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AMAÇ VE KAPSAM:

Alevi-Bektaşi düşün-inanç sistemi Anadolu kültür ve tarihinin en önemli dinamiklerinden 
biridir. 13. yüzyıldan itibaren Anadolu ve eş zamanlı olarak Balkan coğrafyasında temsil 
edilmeye ve kurumsallaşmaya başlayan Alevi-Bektaşi inancı özellikle Anadolu’nun 
kültürel, sosyal, siyasi, askeri ve ekonomik yapısına birincil derecede etkide bulunmuştur. 
Hacı Bektaş Veli başta olmak üzere Horasan kökenli dervişlerin Anadolu’nun farklı 
bölgelerindeki faaliyetleri ve ocak-tekke adı verilen inanç merkezlerinin çalışmaları 
Anadolu’nun sosyolojik sisteminde yüzlerce yıl kalıcı tesirde bulunmuş ve bu süreç 
günümüze kadar devam etmiştir. Alevi-Bektaşi öğretisi Anadolu coğrafyasının düşün-
kültür evreninin en başcıl değerlerinden biridir. 

Sosyal bilimler açısından Anadolu kültür ve tarihinin nesnel ve bilimsel olarak ortaya 
konulması için Alevilik-Bektaşilik olgusunun temel tarihsel argümanlardan biri olduğunu 
benimseyen Alevilik Araştırmaları Dergisi (ISSN 2146-4421) 2011 yılında yayınlanmaya 
başlamış olup yılda iki defa neşredilen hakemli bir süreli yayındır. Alevilik Araştırmaları 
Dergisi’nin temel amacı Alevi-Bektaşi öğretisinin düşünsel ve inançsal değerlerini 
bilimsel-akademik çalışmalarla ortaya koymak ve yayınlayarak bilim hayatına ve topluma 
aktarmaktır. 

Alevilik Araştırmaları Dergisi’nin yayın sahasına Alevi-Bektaşi inançlı topluluklar, Alevi 
inanç-dede ocakları, Bektaşi tekkeleri, Alevi-Bektaşi inanç ritüelleri, Alevi-Bektaşi edebiyatı, 
Alevi-Bektaşi müziği ve Alevilik-Bektaşilik ile ilgili yazılı ve sözlü kaynaklar dahildir. 
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Hacı Bektaş Veli Dergahı ile aynı yüzyılda kurularak Anadolu’daki Alevi inançlı top-
luluklara inançsal ve düşünsel açıdan ilham ve irfan veren ikinci büyük dergah ise Er-
debil-Safevi Dergahı’dır. Şah Safiyüddin tarafından 13. yüzyılda kurulan Erdebil-Safevi 
Dergahı, Şah Safiyüddin’in ardından Şah Cüneyd, Şah Haydar ve Şah İsmail Hatayi gibi 
şahlarla devam eden yüzyıllarda inançsal nüfuzunu artırmıştır. Erdebil-Safevi Dergahı’nın 
yoğunluklu ve etkin muhip kitlesi, Anadolu’da yerleşik Alevi inançlı Türkmen topluluk-
ları olmuştur. Bu bağlamda Erdebil-Safevi Dergahı’nın özellikle 16. yüzyıla gelindiğinde 
Anadolu’nun dört bir yanında kendisine bağlı inanç-dede ocakları ve sürekler üzerinden 
son derece etkin olduğu görülmektedir. 

Erdebil-Safevi Dergahı’na bağlı olarak Anadolu’da yüzlerce yıl boyunca kadim-gele-
neksel Alevi inancını, erkanını devam ettiren bir önemli, özel ve öncelikli topluluk da Erde-
bil süreklileridir. Erdebil süreklileri, Afyonkarahisar, Eskişehir, Kütahya ve Manisa-Salihli 
bölgelerinde yaşamakta olup inancımızın ve yolumuzun güzide, güzel ve asil mensupla-
rındandır. Takip ettirdikleri erkan, sahip oldukları inançsal profil ve yüzlerce yıllık tarihi 
varlıkları ile Erdebil süreklilerinin inançsal asaletinin bilimsel-akademik boyutta bir çalış-
ma ile kayıt altına alınması gerekiyordu. Bu samimi ve yalın niyetten ilhamla başlattığımız 
çalışma sonunda dört ciltten oluşan “Erdebilliler” ansiklopedisi yolumuza bir katrede olsa 
hizmet niyeti ile yayımlanmıştır. Dergimizin Alevi inanç-dede ocakları ve sürekleri ile ilgili 
benzeri proje ve yayınları önümüzdeki dönemde de devam edecektir. 

Bu vesile ile erenler yoluna hiçbir beklenti içinde olmadan dervişane bir duruşla maddi 
ve manevi hizmetlerde bulunan Alevilik Araştırmaları Dergisi yönetim kurulu üyelerimize 
huzurlarınızda teşekkür ediyoruz. Diğer taraftan bu ansiklopedik yayının tamamlanma-
sı sonrası 08 Nisan 2018 tarihinde Ankara’da gerçekleştirdiğimiz gala etkinliğine onlarca 
ilden katılarak bizleri onurlandıran binlerce canımıza da çok teşekkür ederiz. Yüce Allah 
hepsinden razı olsun.

EDİTÖRÜN KALEMİNDEN

Dr. Öğr. Üyesi Coşkun KÖKEL
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ALEVİLİK  ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Alevi-Bektaşi inancının asil kimliğinin ve tarihinin bilimsel-akademik çalışmalarla or-
taya konulmasına katkıda bulunmayı kendisine şiar edinmiş olan Alevilik Araştırmaları 
Dergisi’nin yeni sayısı olan 15. sayısında da farklı açılardan konuyu inceleyen çalışmala-
ra yer verilmiştir. “Nusayrîler/Arap Alevîleri’nde Amcalık Kurumu” başlıklı ilk makale-
mizde Nusayri Aleviliğindeki “amcalık” kurumu detayları ile tanıtılmıştır. Devamındaki 
ikinci makalemiz “Balkanlarda Ahilik ve Bektaşilik (Nisâbu’l-İntisâb Bağlamında Bir İn-
celeme)” adlı olup içeriği Balkan coğrafyasında Ahilik ve Bektaşilik bağlantısını tarihsel 
boyutlarıyla değerlendirmektedir. “Safevî Devleti’nin Bayrakları” başlığını taşıyan üçüncü 
makalemizde ise Safevi Devleti’ne ait bayraklar hakkında kapsamlı bilgiler verilmektedir. 
Yeni sayımızın dördüncü makalesi “W. Isaac Thomas’ın ‘Durum Tanımlanması’ Kavra-
mı Bağlamında Alevilerin Cemevi Meselesi Durumunun Ortaya Konulması” başlıklı olup 
cemevi olgusu ile ilgili kavramsal bir analiz yapılmaktadır. Ardından “Maraş’ın Manevi 
Mimarları: Maraş Seyyidleri ve Nakîbü’l-Eşrâf Kaymakamları” adlı makale gelmekte olup 
Maraş bölgesindeki seyyid varlığı tarihi belgeler eşliğinde detayları ile incelenmektedir. 
Devamındaki makalemiz “Vaka-i Hayriyye’ye Kadar Anadolu’da Bektaşi Tekkeleri ve Za-
viyeleri” başlıklı olup arşiv kaynakları bağlamında Anadolu’da etkinlik kurmuş Bektaşi 
tekkeleri tanıtılmaktadır. Takip eden makalemiz “Kütahya İli Türbe ve Yatırları Etrafındaki 
İnanış ve Uygulamaların Halk Bilimi Açısından İncelemesi II” adlı olup Kütahya yöresin-
deki türbe-yatır inanışları tespit edilmektedir. Ardından “Osmanlı Arşiv Belgeleri Işığında 
Şahkulu Sultan Tekkesi ve Postnişinleri” başlığını taşıyan makalemiz gelmekte olup belge-
ler paralelinde Şahkulu Sultan Tekkesi hakkında detaylı bilgiler verilmektedir. Devamında 
“Rafızilerle Nikâhın Geçersizliği Üzerine Gür Bahçeler 18. Yüzyıl’da Osmanlı Âlimi Ali 
B. Muhammed El-Muradî’nin Yazma Risalesi” adlı makalemiz gelmekte olup çalışmada 
yazma bir risale üzerine tespitler yapılmaktadır. Ardından “Bektaşîlerin ve Yeniçerilerin 
Yaşantısından Bir Kesit: ‘Yeniçeri Kahvehaneleri’” başlıklı makalemiz yer almakta olup ye-
niçeri kahvehaneleri ile ilgili önemli bilgiler aktarılmaktadır. 15. sayımızda yer alan son 
makalemiz “Kul Sevindik” başlıklı olup makalede Alevi-Bektaşi aşıklık geleneğinin önemli 
isimlerinden Kul Sevindik ve eserleri hakkında detaylı açıklamalar yer almaktadır. 2018 
yılının Aralık ayında yayımlayacağımız 16. sayımızda da aynı içerikte çalışmalarla tekrar 
siz değerli okurlarımızla buluşmak temennisiyle…
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NUSAYRÎLER/ARAP ALEVÎLERİ’NDE AMCALIK 

KURUMU1

THE INSTITUTION OF RELIGIOUS UNCLE IN 
NUSAIRIS/ARABIAN ALAWİS 

 1Harun YILDIZ2

ÖZ

Hatay coğrafyasında yaşayan inanç 

gruplarından biri olan Nusayrîler’in/Arap 

Alevileri’nin geleneksel anlamda önemli 

kurumlarından biri, amcalık kurumudur. 

Amcalık kurumu, tıpkı din adamları sınıfı 

gibi, Nusayrî toplumunda geleneksel an-

lamda ve hiyerarşik düzeyde yüzyıllardan 

bu yana varlığını sürdüren önemli bir ku-

rumdur. Toplum içerisinde dinî öğreti ve 

değerler, önemli ölçüde bu kurum sayesin-

de yeni kuşaklara aktarılmaktadır. Bu çer-

çevede Alevî / Nusayrî yoluna girecek olan 

gencin eğitim süreci, din amcasının rehber-

lik ve gözetimi altında gerçekleşir. Eğitim 

altına giren adayın bu süreçte kendi ailesi 

Makale geliş tarihi: 26.02.2018, Makale kabul tarihi: 26.05.2018

1 Bu makale, Hatay Valiliği’nin düzenlemiş olduğu 
“Hatay İnanç Turizmi Sempozyumu - 1”nda (Antak-
ya: 17-19 Aralık 2015) yazar tarafından sunulan bil-
dirinin yeniden gözden geçirilerek geliştirilmiş olan 
şeklidir.

2 Prof. Dr., On Dokuz Mayıs Üniversitesi, İlahiyat 
Fakültesi, İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı, 
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8524-0593.

ile ilişkisi kesilir. Bu süreç, dinî öğreti ve 
değerlerin yeni kuşaklara ulaştırılması açı-
sından oldukça önemli bir dönemi kapsar 
ve din amcası, adayın artık olgunlaşıp ye-
terli düzeye geldiğine kanaat getirdiğinde, 
bu süreç sona ererek din adamları sınıfında 
önemli bir yeri olan şeyhe durum anlatıla-
rak yola giriş töreni düzenlenir. Böylece 
genç aday, artık Nusayrî toplumunun yetiş-
kin bir üyesi haline gelir.

Bu çalışmada biz, genel hatlarıyla am-
calık kurumunun Nusayrîlik’teki yeri ve te-
mel işlevleri üzerinde durmaya çalışacağız. 
Bu çerçevede öncelikle amcalığın Nusayrî/
Arap Alevî geleneğindeki yeri ile önemine 
değinilecek ve amcalık kurumunun işle-
yiş biçimi ortaya konulacaktır. Arkasından 
yine amcalık kurumunun Nusayrî toplumu 
üzerindeki etkileri ve günümüzün değişen 
kent koşullarındaki durumu üzerinde du-
rulacaktır. Bildiride takip edilen yöntem 
ise, eleştirel ve mukayeseli bir bakış tar-
zından çok, betimleyici ve çözümleyici bir 
yaklaşımı içermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Amcalık, Alevî/
Nusayrî geleneği, Hamdân el-Hasîbî, Kitâb 
el-Mecmû’, Yola Giriş Ritüeli.
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ABSTRACT

The Nusairis/Arabian Alawis are one 

of the religious groups living in the region 

of Hatay. The Institution of amca (religious 

uncle) is one of the important institutions in 

the Nusairis / Arabian Alawis in the tradi-

tional sense. This institution is a major in-

stitution that has existed for centuries such 

as the clergy class in the traditional sense 

and hierarchical levels. The religious teach-

ing and values are passed on to new gener-

ations significantly through this institution 

in the society. In this context, the process 

of training of the young persons who will 

be to Alawi/Nusairi way takes place under 

the guidance and observation of religious 

uncle. The relationship of the candidate, 

who is under training, with his family is cut 

during the educational process. This pro-

cess covers the important period in terms 

of the transfer of religious teachings and 

values to new generations. The ceremony 

of road entrance is held by notifying of the 

case to Shaykh who has an important place 

in the clergy class when the religious uncle 

decided that the candidate no longer ma-

tures and achieves a sufficient level. 

In this paper, we will try to evaluate 

the place and basic functions of the institu-

tion of religious uncle in Nusairis with the 

general outline. In this framework, firstly 

the place and importance of the institu-

tion of religious uncle in Nusairis/Arabian 

Alawis will be discussed and, the way that 

the institution works will be revealed. And 

then, the effect of the institution of religious 

uncle on on Nusairi society and its situa-

tion of contemporary urban conditions will 

be discussed. The method we used in the 

working process includes the descriptive 

and analytic point of view rather than the 

critical and comparative point of view. 

Keywords: Unclehood, Alawi/Nusairi 

Tradition, Hamdān Al-Khasībī, Kitab Al-

Majmu’, Introductory Ritual to Religion.

GİRİş

Ülkemizde çoğunlukla Hatay coğraf-

yasında yaşayan inanç gruplarından biri 

olan Arap Alevîleri’nin geleneksel anlamda 

önemli kurumlarından biri, amcalık kuru-

mudur. Amcalık kurumu, tıpkı din adam-

ları sınıfı gibi, Alevî/Nusayrî toplumunda 

geleneksel anlamda ve hiyerarşik düzeyde 

yüzyıllardan bu yana varlığını sürdüren 

önemli bir kurumdur. Öyle ki toplum içeri-

sinde dinî öğreti ve değerler, önemli ölçüde 

bu kurum sayesinde yeni kuşaklara akta-

rılmaktadır. Bu çerçevede Alevî/Nusayrî 

yoluna girecek olan gencin eğitim süreci, 

din amcasının rehberlik ve gözetimi altın-

da gerçekleşir. Eğitim altına giren adayın 

bu süreçte kendi ailesi ile ilişkisi kesilir. Bu 

süreç, dinî öğreti ve değerlerin yeni kuşak-

lara ulaştırılması açısından oldukça önemli 

bir dönemi kapsar. Din amcası, adayın ar-

tık olgunlaşıp yeterli bir düzeye geldiğine 

kanaat getirdiğinde bu süreç sona erer ve 

din adamları sınıfında önemli bir yeri olan 

şeyhe durum bildirilerek yola giriş töre-
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ni düzenlenir. Bu şekilde genç aday, artık 

Nusayrî toplumunun yetişkin bir üyesi ola-

rak kabul edilir. 

Bu çalışmada biz, genel hatlarıyla am-

calık kurumunun Arap Alevîliği’ndeki yeri 

ve temel işlevleri üzerinde durmaya çalı-

şacağız. Bu çerçevede öncelikle amcalığın 

Arap Alevî/Nusayrî geleneğindeki yeri ile 

önemine değinilecek, arkasından amcalık 

kurumunun işleyiş biçimi ortaya konula-

caktır. Daha sonra ise amcalık kurumunun 

Nusayrî toplumu üzerindeki etkileri ile gü-

nümüzün değişen kent koşullarındaki du-

rumu ele alınacaktır. Bildiride kullanılan 

yöntem ise, eleştirel ve mukayeseli bir ba-

kış tarzından çok, betimleyici ve çözümle-

yici bir yaklaşımı içermektedir. 

A) Amcalık Kurumunun Arap 

Alevî/Nusayrî Geleneğindeki Yeri 

ve Önemi

Amcalık kurumu, Arap Alevîleri ara-

sında yüzyıllardan bu yana geleneksel 

anlamda önemini koruyan önemli bir ku-

rumdur. Zira topluluk içerisinde dinî öğ-

reti ve değerler, bu kurum sayesinde genç 

kuşaklara aktarılarak bu değerlerin sü-

rekliliği sağlanır. Nusayrî halk arasında-

ki dini öğreten kişiler olan din amcalarına 

“Em-i Seyyid” denilmektedir. Esasında 

Arapça olan bu kavram, “Ammu Seyyid” 

şeklinde ifade edilir. Yöresel biçimde sa-

dece “Ammî” olarak da ifade edilmektedir 

(Keser, 2011:121; Özbek, 2006:100). Burada 

Nusayrîler’in Arapça’daki “ammu” kav-

ramını sadece babanın kardeşi olan amca 

için değil, daha çok dini öğreten kişi için 

kullandıkları ortaya çıkmaktadır. 

Arap Alevîliği/Nusayrîlik, temel-

de bâtınî yönü ön planda olan ve gizlilik 

esasına dayalı bir mezheptir. Bu yüzden 

tarihsel süreçte önemli ölçüde gizlilik esa-

sına dayalı olarak kapalı cemaat yapıları 

oluşturulmuş ve mezhebin temel öğretileri 

olarak görülen sırların açığa vurulmaması 

gerektiğine inanılmıştır (Türk, 2005:19-21). 

Amcalık kurumu, bu çerçeve içerisinde 

Nusayrî kültüründe çok önemli ve işlevsel 

bir yere sahip olup bu inanç ve kültürün 

adeta olmazsa olmaz bir parçası olarak gö-

rülür. Bu yüzden Arap Alevî toplumunun 

yaşlı üyeleri, tanıştıkları gençlere, ne za-

man doğdukları ve kaç yaşında oldukları 

gibi sorulardan ziyade, öncelikle ne za-

man din amcasına gittiklerini sorar. Çün-

kü gençler, ancak ‘amca’ya gittikten sonra 

Nusayrî toplumunun üyesi haline gelirler 

(Aslan, 2005:105-106). 

Arap Alevî geleneğinde yola girecek 

olan gencin eğitimi, kendisine yol amcası 

adı da verilen din amcası tarafından veri-

lir. Dolayısıyla amcalık, Arap Alevîliği’nde 

yola giriş ritüelinin en önemli parçaların-

dan biridir. Din amcası, Nusayrîliğe kabul 

edilmesi düşünülen adayın dinî eğitim ve 

öğretimini gerçekleştirip bu süreci yöneten 

kişidir. Nusayrî toplumunda herkes, din 

amcası olamaz. Bu yüzden din amcası, her 

şeyden önce Arap Alevî kültür ve gelene-

ğini iyi bilen ve dinî öğretilerle ilgili olarak 

kendini iyi yetiştiren bir kişi olmalıdır. Ay-

rıca, din amcası kişilik ve karakter yönün-
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den sevilen ve saygı duyulan, güzel ahlakî 

niteliklere sahip olmalıdır. Yine din amcası, 

adayın yakın akrabası olmamalıdır.

Bu geleneksel kurumun kökeni, Hüse-

yin Bal’a göre Nusayrîliğin en önemli şah-

siyetlerinden biri olan Hüseyin b. Hamdân 

el-Hasîbî (358/969) dönemine kadar git-

mektedir. Buna göre Hamdân el-Hasîbî, 

sahip olduğu dinî bilgi ve öğretileri, öğ-

rencileri başta olmak üzere çevresindeki 

elli bir kişiye aktararak bu geleneği başlat-

mıştır (Bal, 2004:179).3

Nusayrî toplumunda dinî öğretiler ile 

geleneksel kültürün yeni kuşaklara akta-

rılması ve bu yolla sürekliliğinin sağlan-

ması, bu kurum ile gerçekleşir. Bu yüz-

den Nusayrî toplumuna mensup olan her 

genç, dinî öğreti ve kültürü din amcasın-

dan sözlü aktarım yoluyla öğrenir (Keser, 

2011:121; Bal, 2004:179). Bu süreçte Nusayrî 

inancının temel kuralları, bâtınî bazı öğreti-

ler, Nusayrî inanç ve geleneğindeki önem-

li kişilerin isimleri, Kitâb el-Mecmû’daki 

bazı dualar ile bunların anlamları ve yine 

bazı toplumsal gelenek ve uygulamalar, 

amcalar kanalıyla genç erkeklere “gizli tu-

tulması” şartıyla aktarılır. Gizli bilgileri 

açıklayıp grup dışında ifşa edenler olursa, 

toplumdan dışlanarak cezalandırılır (Türk, 

2005:82). Buradaki hedefin kapalı bir top-

lumsal yapı içerisinde dinî inancın devam-

3 Ayrıca Hüseyin b. Hamdân el-Hasîbî için bkz., 
Gâlib et-Tavîl, 2012:148-155; Hâşim Osmân, 2011:13-
318; Friedman, 2010:17-40; Mustafa Ğâlib, Trz:272-
273; Onarlı, 2006:54-55; Türk, 2005:44-45; Üzüm, 
2007:271. 

lılığı ve korunmasının sağlanması olduğu 

anlaşılır. Zaten bu yüzden özellikle sır sak-

layabilecek potansiyele sahip olan ağzı sıkı 

çocuklar, bu iş için seçilir. 

Din amcalığı, Nusayrî kültüründe ge-

leneksel anlamda çok önem verilen bir 

kurum olduğundan dolayı din amcasının 

ailesi, eğitim sürecinde olan çocuğun da 

ailesi gibi görülerek bir tür akraba olarak 

kabul edilir; haliyle din amcası çocuğun 

manevi babası olarak kabul edildiği gibi 

din amcasının çocukları da, onun kardeşi 

olarak görülürler. Dolayısıyla bu ailelerin 

çocukları, birbirleri ile hayat boyu evle-

nemezler. Çünkü din amcası, gencin ailesi 

arasında babanın gerçek kardeşi olan am-

cayla aynı derecede yakın kabul edilir. Hat-

ta bazı durumlarda din amcası ile aday ara-

sındaki ilişki, gerçek amcayla olan ilişkiden 

daha yakın ve daha samimi olabilmektedir. 

Her iki aile, dayanışma içinde olmak ve he-

men her konuda birbirlerine yardım etmek-

le yükümlüdürler. Yine bu anlayışın bir 

yansıması olarak Nusayrî toplumunda aynı 

din amcasından eğitim almış olan çocuklar, 

birbirlerinin din kardeşi sayılırlar (Onarlı, 

2006:60; Türk, 2005:81-82). Bu sürecin so-

nunda genç aday, yola girmekle birlikte 

aynı zamanda topluma ve hayata hazırlan-

mış olur. Bu şekilde din amcalığı, Nusayrî 

toplumunda hem bir tür sanal akrabalık 

biçimi oluşturur, hem de güçlü bir denetim 

mekanizması, dayanışma ve yardımlaşma 

kurumu özelliği taşır. 
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B) Amcalık Kurumunun İşleyiş 

Biçimi

Amcalık kurumunun Arap Alevî/
Nusayrî kültüründe geleneksel anlamda 
ve hiyerarşik düzeyde belli bir yeri ve bu-
nunla ilintili olarak belirli bir işleyiş biçimi 
vardır. Bu durumun önemli ölçüde gele-
nekçi bir yapıda olan Nusayrî toplumunda 
yüzyıllardan bu yana değişmeden devam 
ettiği görülmektedir. Din amcalığı, Nusayrî 
kültür ve geleneğinde sadece erkek çocuk-
lar için söz konusudur. Zira kız çocukları 
için böyle bir şey gerekli görülmez. Burada 
Nusayrî toplumunda kadınların dinî so-
rumluluklarının çok sınırlı oluşunun etkisi 
vardır.4 Erkek çocuğun hem fiziksel hem de 
ruhen sağlıklı olması, ruh sağlığının yerin-
de olması gerekir. Ayrıca, onun düzgün ve 
ahlaklı olması da önemlidir (Can, 2011:24). 
Yine genç adayın dürüst ve temiz olması-
nın yanında verilen bilgileri öğrenebilecek 
ve öğretilen sırları saklayabilecek kapasite-

de olması beklenir.

4 Nusayrî geleneğinde genç kızlar, sadece adet gör-
meye başladıkları zaman kısa bir eğitim sürecinden 
geçerler. Bu süreçte annenin dışındaki yaşlı bir kadın, 
genç kıza boy abdestinin nasıl alınacağını ve abdest 
alırken okunacak duayı öğretir. Bu dua, bayram tö-
renleri ile kurban ve adaklarda görevli olan kadın-
ların bilmeleri gereken önemli bir duadır. Bunun dı-
şında Nusayrî toplumunda hiçbir dinî sorumluluğu 
ve görevi olmayan kadınlar, bu yüzden dini uygula-
maların tamamıyla dışında tutulurlar. Ayrıca kadın-
lar, yola giriş ritüelinin dışında tutuldukları gibi, bu 
ritüelin yapıldığı odaya bile yaklaşamazlar. Sadece 
ritüel esnasında yemeklerin hazırlanmasında hizmet 
ederler. Öyle ki ritüelin yapıldığı odaya yakın olan 
kadınların, söylenenleri duymasınlar diye, kulakları-
na pamuk tıkamaları bile istenir. Bkz., Türk, 2005:83. 

Nusayrî toplumunda erkek çocuklar, 

ergenlik çağına ya da sır saklayabilecekle-

ri yaşa (13-15 yaş arası) geldiklerinde ailesi 

çocuğun artık dinî inançları ve bâtınî bilgi-

yi öğrenecek duruma geldiğine karar ve-

rir. Bu durumu çocuğa aktaran babası, ço-

cuğuna bir din amcası seçmesi gerektiğini 

söyler. Din amcasını seçme hakkı, öncelikle 

genç adayın olmakla birlikte, bu önemli ko-

nuda ailenin de onayını almak gerekmek-

tedir. Genç aday, kendi çevresinden akra-

bası olmayanlar arasından sevdiği birini 

din amcası olarak istediğini söyler. Bunun 

üzerine ailesi, çocuğun istediği bu din am-

casını, bâtınî bilgiyi verebilecek yetkinliğe 

sahip olup olmadığı noktasında araştırır. 

Eğer aile, adayın seçtiği amcanın bâtınî bil-

giyi kendisine öğretebileceğine kanaat ge-

tirirse bu seçimi onaylar. Genç aday, şayet 

din amcası seçemezse veya istediği kişi, din 

amcasından istenen özelliklere sahip çık-

mazsa, bunun üzerine adayın ailesi, sevdik-

leri birini din amcası olarak adaya önerir. 

Adayın bu kişiyi seçmemesi durumunda 

ise, ailesi aday üzerinde baskı yapamaz ve 

yeni bir din amcası aramaya başlar. Sonuç-

ta adayın kabul etmesi ile din amcası olacak 

kişi belirlenir (Keser, 2011:121-122; Türk, 

2005:82; Özbek, 2006:100). 

Burada ifade etmemiz gereken bir hu-

sus, din amcası ile çocuğun ailesinin aynı 

soy kütüğüne sahip olmalarının gerekli-

liğidir. Zira Nusayrîlerin dini bilgileri al-

dıkları yere göre kendi içlerinde bir nevi 

soy kütükleri mevcuttur. Bu soy kütükleri 

kendi içinde “Cillî” ve “Cisrî” şeklinde iki 
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gruba ayrılmaktadır. “Nisbe” adı verilen 

bu soy kütüklerinin bu şekilde adlandırıl-

malarının nedeni, soy kütüğündeki ilk is-

min, Nusayrîliğin ikinci kurucusu olarak 

kabul edilen Hamdân el-Hasîbî’nin öğren-

cileri Muhammed b. Ali el-Cillî ile Seyyid 

Ali el-Cisrî’den gelmesinden dolayıdır. Bu 

yüzden din amcası olarak seçilen kişi, mut-

laka genç adayın babasıyla aynı nisbe’den 

olmalıdır; buna çok önem verilir (Keser, 

2011:121-122). Yine din amcalığı için gere-

ken bir diğer hususiyet, din amcası olacak 

kişinin aday ile kardeş ya da akraba olma-

masıdır. Zira Nusayrî kültüründe akraba 

olan kişilerin birbirlerine din amcalığı yap-

maları mümkün değildir. Keser’in ifadesiy-

le bu gelenek sayesinde Nusayrî toplumun-

da çapraz akrabalık ilişkileri kurulmuş, 

böylece grup içi bağlılık ve bağımlılık geliş-

tirilmiştir (Keser, 2011:122). 

Din amcası belirlendikten sonra genç 

adayın evinde bir davet verilerek şeyhler 

ve önemli din adamları çağrılır, ayrıca iki 

de kefil bulunur. Burada şeyh, Kur’an okur 

ve “Nusayrî namazı” da denilen “amcalık 

namazı” kılınır (Aslan, 2005:101). Böylece 

genç aday, Nusayrîliğe ilk adımını atmış 

olur. Ardından amcanın evine giderek sıkı 

bir eğitimden geçmeye başlar. Bu süreçte 

artık din amcasının rehberlik ve gözetimi 

altında dinî değerleri öğrenir. Dolayısıyla 

bu süreç, oldukça önemli bir eğitim süre-

cidir. Ortalama olarak bir-iki ay süren bu 

öğrenim sürecinde aday genç, din amca-

sının sorumluluğu altına girer. Bundan 

dolayı sürekli din amcasının evinde kalır, 

artık kendi ailesi ile ilişkisi kesilir ve on-
larla görüşmez.5 Bu süre içinde genç aday, 
odasından dışarı çıkmayıp sadece ders çalı-
şır. Köylerde ve değişik ıssız yerlerde genç 
aday, bazen boynuna bir havlu ve omuzu-
na da Kur’an-ı Kerim koyduğu bez bir çan-
ta taşıyarak gezebilir. Bu şekilde herkes, 
onun din amcasından eğitim aldığını anlar. 
Yine bu süreçte adayın dışarı çıkıp oyna-
ması ve misafirlerle konuşması iyi karşılan-
maz. Ayrıca genç aday, bu süreçte artık eği-
tim gördüğü ailenin üyesi olarak görülür. 
Bu yüzdendir ki o ailenin anne ve babası, 
artık onun anne ve babası; ailenin çocuk-
ları, onun kardeşleri haline gelir ve onları 
böyle görür. Haliyle din amcasının bütün 
yakın akrabaları, aday gencin kan akraba-
sı gibi kabul edilir. Bu süreçte din amcası, 
aday gencin manevi/ruhani babası olarak 
görülür. Bu yüzden aday gençten ona karşı 
kendi babasına davrandığı gibi davranması 
istendiği gibi din amcası da çocuk üzerinde 
bir babanın sahip olabileceği bütün hakla-
ra sahiptir. Yine bundan dolayı aday genç, 
o aileden biriyle hayat boyunca evlenemez 
(Keser, 2011:122-133; Türk, 2005:90-91, 98-
99). 

Bu öğrenim sürecinde aday genç, din 
amcasının rehberliği altında görüp öğren-
diklerini “gizli tutması” ve Nusayrî olma-
yanlara açıklamaması şartıyla, Nusayrî 

inancının temel kurallarını, Nusayrî inanç 

5 Bu kuralın tek istisnası, aday gencin bir sıkıntı yaşa-
ması, ailesini çok özlemesi ya da zorlanması halidir. 
Ancak, böylesi durumlarda aday gencin ailesi ile gö-
rüşmesine izin verilir, bu da sadece ailesinin gelerek 
çocuğu görmesi ile olur. Bkz., Türk, 2005:99. 
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ve geleneğindeki önemli bazı kişilerin isim-

lerini, Kitâb el-Mecmû’daki bazı sure ve 

dualar ile kimi toplumsal gelenek ve uy-

gulamaları öğrenir. Bu çerçevede özellikle 

Hz. Muhammed’in vefatından sonra onun 

tek halifesinin Hz. Ali olduğu, ondan son-

ra halifeliğin On İki İmamlara geçtiği ve 

Hz. Muhammed’den sonra Ali dışındaki 

halifelerin iktidarlarının meşru olmadığı 

öğretilir. On İki İmam, On Dört Masum ve 

Beş Yetimin kimler olduğunu ve abdest al-

mayı öğrenerek bâtınî namazda okunan on 

altı sureyi de ezberler. Bu noktada dualar 

(kuddâslar), adayın öğrenme kapasitesine 

göre kısa ya da uzun olarak öğretilir, bu-

nun için aday, kendine bir defter tutar ve 

bu deftere öğrendiği duaları yazar. Aynı 

deftere amcasının adını, amcasının amcası-

nı ve ondan öncekilerin isimlerini sırasıyla 

kaydederek amcalık şeceresini tutar ve bu 

defter, adayın artık kimlik kartı haline ge-

lir. Bu yüzden adayın ömrü boyunca bunu 

saklaması gerekir (Aslan, 2005:201; Kılınç, 

2002:165-166). Bunların dışında ayrıca, bazı 

ahlak ve toplumsal davranış kuralları da 

genç adaya öğretilir. Böylece bu süreçte 

genç aday, hayata ve topluma hazırlanarak 

hem dinî değerleri öğrenir hem de yeni bir 

kimlik ve kişilik kazanır. Gencin manevi 

babası olan din amcası, adayın eğitimi ile 

yakından ilgilenir, ihtiyaçları olursa bunları 

karşılar ve adayın kişisel gelişimini yine ya-

kından takip eder. Bu süreçte aday gencin 

hem dinî açıdan olgunlaşmasına yardımcı 

olur, hem de toplumda yetişkin biri olarak 

kabul edilmesi için nasıl davranması gerek-

tiğini, yani toplumun ondan beklentilerini 

anlatır (Aslan, 2005:100-101; Bal, 2004:179). 

Bu şekilde din amcası, genç adayı iyice ta-

nıma imkânı bulur; genç aday da aynı şe-

kilde dinî bilgi ve değerleri önemli ölçüde 

öğrenme imkanına kavuşur. 

Genç adayın bu süreçte görüp öğren-

diklerini gizli tutması, oldukça önemlidir. 

İşte amcalık kurumu da gizliliği esas alan 

ve dışa kapalı bir cemaat yapılanmasına 

sahip olan Nusayrîliğin yeni kuşaklara ak-

tarılması ve başkalarından gizlenmesinin 

Nusayrîler’e özgü bir yoludur. Nusayrî 

toplumunda sır saklamaya çok önem veril-

diğinden dolayı gizli bilgileri açıklayıp sır-

ları ifşa eden adaylar, toplumdan dışlana-

rak cezalandırılır. Çünkü Nusayrî inanışın-

da sırları sadece mehdi açıklayacağı için bu 

sırlar, onun gelişine kadar saklanmalıdır. 

Mehdi geldiğinde ise, Tanrı’nın seçilmiş 

kulları ile Cennet’in esas sahiplerinin Arap 

Alevîleri olduğunu tüm insanlığa bildire-

cektir (Aslan, 2005:101). 

Bu eğitim sürecinin sonunda din am-

cası, adayın artık olgunlaştığına ve dinî bil-

gileri tam olarak öğrendiğine kanaat getir-

diğinde, din adamları sınıfında önemli bir 

yeri olan şeyhe durum bildirilerek “yola 

giriş töreni”, bir diğer ifadeyle “toplu na-

maz ritüeli” gerçekleştirilir ve bu durum, 

şeyhin/şıhların şecere defterine kaydedilir 

(Aksüt, 2009:395-396; Türk, 2005:82).6 Artık 

6 Ayrıca yola giriş töreni/toplu namaz ritüeli ile il-
gili olarak bkz., Türk, 2005:89-100; Aslan, 2005:100-
103; Turan, 2000:184-185; Keser, 2011:103-119; Onarlı, 
2006:63-68; Bal, 2004:172-179; Can, 2011:24-26, 41-44; 
Basset, 1980:418-419; Üzüm, 2007:273. 
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eğitimini tamamlayan genç, din amcası ta-

rafından sırları yani, ebedi kurtuluşu sağ-

layacak bilgileri öğrenmiş olarak dünyaya 

adeta yeniden gelmiş ve Nusayrî toplulu-

ğuna katılmış olur. Artık bu süreçten sonra 

gencin kimliğinin inşası, simgesel anlamda 

önemli ölçüde tamamlanır.

Amcalık kurumunun işleyiş biçimin-

de iki farklı tarz, ortaya çıkmaktadır. İlki 

“Haydarîler” tarafından neredeyse dokuz 

ayı bulan ve üç ayrı tören halinde düzen-

lenen geleneksel tarz; diğeri ise özellikle 

“Kilâzîler” tarafından üç törenin de aynı 

güne sığdırılmış biçimidir. Geleneksel an-

lamda yaygın olan uygulama, üç ayrı tören 

şeklinde yapılanıdır, ancak son dönem-

lerde üç törenin de dinî geleneklere aykırı 

biçimde aynı günde yapıldığı görülmek-

tedir. Ayrıca tek aşamalı ritüelde üç kur-

ban kesilmekte ve şeyh, nakîb ve necîb gibi 

din adamlarına üç kat zekât verilmektedir 

(Türk, 2005:90-91; Keser, 2011:107). Esasen 

iki uygulama arasında fazla bir farklılık 

yoktur. Tek aşamalı olan uygulamada am-

calık namazı kılındıktan sonra genç aday, 

doğrudan amcanın evine gitmektedir. Üç 

aşamalı olan ise, aynı ritüelin bütününün 

üçe bölünmesinden ibarettir. Bu geleneğin 

yaygın biçimde üç aşamalı olarak yapılma-

sının temel nedeni ise, sır olarak öğretilen 

bilgilerin açığa vurulmamasının güvence 

altına alınmasıdır (Türk, 2005:90). 

Eğitimini tamamlamış olan genç, ye-

tişkin bir Nusayrî olarak evine döndükten 

sonra gencin ailesi, din amcasını evlerine 

yemeğe davet eder. Yemekte Hatay’ın zen-

gin mutfağını yansıtan geleneksel yemekler 

hazırlanır. Bu arada din amcasına Gadir-i 

Hum olayında Hz. Muhammed’in Hz. 

Ali’ye verdiği yüzüğün simgesi olarak bir 

altın yüzük hediye edilir. Ayrıca din amca-

sı, gencin yaşamı boyunca babası gibi değer 

vereceği önemli bir kişi olarak kabul edil-

diğinden dolayı genç, özel günler ve bay-

ramlarda din amcasını ziyaret eder (Türk, 

2005:99-100; Özbek, 2006:102). 

Eğitim sürecini tamamlayan genç aday, 

hayatının ilerleyen safhalarında öğrenmiş 

olduğu dinî bilgileri unutabilir. Böylesi bir 

durumda adayın dinî bilgileri tekrar öğ-

renmesi gerekecektir; adaya eğer yaşıyorsa 

bunları tekrar din amcası öğretecektir, an-

cak din amcası hayatta değilse ya da o anda 

çok uzak bir yerde yaşıyorsa, gence dinî 

bilgileri kimin öğreteceği konusunda din 

amcalığı sayesinde oluşmuş akrabalık bağ-

ları tekrar etkisini göstermektedir. Burada 

hemen ifade edilmelidir ki yeni din amcası, 

kendi öz babası ve kardeşleri olmamalıdır 

(Keser, 2011:123). 

C) Amcalık Kurumunun 
Arap Alevî/Nusayrî Toplumu 
Üzerindeki Etkileri

Amcalık kurumu, her şeyden önce 

Nusayrî toplumunda dinî değer ve öğreti-

lerin yeni kuşaklara aktarımında oldukça 

önemli bir işlevi yerine getirir. Bu kurum 

sayesinde genç kuşaklar, kendi inanç ve ge-

leneklerini önemli ölçüde öğrenirler. Ayrıca 

bu kurum, topluluk içerisinde ortak hafıza 
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ve değerlere sahip bir kuşağın yetişmesini 

de sağlar. Bu durum, Nusayrî topluluğu-

nun bütünleşme ve dayanışmasına ciddi bi-

çimde katkı sağlar. 

Din amcalığı kurumu vasıtası ile 

Nusayrî toplumunda normal akrabalığın 

yanında, adeta bununla iç içe girmiş ve 

dinî değerlerle kaynaşmış yeni bir akraba-

lık sistemi daha oluşmuştur. Bu yeni tür 

akrabalık sistemi, geçmişte olduğu gibi, 

günümüzde de Nusayrî çevrelerin günlük 

yaşayışlarında geçerliliğini korumaktadır. 

Bu noktada Keser’in ifade ettiği gibi, “en 

basitinden bu akrabalık sistemi nedeni ile 

çocuk üzerinde iki farklı insanın, biri biyo-

lojik biri ise dinsel nedenlerden dolayı ba-

balık otoritesi kurdukları gözlenmektedir” 

(Keser, 2011:124). Bundan dolayı meydana 

gelen bu yeni akrabalıkla beraber, iki aile 

arasındaki manevi bağların güçlenmesi 

sağlanır.

Yine bu yeni tür akrabalık biçiminden 

dolayı din amcası, gence öz amcası gibi 

hatta bazen ondan daha da yakın olabi-

lir. Genç birey, bu yüzden onu babası gibi, 

onun eşini annesi ve çocuklarını da kardeş-

leri gibi görerek onları sever. Aynı şekilde 

amcanın ailesi de ona bu yakınlığı göster-

melidir. İşte bu yüzden bu yeni akrabaların 

çocukları, artık birbirinin kardeşi olarak ka-

bul edilir. Dolayısıyla bu çocuklar, birbirle-

riyle evlenemezler, çünkü aralarında evlen-

menin haram olduğuna inanılır, bununla 

birlikte ailenin mirasından faydalanamaz-

lar (Aslan, 2005:100-101; Bal, 2004:180; Can, 

2011:41-42; Kılınç, 2002:166). Diğer yandan 

aynı amcadan eğitim almış olan çocuklar 

da birbirlerinin “din kardeşi” olarak görü-

lürler. 

Amcalık nedeniyle oluşan bu yeni tür 

akrabalık sistemi, Anadolu Alevîliği’ndeki 

musahiplik7 yoluyla kurulan sanal akraba-

lığa benzemektedir. Bu yüzden tıpkı mu-

sahiplikte olduğu gibi, gencin ailesiyle din 

amcasının ailesi, birbirlerine hemen her ko-

nuda yardım etmekle yükümlü olup daya-

nışma içinde bulunmak durumundadırlar. 

Amcalık, Nusayrî toplumunda meydana 

getirdiği bu yeni tür akrabalık biçiminin 

yanında güçlü bir denetim mekanizması, 

dayanışma ve yardımlaşma kurumu gibi iş-

levler de görür (Türk, 2005:81-82). Nusayrî 

toplum, tıpkı Anadolu’da yaşayan Alevî 

çevrelerde olduğu gibi, içine kapalı bir ce-

maat yapılanmasına sahip olduğu için, bu 

tür iç mekanizmalarla cemaat içi dayanış-

maya büyük önem vermekte, hatta dışarıya 

karşı kendini daha çok bunlarla korumak-

tadır. 

7 Musahiplik, geleneksel Anadolu Alevîliği’nin en 
önemli kurumlarından biri olup bu gelenekte daha 
önce ikrar vermiş olan ve kan bağı taşımayan evli iki 
kişinin eşleri ile birlikte, dedenin ve Alevî/Bektaşî 
cemaatinin önünde yolun esaslarına uyacaklarına, 
Hakk’a yürüyünceye kadar kardeş kalacaklarına, 
birbirlerini koruyup kollayacaklarına ve dayanışma 
içinde yaşayacaklarına dair söz vermeleri biçiminde 
gerçekleştirilen bir törenle kurulan manevi kardeşliği 
ifade etmektedir. Bkz., Korkmaz, 2003:304-305; Tur, 
2002:421; Üçer, 2011:46-50; Kaygusuz, 1991:13; Yıldız, 
2009:397.
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Amcalık kurumu ve bu kurum ile ilgili 

gerçekleştirilen ritüellerin sonucunda aday 

genç, Nusayrî toplumunda artık yeni bir 

statüye kavuşmakta ve bu yeni statü, onu 

bütünüyle Nusayrî toplumuna katmakta-

dır. Genç adayın artık adaylık süreci bit-

tiğinden dolayı Nusayrî toplumunun bir 

parçası olarak kabul edilir ve dinî ritüellere 

artık bu yeni kimliğiyle katılır. Aksi halde 

Nusayrî geleneğinde bu ritüelleri yerine ge-

tirmeyip dinî bilgi ve değerleri öğrenmeyen 

kişi, ne kadar önemli olursa olsun, bu ha-

liyle geleneksel anlamda Nusayrî toplumu-

nun yetişkin bir üyesi olarak kabul görmez. 

D) Amcalık Kurumunun 
Günümüzün Değişen Kent 
Koşullarındaki Durumu

Ülkemizde bilindiği gibi, Cumhuriyet 

dönemiyle birlikte başlayan sosyo-kültü-

rel değişim ve kentleşme süreci, değişik 

açılardan pek çok geleneksel yapı, kurum 

ve değerde değişim ve dönüşümlere yol 

açmıştır. Nusayrî toplumundaki gelenek-

sel amcalık kurumu da, bu sosyal süreçten 

etkilenerek payını almıştır. Bu yüzden gü-

nümüzde etkinliğini önemli ölçüde kırsal 

kesimlerde sürdüren amcalık kurumunun 

şehir merkezlerinde aynı ölçüde etkinliğini 

koruyamadığı görülmektedir. Zira amcalık 

kurumunun geleneksel yapısı ile yukarıda 

ifade ettiğimiz geçmişteki işlev ve etkileri, 

önemli ölçüde kırsal çevrelerde ortaya çık-

maktaydı. Son dönemlerde yaşanan sosyo-

kültürel değişim süreci ile bağlantılı olarak 

Nusayrî toplumunun yapısında da bazı 

değişikliklerin ortaya çıktığı görülmekte-

dir. Örnek olarak Türk’ün ifade ettiği gibi, 

eskiden amcalık eğitimi almayan kişiye kız 

verilmezdi. Günümüzde artık buna çok da 

önem verilmediği görülmektedir (Türk, 

2005:83). 

Nusayrî toplumunda önceki yüzyıllar-

da hem kırsal çevrenin, hem de geleneksel 

değerlerin etkisinden olsa gerek, amcalar 

sadece saygınlığı olan şeyhlerden seçil-

mekteydi. Günümüzde ise bu durum de-

ğişmiş olup sadece şeyhler değil, topluluk 

içerisinde dinî anlamda bilgi ve kültürü iyi 

olan saygın kişiler de amca olabilmektedir 

(Türk, 2005:83). Bu durum, Nusayrî toplu-

munun geleneksel yapısından uzaklaşıp 

seküler bir yapıya doğru kaydığının göster-

gelerinden biri olarak görülebilir. Yine eski-

den din amcası, aday gencin babası tarafın-

dan seçilirken günümüzde bu seçim süre-

cinde daha çok çocuğun tercihlerinin etkili 

olduğu, bu yüzden amcanın onun istediği 

kişiler arasından seçildiği görülmektedir 

(Türk, 2005:84). 

Önceki dönemlere göre “yola giriş 

töreni”nde de bazı değişikliklerin ortaya 

çıktığı görülmektedir. Daha önce gelenek-

sel olarak bu ritüel, adayın yetişmesini he-

defleyen uzun bir süreç dahilinde üç ayrı 

tören halinde gerçekleştirilmekteydi. Son 

dönemlerde ise, dinî geleneklere aykırı bi-

çimde üç törenin de aynı güne sığdırıla-

rak yapıldığı görülmektedir. Bu değişim, 

Keser’in ifadesiyle, genç adayın tavır ve 

davranışlarının cemaat tarafından kontrol 
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edilmesi için gerekli olan zamanın ortadan 

kalkması gibi bir durum ile sırların açıklan-

ması tehlikesini de beraberinde getirmekte-

dir (Türk, 2005:90-91; Keser, 2011:107). 

Günümüzde biraz da Nusayrî toplu-

munda sosyo-ekonomik koşulların değiş-

mesinin etkisiyle olsa gerek, din amcalığı 

süresi de eskiye göre daha kısa hale gel-

miştir. Eskiden amcanın evinde geçirilen 

eğitim süresi, adayın yetişmesini hedefle-

yen ve bunu gerçekleştiren uzun bir zaman 

dilimini kapsarken, günümüzde bu sürecin 

kırk günü geçmediği görülmektedir (Türk, 

2005:99). Günümüzde genellikle öğrenme 

kapasitesine göre değişen genç adayın eği-

tim süreci, duruma göre kırk günden daha 

uzun ya da daha kısa olabilmektedir. Yine 

aday gençler, eskinin tam tersine eğitim 

süreci içinde artık aileleriyle görüşebilmek-

tedirler. Ayrıca genç kuşaklar arasında bu 

geleneğe yönelik bağlılık düzeyinin azal-

dığı, hatta bazı gençler arasında artık bu-

nun hiç olmadığı görülebilmektedir (Türk, 

2005:281). 

Sonuç

Nusayrî inanç ve geleneğinde amcalık 

kurumunun oldukça önemli bir yeri bulun-

maktadır. Nasıl Anadolu Alevî geleneğinde 

ilke olarak her Alevî bireyin bir musahibi-

nin olması gerekiyorsa, Nusayrî toplumun-

da da her bireyin bir din amcasının olması 

gerekir. Din amcalığı, bu anlamda kuşaklar 

arasındaki bilgi ve değer aktarımı ile ağını 

sağlayan önemli ve fonksiyonel bir kurum-

dur. Bu şekilde topluluk içerisinde ortak 

hafıza ve değerlere sahip olan yeni kuşak-

ların yetişmesi sağlanır. Bu haliyle amcalık 

kurumu, güçlü bir denetim mekanizması 

işlevi görerek toplumun ayakta durmasına 

katkıda bulunur. 

Geleneksel anlamda amcalık, genç ku-

şakların dinî öğreti ve değerleri öğrenmesi, 

Nusayrî kültürünü bilip tanıması açısından 

işlevsel bir öneme sahiptir. Yine Nusayrî 

toplumu içinde normal akrabalığın yanında 

yeni bir akrabalık türü meydana getirme-

si sebebiyle bu kurum, önemlidir. Bu yüz-

den içine kapalı bir yapıya sahip olan ve 

sır saklamaya büyük önem veren Nusayrî 

toplumunun daha sıkı bir dayanışma içine 

girmesini ve aralarındaki yakınlığı güçlen-

dirmelerini de sağlamaktadır. 

Ülkemizde değişen ve gelişen sosyo-

kültürel yapı ile kentleşme süreci pek çok 

geleneksel yapı ve kurumu etkilediği gibi 

amcalığı da ciddi biçimde etkilemiştir. Bu 

yüzden kırsal çevrelerden ziyade, özellik-

le şehir merkezlerinde amcaların artık eski 

fonksiyonlarını tam olarak yerine getireme-

dikleri, geleneksel değer ve misyonlarında 

bazı kırılma ve zayıflamaların olduğu dik-

kat çekmektedir. 
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BALKANLARDA AHİLİK VE BEKTAşİLİK

(Nisâbu’l-İntisâb Bağlamında Bir İnceleme)

AKHISM AND BEKTASHISM IN THE BALKANS
(An Analysis in the Context of Nisab al- Intisab)

M. Saffet SARIKAYA1

ÖZ

Türkler, fethettikleri coğrafyalara ken-

di kültürlerini götürüp, yerel halka örnek 

oldukları kadar bu bölgelerin gelişmesine 

de katkı sağlamışlardır. Anadolu’da kendi-

ne özgü bir sosyal yapı olarak ortaya çıkan 

Ahiliğin Balkanlar’daki tezahürleri de böy-

ledir. Öte yandan İslam dininin yayılmasın-

da etkin olan tarikatların bölgedeki faali-

yetleri bilinmektedir. 

“Nisâbu’l-İntisâb”, Münir-i Belgrâdi 

(1620 sonrası) tarafından Fütüvvetnâmeleri 

eleştirmek üzere kaleme alınan eleştirel ni-

telikli bir eserdir. Müellif, Fütüvvetnâme 

eleştirisi bağlamında Ahilik ve dönemin 

esnafıyla ilgili bazı bilgiler verdikten sonra 

eserin son kısmında bölgede bulunan dini-

tasavvufi hayatla ilgili önemli bilgiler ver-

mektedir. 

Makale geliş tarihi: 25.01.2018, Makale kabul tarihi: 26.05.2018 
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Makalede Balkanlarda Ahilik ve 

Bektaşilik olgusu, eserin son bölümünü 

“Hâtimetu’l-Husûl” teşkil eden fasılda yer 

alan bilgiler çerçevesinde incelenecektir. Bu 

yapılırken Balkanlar’da tasavvuf ilgili yapı-

lan güncel çalışmalardan da istifade edile-

cektir. 

Anahtar Kelimeler: Balkanlar, Ahi-

lik, Bektaşilik, Münir-i Belgrâdî, Nisâbu’l-

İntisâb. 

ABSTRACT

The Turks have taken their own cul-

ture to the regions that they conquered, and 

they have been a model for local people 

as far as contributing to the development 

of these regions. Akhism that emerged as 

a unique social structure in Anatolia ap-

peared like this in the Balkans. On the other 

hand, the activities of the orders that are ef-

fective in the spreading of the Islam in the 

religion are known.

“Nisab al-Intisab” is a critical work 

which was written by Munir-i Belgradi to 

criticize the Futuwwatnamas (after 1620). 

In the context of the critique of the Futuw-



14

ALEVİLİK  ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

watnama, after giving some information on 

the Akhism and tradesmen of this period, 

the author gives important information 

about the religious-mystical life in the re-

gion at the end of work.

In this article, we will examine the 

case of Akhism and Bektashism within the 

framework of the information in the last 

chapter (Hatima al-Husul) of the work. We 

will also benefit from the current work on 

mysticism in the Balkans.

Keywords: The Balkans, Akhism, 

Bektashism, Munir-i Belgradi, Nisab al-In-

tisab.

GİRİş

Doktora çalışması yaptığım yıl-

larda Gölpınarlı’nın (1949-1950:63) 

Fütüvvetnâmeleri eleştiren bir eser olarak 

işaret ettiği Nisâbu’l-İntisâb dikkatimizi 

çekmişti. Ancak muhtemelen çalışmamızla 

doğrudan ilgili görmediğimiz için o tarih-

lerde bu eseri pek fazla incelemedik. Yıllar 

sonra 59 varaklık bu eseri inceleme fırsatı-

mız oldu. Gölpınarlı’nın ifade ettiği ve ese-

rin müellifinin de belirttiği gibi eleştirel ni-

telikli bu eser, müellifin yaşadığı dönemin 

dini-tasavvufi hayatı hakkında önemli bil-

giler içeriyordu. 

Eserin müellifi Münîr-i Belgrâdî, 

Belgrâd’da vâizlik, müderrislik ve müftü-

lük yapmış, ömrünün büyük bir kısmını 

Belgrâd’da fetvâ vererek, eserlerini te’lîf 

ederek ve talebe yetiştirerek sürdürmüş-

tür. “Nisâbu’l-İntisâb”ı da kaleme alırken 

yaşadığı bölgedeki esnafın kullandığı bir 

Fütüvvetnâme’yi incelemiş, ondaki hata 

ve eksikleri tespit etmiş ve bunu esna-

fın ricasıyla yapmıştır. 1521’de fethedilen 

Belgrad’da 1560’larda on altı Müslüman 

mahallesi vardır. Evliya Çelebi’nin verdiği 

bilgiye göre XVII. yüzyılın başlarında altı 

kervansaray, yirmi han, üç bin yedi yüz 

dükkândan oluşan Sultan Çarşısı’na sahip-

tir. (Popovic, 1995:185 vd.; Djuric-Zamolo, 

1992:407-408). Müellifin yaşadığı dönem-

de, Anadolu merkezli olarak yapılanan ahi 

esnaf teşkilatının Türklerle birlikte Balkan-

lara taşındığı, loncaya dönüştüğü zaman-

larda bile güçlü bir geleneğe sahip olduğu 

anlaşılmaktadır. Yine bu gelenekte esnafın 

ellerinde bulunan Fütüvvetnâmelere göre 

esnaflıklarını, zanaatlarını, ticaretlerini ve 

sosyal hayatlarını düzenlediklerini, akla ve 

bilime değer veren görgülü ustalar oldukla-

rını anlamaktayız.

Makalede Balkanlarda Ahilik ve 

Bektaşilik olgusu, eserin son bölümünü 

“Hâtimetu’l-Husûl” (55a-59b) teşkil eden 

fasılda yer alan dönemin dini-tasavvufi ha-

yatıyla ilgili verilen bilgiler çerçevesinde 

incelenecektir. Bunu yaparken Balkanlar’da 

tasavvuf ilgili yapılan güncel çalışmalardan 

da istifade edilecektir. 

Münîrî-i Belgrâdî ve Eseri 

Hakkında

Münîrî-i Belgrâdî hakkında geçtiğimiz 

yıllarda Kosava’lı araştırmacı Taxhidin 

Bytqi / Tacettin Bitici’nin yerel kaynakları 

da kullanarak hazırladığı bir araştırmanın 
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yeterli malumata sahip olduğu kanaatinde-
yiz. Buna göre onun asıl adı İbrahim b. İs-
kender, mahlası Münîrî’dir. Aslen Bosnalı-
dır. Manevî terbiyesini Mevlana Ali Efendi 
ve Aziz Mahmud Hüdayî’den alan Münîrî 
Efendi, mezuniyetinden sonra Belgrâd’da 
vâiz, müzekkir, müderris ve müftülük gö-
revlerinde bulunmuş, ömrünün büyük bir 
kısmını Belgrâd’da fetvâ vererek, eserle-
rini te’lîf ederek ve talebe yetiştirerek sür-
dürmüştür. İncelediğimiz eserinde kah-
veyi, kahvehaneyi, tütün içmeyi haram 
sayan, semayı ve devranı caiz görmeyen 
Belgrâdî’nin, zahire bağlı bir tasavvuf an-
layışına sahip olduğu ve Celvetî sülûkuna 
girdiği anlaşılmaktadır. Kesin olmamakla 
birlikte 1029/1620 ila 1038/1628 arasında 
vefat etmiştir. Belgrad’da metfundur (Bitici, 
2005:222-225). T. Bitici, Münîrî Efendi’nin 
irili ufaklı Arapça ve Türkçe kaleme al-
dığı on altı eserini tespit etmiştir. Bunlar-
dan birisi de “Nisâbu’l-İntisâb ve Âdâbu’l-
İktisâb”dır.

Eserin İstanbul Üniversitesi Kütüpha-
nesi nüshası Türkçe Yazmalar, A 6803’de 
kayıtlı, elli dokuz varak ve 1066/1656 is-
tinsah tarihlidir. Eserin kapak sayfasında 
müellifin adı yazıldıktan sonra vefat tarihi 
olarak verilen 1029/1620, muhtemel eserin 
yazılış tarihidir (Gölpınarlı, 1949-1950:63). 
Her sayfasında yirmi beş satır bulunan eser 
kırık rik‘a ile kaleme alınmıştır. Fasıl ve bab 
başlıkları Arapça olarak kırmızı mürekkep-
le yazılmış; ayetlerin, hadislerin ve Arapça 
alıntıların üzeri çizilmiştir. İstanbul Üni-
versitesi Kütüphanesi nüshanın fotokopi-
si İSAM Kütüphanesi, Yazmalar 1656’da; 

diğer bir nüshası da Berlin National Bib-
liotehk no. Lanbd. 589 kayıtlıdır (Bitici, 
2005:227).

M. Belgrâdî, bazı ustaların kendisine 
ellerindeki Fütüvvetnâmeleri gösterdik-
lerini ve bir müteseyyide nispet edilen bu 
Fütüvvetnâmedeki hata ve yanlışları usta-
lara gösterince kendisinden bunların düzel-
tildiği bir eser yazılmasının talep edildiğin-
den bahisle eserini kaleme aldığını beyan 
eder. 

“Ve bu cerîdeye bâ‘is budur ki üstad-
ların ba‘zısı bu fakîre Fütüvvetnâmelerin 
gösterüb didügim vücûh üzre niçe ekâzîb-i 
bâtıla ile memlû ve mersûm gördügümde 
‘ale’l-husûs bir müteseyyidin nâmına bir 
musannifin cümleden ekbah bulub niçe 
mevâzı‘da mevâkı‘ kizbi kenâre işâret it-
mekle ol sebeble ba‘zı üstâzlar iltimas cihe-
tiyle fakîrden san‘atlarının ibtidâ va‘zın ve 
kadr-i şeref-i sanâyi‘ ve âdâb-ı sohbeti ve 
hukûk-ı esâtizeyi ve nesâyih-ı telâmizeyi 
beyân idüb işâret eylemege ricâ itmekle …” 
(2a-b).

Doğrudan Fütüvvetnâmeleri eleştirme-
ye yönelik hazırlanan bu eser büyük ölçü-
de Seyyid Muhammed b. Seyyid Alâuddin 
el-Hüseyin er-Razavî (öl. 931/1514’den 
sonra?)’nin “Miftâhu’d-Dekâik fî Beyâni’l-
Fütüvve ve’l-Hakâik/Fütüvvetnâme-i 
Kebîr” adlı eserini hedef almaktadır. Tes-
pit edebildiğimiz kadarıyla M. Belgrâdî, 
yirmi yedi yerde Seyyid Muhammed’i is-
men zikrederek ondan alıntılar yapıp, onu 
eleştirir ve bazı yerlerde tahfif ifadesiyle 
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“müteseyyid” (seyyidlik taslayan) terimini 

kullanır (2a, 44b, 58a). “Miftâhu’d-Dekâik” 

gerek yazıldığı dönem gerekse içeriğiyle 

Anadolu’da en fazla bilinen, kullanılan ve 

kendisinden sonraki benzer eserlere kay-

naklık eden Fütüvvetnâmedir. Belki de bu 

özelliğinden dolayı mevcut yazma nüsha-

ları arasında kısaltmalara, ilavelere, metnin 

bir kısmının iktibas edildiği eksik nüshalara 

rastlamak mümkündür. 

M. Belgrâdî, Fütüvvetnâmelerde yer 

alan Şîî unsurları göstermesine hatta bazı 

uygulamaların Safevî propagandası oldu-

ğuna işaret etmesine rağmen (50b), eser 

Taeschner’in de (1980:968) belirttiği gibi, ne 

fütüvvet ehli tarafından değerlendirilmiş, 

ne de devletin idarî ve ilmî kadrolarının 

dikkatini çekmiştir. Bu çalışmaya gösteri-

len ilgisizlik, Osmanlı resmî otoritesinin fü-

tüvvet-ahi teşkilâtını baskı ve takip altında 

tuttuğu; Seyyid Muhammed’in müteşeyyî 

olmasına rağmen bir Şafiî kadısı gibi görü-

nerek takiyye yaptığına dair Gölpınarlı’nın 

iddialarını (1949-1950:25, 96) boşa çıkar-

maktadır.

M. Belgrâdî’nin bir tenbih, bir kaç fa-

sıl ve hatimeyle tamamlayacağını belirttiği 

(2b) eserin içeriği şöyledir: 

et-Tenbîh (2b-7a): Âlemin ve insanın 

yaratılışı, her şeyin insana musahhar kılını-

şı vb. şeylerden bahseder. 

Birinci Fasıl: “Fî Aslı’l-iktisâb ve 

Fazîletihi ve Rif‘atihi Ehli’t-tâ‘ati” (7a-11a). 

Bu fasıl iktisabın aslı ve fazileti beyanında-

dır ve ehl-i tâatın rif‘ati şanındadır.

İkinci Fasıl: “Fî Tafdîli Ba‘zı’s-sanayi‘ 

‘alâ Ba‘zıha” (11a-13b), yani ba‘zı sanatla-

rın diğerleri üzerine faziletli olduğunu be-

yan eder. Müellif en faziletli sanatın ziraat 

olduğundan ve Hz. Adem’in çiftçiliğinden 

bahisle ziraatı ticaretle mukayese eder. 

Üçüncü Fasıl: “Fî Zikri Ehl-i’s-sanâyi‘ 

ve Evveli Men Sadarâti’s-sanâyi‘ minhüm” 

(13b-39b), yani Ehl-i sanayi‘ doğuşuna se-

bep olan kimselerin zikri beyanındadır. 

Müellif, çeşitli mesleklerin öncülerinden 

bahisle özellikle “Miftâhu’d-Dekâik”de 

Selmân-ı Farisî’nin belini bağladığı ellinin 

üzerinde kişiyi tek tek değerlendirir ve ken-

dine göre ulaştığı gerçek meslek öncülerini 

anlatır. Çiftçilik, ekmekçilik, terzilik, paş-

makçılık, zırhçılık, kılıççılık vb. meslekleri 

ayrı bâblar altında ele alır. 

Dördüncü Fasıl: “Fi’l-Üstaz ve 

Tilmîzihî Mea‘hu Terbiyetihî” (39b-47a), 

yani bu fasıl ustanın çırağıyla çırağın usta-

sıyla edebi ve terbiye olunması konusunun 

açıklamasıdır.

Beşinci Fasıl: “Fî Şartı İcâzeti ve’s-

selâmi” (44a-47a).

Altıncı Fasıl: “Fî Fazîleti’z-Ziyâfe’dir” 

(47a-55a), yani konukluk ve konuğunu 

ağırlamanın fazileti ve konukluk adabının 

açıklanmasıdır. 

Müellif 51b’den sonra fütüvvetin tarifi 

ve kısımlarıyla ilgili uzun açıklamalar ya-

par.

“Hâtimetu’l-Husûl” (55a-59b): Sonuç 

ve değerlendirmeyi teşkil eden bu bölümde 
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müellif özellikle yaşadığı bölgede bulunan 

bazı tarikatlardan bahisle, kimi zaman on-

ların tarihteki uzantılarını da dile getirerek 

önemli bilgiler verir ve eleştirilerini özetler.

Hâtimetu’l-Husûl Faslı 

(55a-59b)’nın Özeti

“Mü’minler sohbetinden diyanetde 

perhîz idicek tavâifi beyanındadır” diye 

başlayan bu sonuç bölümü başlıktan da an-

laşılacağı gibi müminlerin inanç bakımın-

dan hangi dini grupların sohbetinden uzak 

durması gerektiğini açıklamak üzere kale-

me alınmış bir tenbih niteliğindedir.

M. Belgrâdî, Necmüddin Daye’nin 

“Menârât”ı, Abdurrahman Bistâmî’nin 

“Fevâtih-i Mekkiyye”si, Necmüddin 

Ömer Nesefî’nin Beyânu’l-esrâr’ından2 

nakille Melâmiyye, Kalenderiyye ve 

Haydâriyye’nin ekserisinde ibâha ve zın-

dıklığın hâkim olduğunu; Yûnusiyye, 

Çâkıriyye, (Çakeriyye)? Adeviyye, Hurre-

miyye, Rifâiyye, Hayrâniyye, Sinâniyye, 

Bedeviyye, Sûfiyye-i Halvetiyye ile soh-

bet edilmeyeceğini; Hubbiyye, Ulyâniyye, 

Şemrâhiyye, İbâhiyye, Hulûliyye, Hûriyye, 

Vâkızıyye, Mütecâhiliyye, Mütekâsiliyye, 

İlhâmiyye ve Tersimiyye’nin sünnetten 

uzak batıl gruplar olduğunu ifade eder. Bu-

rada zikredilen adların hemen çoğu müs-

takil tarikat veya bir tarikatın kolu olarak 

kaynaklarda yer almamıştır. (Örneğin bkz., 

Vicdânî, 1995; Öngören, 2011:95-105). Bu 

2 Arslantürk (2006), “Necmeddin Nesefi” maddesin-
de Nesefi’nin eserleri arasında Beyânu’l-esrâr adlı bir 
risale zikretmemiştir.

grupların bazıları özellikle Şîîliğin alt kolla-

rı olarak farklı coğrafyalarda karşımıza çık-

maktadır. (Meşkur, 2011:215, 217, 218, 350, 

500-501, 544, 546). Muhtemelen müellif tali 

kaynaklarda bulduğu bazı zümre adlarını 

yaşadığı bölgedeki sûfi gruplara nispet et-

miş gibi görünmektedir.

Daha sonra o, bölgede yaşayan grup-

lardan Tersimiyye (Resimcilik)’den biraz 

daha detaylı bahseder. Bununla birlikte 

o, Hamzavîler ve Simavîler (muhteme-

len Simavnevîler)’i de aynı kategoride 

değerlendirerek: “Bu diyarda Sûfiyye-i 

Hulûliyye çokdur. Hurremiyye asârından 

dahi Simâviyye ve Hamzaviyye tâifesinden 

vardır ki, nisâ ile bile sohbet iderler.” diye-

rek onları Hulûlîlikle, Hürremîlikle itham 

eder ve kadınlarla birlikte sohbet meclisle-

ri düzenlediklerine işaret edip, ehl-i hırfet 

ve ehl-i diyanetin onlardan uzak durması 

gerektiğini vurgular. Onların ibâhat vadi-

lerinde Bâtıniyye ve bazı Zendaka şüphe-

lerine atıfta bulunup, “se vü dü veya bist ü 

heşt” diyerek harflerin resimlerinden Fazl-ı 

Esterâbâdi’yi resmederek, o melûnu hâşâ 

Tanrı diye inandırdıklarını söyler. Bu son 

ifadeler söz konusu grupların Hurûfîlikle 

doğrudan ilişkili olduklarını göstermekte-

dir.

Belgrâdî’ye göre, onların bazıları ulu 

zatların sözlerini çarpıtarak kendileri lehi-

ne yorumlayıp enâniyet gösterirler. İddi-

alarını ispat için Hz. Peygambere nispetle 

hadis uydurmaktan çekinmezler. Yaptık-

ları neûzübillah Teâlâ şeytanın son merte-

besidir. Kimileri harfleri evirip çevirip hal-
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kı kendine celb etmek ve hakkında hüsnü 

itikâd sağlamak ister. Kimileri, gizli bilgile-

re sahip olduğunu, velayet sahibi olduğu-

nu, fena fillâha erdiğini iddia ile halkı ken-

dine rağbet ettirirler. Muhabbet davasıyla 

dini ilimlerin ve faziletli nafilelerin çoğunu 

terk ederler, bunun gerekliliğinden bahse-

denlere ta‘n ve taayyüb ederler. Etraflarına 

topladıkları başıboş rind dervişlerle sema 

ve raks edip, cahil halkı iğva ile kendilerine 

cezb ederler. Böylece namaz ve oruçla elde 

edilecek dereceyi bir anda elde ettiklerini 

iddia ile, kendilerine çeşitli harikuladelik-

ler nispet edip, kendilerini yüceltirler. Git-

tikleri kasaba ve şehirlerde izzet ve ikramla 

karşılanırlar, şeyhlerini şeyhu’ş-şuyûh sa-

yan nice rind ü derviş yanlarına takılırlar. 

Bazıları tasavvuftan birkaç nükte ve kelam 

ezberleyip şeyhlik taslarlar. Hamzavîler ve 

Simâvîler bu vech üzeredir. Belgrâdî, Hub-

biyye şeyhlerinin, “Beni sâyir meşâyıhdan 

üstün tutmazsan sana benim yüzümden 

fütûh yokdur” diye müridlerini kendileri-

ne bağladığını ifade eder. Bazıları da vefk, 

havâs-ı esmâ, bazı tılsımât-ı münâfiyi tec-

rübe ile müşahede edip veya gördüğü risa-

lelerde bulduğu üzere istinsâh edip, birkaç 

kişiye sihir yazıp sıhhat-i takdir-i Hakk uy-

gun düşüp hasta sağlığına kavuşunca ah-

mak insanlar tarafından yüceltilerek duası 

makbul, keramet ehli aziz kabul edildikle-

rini haber verir. Bilhassa bacılar, çeşitli he-

diyelerle gelerek, “Hey şeyhim hey” diye 

derûnundan âh ve enîn edip ağlarlar, “bana 

esmâdan veya esrârdan nesne ver” diye yü-

rekleri dağlarlar. O da böyle iltifâta erince 

zanneder ki, “Ben ricalden olmasam bana 

bu kadar teveccüh olmazdı ve ehl-i tasar-

ruf dâiresine basmasam benim bu halim bu 

rif’ati bulmazdı” diye sûfî libası giyip Aya-

sofya kubbesi gibi imame sarıp halk içine 

çıkarlar. Belgrâdî:

“Başında sarığı var kubbe denlü / İçin-

de marifet yok hubbe denlü, 

beyti sanki bunlar için söylenmiştir. 

Eğer zâhir surete riyâ gelse bu âlemde an-

cak böyle gelebilirdi.” diyerek, taaccübünü 

dile getirir. 

Kendisine muhib geçinenler onu evliya 

mesabesinde görüp elini öpmekle ve teber-

rük etmekle istidrâca bendedirler: 

Halk içinde salâhı ad eyler / Fırsat el-

verirse çok fesâd eyler.

Belgrâdî daha sonra, bulunduğu 

vilâyette bazı bunakların erenler sohbetin-

de bulunup Kırklar ile dostluk edip, Hz. Ali 

(radıyallahu anh)’nin ruhuyla konuştukla-

rını iddia ettiklerini, kimi devlet ricalinin 

bunlara itibar ettiklerini, müftünün bile on-

lardan birisine inandığını oysa bunlardan 

bazılarının namaz bile kılmadığını ifade 

ederek bizzat yaşadığı bir tecrübeyi şöyle 

nakleder: 

“Onlardan birisi fakire gelip mesele 

sormak bahanesiyle, “Mehdî mi evvel çıkar 

Kapıcı mı evvel çıkar?” deyince, “Kapıcı ne 

müsâhabettir?” dediğimde, o da: “Ahir za-

manda çıkar, aynen kitabda gördüm” diye 

cevab verdi. Bir iki gün misafir ettim. Çok 

nesneden bahsetti, ancak adâb-ı salâhdan 

bir edebi yoktu. İttifâk-ı ihtiyâc var iken 
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yağmur yağdı. Gördüm ki, “Rahmet be-

nimle bile gezer” diye yağmur yağmasını 

kendince kerâmet olarak iddia edince kov-

dum, bir daha gözüm görmedi. Ebleh kim-

seler bu sözleri gerçek zannederek böylele-

rine rağbet ederler.” 

Yine Belgrâdî, Şîî nitelikli görünen bazı 

kimseleri şöyle haber verir: 

“Bazı melâhide ehl-i İslam’ı saptırıp 

dinde ihtilâf çıkarmak ister. Bunlar kalp-

lerinde ya Hz. Ali’nin ya gayrının muhab-

betin fehm ederler, Şi‘a ve Revafız şube-

lerinden kelimât ilkâ iderler. On iki imam 

muhabbetini tasvir sanatıyla beyan ederler. 

Ehl-i Beyt’e nispetle tevellî ve teberrîye yö-

nelirler. Hz. Ali tarikatı, On İki İmam yolu 

diye nice müminleri tarik-i müstakîmden 

çıkarırlar. Karâmita taifesi ve Batınîyye 

hazelesi ve Dürûzîler feceresi ve Kızılbaş 

mürdesi cümlesi bu suretle âleme fesad bı-

rakmışlardır.” 

Belgrâdî, önceki bölümde ele aldığı 

halvây-ı cefne, tuğ, alem, çerâğ, sofra ile il-

gili anlatılanların yalan olduğunu beyan ile 

bu mahalde söylenen âyetlerin ve salavâtın 

yanlış olduğunu ifade edip, getirilen gül-

benklerin Müslümanların ve cemaatin 

inandıkları yolun tahrifi ve sünnetin bid‘ate 

tasrifi için olduğunu bildirerek şöyle de-

vam eder: 

“Ve’l-hâsıl Revâfız yolunu ikamet içün 

üstazlara Fütüvvetnâme diye yazdığı vech 

irşad içün değildir, ifsad içündür. Ve bun-

ca zamandan beru mucibiyle amel idüb 

kemerbesteler halvây-ı cefneler, ilbâs-ı hır-

kalar, kuşak kuşatmalar Rasulüllah (sav) 
Ali’yi tıraş itmeler ve Ali Selmân-ı Farisî’yi 
tıraş idüb icazet virüb belin bağlamalar ve 
Selmân şu kadar kimesnenin belin bağla-
dığı cümlesi iftiradır. Berber üstazları peş-
temal bağlamakla iş işledikleri içün anın 
üzerine ol iftiraları tezeyyüne fırsat bulmuş 
yazmuşdur. Hiç şübhe yokdur bu kadar 
İslâm’a ol kadar yalanı sahîh itikad itdir-
mek Ehl-i Sünnet ve Cema‘at tarikından 
sarf eylemek nazarı ve maksadı dinden bir 
şartı kaldırmakdır.” 

Bütün bunların batına dalmaktan geçti-
ğine vurgu yapan Belgrâdî, 

“Zihni pâk ve zeka sahibi olan ehl-i 
ferâset bu mezhûrların cümlesinden ihti-
raz ederler. Tâ ki selâmet üzere ve fıtratta, 
İslam’da mahfûz kalalar. Ve tarik-ı müs-
takimi kemâ kün eyleyüb tehzîb-i zâhir-i 
şeri‘atle ve tehzîb-i bâtın-i ahlâk-ı hamîde 
ile tehalliye-i bâtın-ı ‘ulûm-ı Hak ile ve 
maksûd-ı hakîkinin mâsivâsından ref‘-ı na-
zar birle mütehakkık olınca ol mertebede 
te‘ayyün ve tebeyyün itmişlerdir.” 

diyerek doğru yolda bulunanları tavsif 
eder. Şöyle devam eder: 

“Bin (yıl) geçdi zâhir yürüyen kimse 
azmadı ve zâhir ile ‘amel etmekle kimsenin 
zendakasına hükm olunmadı. Dîn-i metîn 
zâhir ilim ile kâim oldu.” 

O, batın ilminin zahire aykırı olmamak 
kaydıyla kabul edilebilir olduğunu, ilk dö-
nem sûfîlerine atıfla dile getirdikten sonra 
konuyla ilgili Hz. İbrahim, Hz. Yakub, Hz. 

Muhammed vb. peygamberlerin hayatla-



20

ALEVİLİK  ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

rından ayetlerin yorumuyla örnekler verir; 

Ebu Saîd el-Harrâz, Kuşeyrî, Nasrâbâdî 

gibi kaynaklardan iktibaslarla konuyu de-

lillendirerek kitabını tamamlar. 

Konuyla İlgili Değerlendirmeler 

Münîrî Belgrâdî’nin yaşadığı dönemde 

Sultan Çarşısı’nın bulunduğu Belgrad’da 

ve Baş Çarşı’nın bulunduğu Saraybos-

na’daki (Aruçi, 2009:129) güçlü ticari ha-

yat Ahiliğin Osmanlıyla birlikte bölgeye 

gelip kısa sürede teşkilatlandığının açık 

bir kanıtıdır. Öte yandan Balkanların fet-

hi sırasında gazi dervişlerle bölgeye gelen 

ahilerin varlığı da bilinmektedir. Ancak 

Sarı Saltuk’la başlayıp, Seyyid Ali Sultan 

ve Otman Baba ile devam eden süreç Rum 

Abdalları eksenli olarak Balkanların doğu-

sunda daha etkindir. Bosna-Hersek, Sırbis-

tan, Arnavutluk, Kosova ve Makedonya’da 

Bektaşîlikle ilgili belirgin bir tarikat nitele-

mesinin yapılmadığı anlaşılmaktadır. Bun-

da bölgenin demografik yapısı kadar İslam-

laşmanın XVII. yüzyıla kadar uzayan bir 

sürece sahip oluşu da etkin olmuştur (Sey-

man, 2006:81).

Zira Münîrî Belgrâdî bölgede Şîî meş-

rep, hatta Kızılbaş dervişler bulunduğunu 

ifade etmesine rağmen bunları Bektaşi ola-

rak nitelendirmemiştir. Onun Kızılbaş ni-

telemesinin ise, bazı zümrelerin faaliyetleri 

hakkında resmî makamların dikkatlerini 

çekme gayretiyle kullandığı abartılı ifade-

ler söz konusudur. Bektaşilik için önemli 

bir destek olan yeniçerilerle ilişkilerin ise 

en azından XV-XVI. yüzyıllarda tarikatın 

halka mal olması bağlamında bir işleve sa-

hip olmadığı anlaşılmaktadır (İbrahimi, 

1992:254; İzeti, 2004:237; Aftamaj, 2009:47-

49). 

Ancak Münîrî Belgrâdî’nin verdi-

ği malumattan bölgede Hurûfîlerin, 

Hamzavîlerin ve Simavnevîlerin bulun-

duğu anlaşılmaktadır. Öte yandan esnaf 

arasında devam eden halvây-ı cefne pi-

şirme ve yakın şehir ve kasabalara gön-

derme geleneği esnafın da bu derviş züm-

releriyle ilişkisini açıkça gösterir. Münîrî 

Belgrâdî’nin bu geleneği doğrudan gizli bir 

haberleşme yolu olarak nitelendirmesi ve 

Kızılbaşlıkla ilişkilendirmesi, hatta esnaf 

törenlerinde müstakil ustalık ve dükkân 

açma nişanesi olarak kullanılan tuğ, alem, 

çerağ, sofra gibi alametleri siyasî bir başkal-

dırı gibi yorumlaması dikkat çekicidir. 

Münîrî Belgrâdî’nin bu yorumlarını 

sadece eserine derc ettiği, fakat görüşle-

riyle ilgili bir takibat için resmî makam-

lar nezdinde teşebbüste bulunmadığı 

anlaşılmaktadır. Zira kendisiyle aynı dö-

nemde bölgede yaşayan Halvetî şeyhi 

Nureddinzâde’nin Hamzavîliğin nispet 

edildiği Hamza Bâlî (980/1572)’nin idamıy-

la ilgili gayreti dikkate alınırsa, onun teşeb-

büslerinin de boşa çıkmayacağı tahmin edi-

lebilir. Bununla birlikte onun, “Silsiletü’l-

Mukarrabîn”sindeki Hamza Bâlî’yle ilgili 

müspet ifadeleri (Azamat, 1997:504) ve 

özetlediğimiz metinde “bazı” ifadesiyle it-

hamlarını genellemek yerine, istisna üslu-

buyla nakletmesi gözlemci kişiliğiyle tecrü-

belerini aktardığını göstermektedir.
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Buna göre onun şikâyeti zahiri şeriata 
uygun, doğru bir tasavvuf anlayışı ve tari-
kat yaşayışı değil, sûfî geleneği suiistimal 
eden çeşitli olguları kendi lehlerine kulla-
narak ve çoğu kere halkın cahilliğini fırsat 
bilerek seyyidlik veya şeyhlik taslayanlar 
ve onların din konusundaki lakayt tavırla-
rıdır. Öyle ki böyleleri vefk, seçilmiş esma 
(muhtemelen tarikatların zikirde dillendir-
dikleri farklı esma veya ism-i âzam), tılsım 
vb. şeyleri kullanarak sihir ve benzeri işler-
le kendilerine gelenlere şifa dağıttığını id-
dia eden müteşeyyih/sahte şeyhlerdir. On-
lar bunların yanında, bazı tesadüfleri kul-
lanarak keramet gösterme iddiasında bu-
lunmakta, kendilerini yönelik teveccühlerle 
de kendilerine yüce makamlarda görmek-
tedirler. Belgrâdî’ye göre böyle insanların 
sûfîlikle ve şeyhlikle alakası olamaz, yapıp 
ettiklerinin dinde yeri yoktur, tavır ve dav-
ranışları ise edep ve hayâdan uzaktır. Böy-
lelerine sadece ebleh ve ahmaklar inanır.

Diğer taraftan muhtemelen doğrudan 
Hurûfîliği benimseyen veya Hurûfîlikten 
etkilenen bazılarının Fazlullah Hurûfî hak-
kındaki aşırı görüşleri söz konusudur. Yine 
bunların zahiri şeriata riayeti küçümse-
yerek tasavvufi nazarla elde edilen keşfi 
bilgiyi öne çıkaran ve muhtemelen seyr u 
sülûku tamamlamadan kendilerini ermiş 
gibi görüp gayb erenleriyle, Kırklarla ve 
Hz. Ali’yle mülaki olduklarına dair iddi-
aları teolojik olarak sorunlu durmaktadır. 
Ama ilginç olanı, günümüzde de farklı ta-
rikat mensupları arasında benzer iddialara 
sahip şeyhlik taslayanların ve etraflarında 

oluşan halkaların hâlâ var olabilmesidir. 

Münîrî Belgrâdî’nin bizzat şahid oldu-
ğu bir sûfînin “Mehdi mi evvel çıkar, kapu-
cı mı evvel çıkar” diye sorusu ve “Kapucı ne 
musahabetdir” dediğinde, “ol dahi ahir za-
manda çıkar ‘ayniyle kitabda gördüm” ceva-
bıyla ilgili “mehdilik” ve “mehdiye açılan 
kapı/bâblık” itikadının da doğrudan Kızıl-
başlıkla alakalı olabileceği gibi Hamzavîler 
ve Simâvîlerle de ilişkili olabileceğini be-
lirtmek gerekir. Zira Melâmî gelenekte XVI. 
yüzyılda mehdilikle ilgili iddiaların bulun-
duğu bu nedenle devlet tarafından takibe 
uğradıkları bilinmektedir (Vicdânî, 1995:37-
40; Lelic, 2005:563-565). Benzer iddialar 
Simâvnevîler için de söz konusudur (Ocak, 
1998:169-170, 185). Ancak metnin devamın-
da gelen tevellî-teberrî hakkındaki ifadeler 
ve bunların On İki İmamı resm ederek ta-
zim etmeleri Kızılbaş-Rafızî olgusunu güç-
lendirmektedir. Ya da, bu zümreler arasın-
da yer alan devlete muhalif kimselerin bazı 
asgarî müştereklerde birleştiklerini gösterir.

Bu asgarî müşterekle ilgili bir başka 
husus da Münîrî Belgrâdî’nin bu zümre-
lerin kadınlarla birlikte sohbet meclisleri 
düzenlemeleriyle ilgili aktardıklarıdır. Esa-
sen günümüzdeki algıyla, doğrudan Sün-
nilik dışı gibi görünen bu hususun tarikat 
çevrelerinde yer alan müşterek hususlar-
dan olduğunu ifade edebiliriz. Zira XIII. 
yüzyıl tarikat geleneğinde Rifâî çevreler-
de benzer ithamların bulunduğunu biliyo-
ruz (İbn Serrâc, 2015:284, 317). Sarı Saltuk 
da Rifâî gelenekle doğrudan ilgilidir ve 
benzer ithamlar onun için de yapılmıştır. 
Sarı Saltuk’un Balkan Müslümanlığındaki 

yeri tartışılmazdır. Belgrâdî’nin uzun gece 
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toplantılarında muhtemelen maksadı aşa-
cak şekilde eğlence fasılları düzenlendiği, 
meddahlık benzeri oyunculuk yeteneğiyle 
muhtemelen çeşitli yöresel oyunların oy-
nanmasını, kimi zaman esrar çekmeye ve 
tiryaklığa varan fasılların tertip edilmesi-
ni aynı bağlamda değerlendirmek gerekir. 
Burada müellifin alkollü içeceklerden söz 
etmemesi dikkat çekicidir. Oysa benzer 
bazı metinlerde bu gruplarla ilgili alkollü 
içecek kullandıklarına dair ifadeler de yer 
alır (Yaltkaya, 1994:164-169; Ocak, 1998:198-
199). Dolayısıyla Sühreverdi geleneğinden 
İbrahim Zâhid Geylanî (700/1301)’ye bağlı 
olarak Safeviyye, Halvetiyye, Bayrâmiyye, 
Melâmiyye çevrelerinin, Bektaşiyye ve 
Rifâiyye çevreleriyle benzer sûfî yapıla-
ra sahip olduklarını, dervişlerin yaşayış-
ları bakımından birbirlerinden pek ayırt 
edilemeyeceğini söyleyebiliriz. Nitekim 
Makedonya’da Rifâî ve Halvetîleri bir-
çok dini pratiklerinde Bektâşîlere benzer 
davranmaktadır. Örneğin Üsküp Rifâî 
Tekkesi’ne her inançtan insan kabul edil-
mekte, mum yakılmakta, nazar, al karası, 
kırk çıkarma gibi inançlar bağlılar arasın-
da görülmekte, türbeye niyaz edilmekte, 
niyazdan sonra eşiğe basmamaya dikkat 
etme gibi inanışlar sürdürülmektedir. Ayı-
ca Muharremle ilgili de benzer inanışlar 
sürdürülmektedir (Seyman, 2006:108).

Konunun Bektaşîlik boyutuna bak-
tığımızda Melâmî, Hamzavî, Simavnevî 
vb. grupların XVII. yüzyılın ikinci yarı-
sından sonra giderek Bektaşîlik şemsiye-
si altına girerek devlet takibinden kurtul-
maya çalıştığını veya tersine Bektaşîliğin 

onların görüşlerine doğru evrildiğini 
söyleyebiliriz (Faroqhi, 2003:139-144, 
185-189; Ocak, 1992:377). Evliya Çelebi 
Belgrad’da bir, Bosna-Hersek Çayniçe’de 
bir, Kosova’da Mitroviçe, Dubniça ve Ka-
çanikte üç Bektaşî tekkesinin varlığını 
haber verir (İzeti, 2013:238-240). Evliya 
Çelebi’nin, Arnavutluk’ta Muaviye ve Ye-
zide lanet okuyan taifeden bahsetmekle 
birlikte onları Bektaşiliğe nispet etmeme-
si dikkat çekicidir (İzeti, 2013:248). Make-
donya Kalkandelen tekkesi ise Sersem Ali 
Baba’ya nispet edilmekle birlikte tekkenin 
gelişmesi Harabâtî Baba zamanına rastlar. 
Bununla birlikte Sersem Ali Baba’nın sa-
raya yakınlığı ve daha sonra Hacı Bektaş 
merkez tekkesine postnişin oluşu muhte-
melen tekkeyi Balkanlardaki Bektaşilik ba-
kımından önemli kılmıştır. Tekke asıl etkin-
liğini 1214/1799’da postnişin olan Ekmekçi 
Baba’yla göstermiştir. Onun zamanında 
halk tarafından da benimsenen tekke, kül-
tür ve sanat kadar Bektaşi adabına göre 
dervişlerin meslek sahibi olması düsturuna 
binaen Kalkandelen ve civarında güçlü bir 
şekilde temsil edilmiştir (İzeti, 2013:242-
246). 

Bektaşî tarikatının Balkanlardaki en et-
kin tekkesi ise hiç şüphesiz erken dönem-
den itibaren Seyyid Ali Sultan / Kızıl Deli 
tekkesi olmuştur. Bu tekke kuruluşundan 
itibaren vakıflar bağlanmış (Faroqhi, 2010) 

ve giderek güçlenip Hacı Bektaş’tan son-
raki ikinci büyük tekke konumuna yüksel-
miş, Balkanların doğusunda Yunanistan, 
Bulgaristan ve Romanya’da etkin olmuştur. 
Tekke, Balım Sultan, Vahdetî Dede, Sadık 
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Abdal gibi önemli Bektaşî dervişlerini ye-
tiştirmiş, bölgede âsitane konumundadır 
(Gümüşoğlu, 2009:12-24; İzeti, 2013:37). 

Biz, Kızıldeli tekkesiyle ilgili farklı 
bir boyuta işaret etmek istiyoruz. Özel bir 
kitaplıkta bulunan bir yazma Mecmuâ’, 
tekkenin inanç boyutunun karmaşık ya-
pısını göstermesi bakımından önemlidir.3 
Her sayfasında 25 satırın yer aldığı 176 
varaklık mecmua niteliğindeki eserin is-
tinsah tarihi, son sayfa derkenarında 29 
Rebiulevvel 1087 / 11 Haziran 1676 ola-
rak kaydedilmiştir. Söz konusu mecmu-
anın sahipleri Kızıldeli Seyid Ali Sultan 
bağlıları, Bektaşi Babagân koluna men-
supturlar. Ancak Kızıldeli bağlıları, diğer 
Babagân’dan farklı olarak musahipli cem 
yaparak Türkiye’deki pek çok Alevi züm-
resiyle birleşirler. Mecmua’nın başında yer 
alan Fütüvvetnâme (2a-11b) Anadolu’da 
yazılan ilk Türkçe Fütüvvetnâme olarak 
kabul edilen Burgazi Fütüvvetnâmesinin 
bir hülasasıdır. Dolayısıyla Sünni temelli-
dir. Ancak fütüvvetin tanımı Şeyh Safî’den 
naklen yapılır. Takip eden varaklarda Şeyh 
Safî Menakıbı (11b-45b, 100a-115b’de tek-
rar Şeyh Safî Menakıbı verilir), Evsâf-ı Hacı 
Bektaş Veli (45b-46b), Tâcnâme (46a-57a), 
‘Işknâme (57a-100a), Nasihatnâme-i 
Hatâyî (115b-118a), Meşâyihnâme-i Hatâyî 
(118a-133a), Delil-i budala (Defter-i aşık) 
(133a-145b), Menâkıb-ı Fazlullah (145b-
165), Kitab-ı Tarîkatnâme-i Ca’fer-i Sâdık 
(165a-176a) yer alması bu zümredeki 

3 Bektaş Bey adlı bir zatın kitaplığında eseri gören ve 
bizi de haberdar eden kıymetli meslektaşım Dr. Öğr. 
Üyesi A. Yılmaz Soyyer Bey’e teşekkür ederim.

Hurûfî ve Safevî tesirlerinin açık bir işare-
tidir. Hatta mevcut şekliyle mecmuanın bir 
Kızılbaş yazması olduğu bile söylenebilir. 

Bektaşiliğin özellikle Arnavutluk’ta 
güçlenmesi ise Tepedelenli Mehmet Ali 
Paşa’nın bölgede bağımsızlığını ilan etti-
ği dönemde olmuştur (1790-1822). Bu dö-
nemde Sadık Baba’nın Koshtar, Şemimi 
Baba’nın Kruja’daki faaliyetleri önemlidir. 
1826 Bektaşîliğin resmen kapatılmasından 
sonra Güney Arnavutluk adeta Bektaşiler 
için sığınak haline gelmiştir. Bundan sonra 
dönemin siyasi şartları içerisinde milli bir 
yapıya bürünen Arnavut Bektaşiliği Arna-
vutça azımsanmayacak bir literatür oluştu-
rup, 1830-1912 arası “Arnavutluk Yeniden 
Milli Doğuş Hareketi” içinde etkin görev 
almışlardır. Arnavutluk Bektaşîleri 1922’de 
yapılan Birinci Kongrelerinde Hacı Bek-
taş merkez tekkeden bağımsızlıklarını ilan 
ederken, Türkiye’deki gelişmelere paralel 
olarak 1929’da Üçüncü Kongreyi düzenle-
mişler ve Tiran’daki tekkeyi Dünya Bektaşi 
Merkezi olarak ilan edip, müteakiben Sali 
Njazi Dede’yi başlarına getirmişlerdir. Gü-
nümüze kadar çeşitli zamanlarda Kongrele-
rini gerçekleştiren Bektaşîler Arnavutluk’ta 
altı merkezdeki dedelik ve bunlara bağlı 
yerel tekkeler tarafından devam ettiril-
mektedir. Bunlar: Kruja Dedeliği, Elbasan 
Dedeliği, Prishte Dedeliği, Korça Dedeli-
ği, Berat Dedeliği ve Vlora Dedeliği (Afta-
maj, 2009:59-65; Brahimaj, 2011:53-60; İzeti, 
2013:248-249).

Arnavutluk Bektaşiliğinin konumuzu 
ilgilendiren boyutu, M. İzeti’nin haber ver-

diği Bektaşî gelenekteki dervişlerin mes-



24

ALEVİLİK  ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

lek edinme gerekliliğine bağlı olarak esnaf 

gruplarıyla olan ilişkilerini sürdürmeleri-

dir. Bu ilişkilerde Fütüvvetnâmelerin de 

önemli bir yere sahip olduğu anlaşılmak-

tadır. Ancak bu ilişkilerin sadece Bektaşi-

lere has olmadığı bölgedeki diğer tarikat 

zümrelerinin de esnaflarla ilişkiler içinde 

olduğu anlaşılmaktadır. Örneğin İlbasan 

Tabaklar Tekkesi, deri ustaları tarafından 

yapılmış ve iki yüz yıl boyunca varlığı-

nı sürdürmüştür. İlbasan ve çevresindeki 

Ahi-Kâdirî meslek mensupları çıraklık ve 

kalfalıkla ilgili törenlerde şedd kuşanıp ahd 

u bey’at almışlardır (İzeti, 2009:244; İzeti, 

2011:507-509). Bununla birlikte XVI-XVIII. 

yüzyıllarda güçlü olan bu ilişkilerin siyasi 

istikrarın bozulması ve sosyal değişimlere 

bağlı olarak giderek asgari düzeye düştü-

ğünü söylemeliyiz. 

Sonuç

Sonuç olarak Osmanlı’yla birlikte Bal-

kanlarda kurulan idari ve sosyal yapının 

Anadolu’daki bütün unsurlarıyla birlikte 

bölgeye taşınarak oluşturulmuştur. Bu ta-

şınma esnasında ahiler, önce bölgenin fet-

hinde gaziler olarak görev almışlar daha 

sonraki dönemde de esnaf örgütlenmesi 

içinde varlıklarını sürdürmüşlerdir. Münîrî 

Belgrâdî’nin ifadelerinden bilime ve âlime 

saygı gösteren ve değer veren Ahilerin, 

kendilerine yapılan ikazı dikkate alarak el 

kitabı hüviyetindeki Fütüvvetnâme’yi bile 

yeniden gözden geçirmeye açık akılcı bir 

dünya görüşüne sahip oldukları anlaşıl-

maktadır.

Öte yandan yine M. Belgrâdî’nin nak-

lettiği şekilde bölgede Sarı Saltuk gelene-

ğine bağlı Rifâî ve Bektaşî dervişlerin ya-

nında İ. Zahid Geylânî geleneğinden gelen 

Safevî, Halvetî, Bayrâmî, Melâmî dervişleri 

yer yer medrese ulemasının eleştirilerine 

muhatap olacak şekilde dini-tasavvufi ha-

yatlarını sürdürmektedirler. Bu eleştirile-

rin Sünnî-Şîî ayrımı yapılmadan bu tarikat 

zümrelerine yöneltilmesi, bunların aynı 

kültür çevrelerinden beslenen ortak bir 

mirasa sahip olduklarını, halkın da onla-

rı günümüzdekine benzer bir şekilde bir-

birinden ayırt etmeden olduğu gibi kabul 

etmeleridir. Bu tarikatların dervişlerini bir 

meslek sahibi olmaya teşvik etmeleri ve bu 

bağlamda dönemin esnaf zümreleriyle iyi 

ilişkiler kurmaları Ahiliğin ve ahi geleneği-

nin de aynı kültür çevresine mensup bir ya-

pılanma olduğunu göstermektedir.
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ÖZ

16. yüzyılın başında Azerbaycan dev-

let geleneği kendi tarihi gelişiminde yeni 

bir aşamaya geçti. Uzun Hasan’ın (1453-

1478) torunu, büyük devlet adamı Şah İs-

mail Hataî (1501-1524) dedesinin başlattı-

ğı çalışmaları sona erdirdi ve Kuzey›den 

Güney’e bütün Azerbaycan topraklarını 

yönetimi altında birleştirebildi. Başkenti 

Tebriz şehri olan tek ve bir merkeze bağlı 

Safevî Devleti kuruldu. Tarih boyu bütün 

Türk Devletleri’nde olduğu gibi, Safevilerin 

de devlet ve hakimiyet sembollarından biri 

olan ve yerine göre kullanılan çeşitli bay-
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rakları olmuştur. Bu çalışmada Safevilerin 

ayrı ayrı dönemlerde dolunay veya güneş 

simgeli yeşil, üzerinde “Ya Ali Meded” ya-

zılı ve Zülfikar tasvirli beyaz, kızıl koç ve 

arkaplanda doğan güneş görüntülü yeşil, 

arslan ve güneş simgeli beyaz, ay yıldızlı ve 

ay güneşli kırmızı ve Çaldıran Savaşı’ndan 

sonra ise üzerinde “el-kısas” yazılı siyah 

bayrakları kaynaklar ışığında ortaya çıka-

rılmıştır. Ayrıca, Safevi ordusundaki bay-

rak sayısının her bin askere bir bayrak ola-

rak hesaba alındığı tespit edilmiştir. Safevî 

Devleti’nden sonra yerini alan Nadir Şah 

Afşar İmparatorluğu, devamında Kaçarlar 

Devleti ve bazı Azerbaycan Hanlıkları’nda 

da arslan ve güneş motifli Safevi bayrak ge-

leneği yaşatılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Safevi bayrakları, 

sancak, I. Şah İsmail, I. Şah Tahmasb, I. Şah 

Abbas. 

ABSTRACT

At the beginning of the 16th century, 

the state tradition in Azerbaijan moved 

to a new stage in its historical develop-

ment. Shah Ismail Hatai (1501-1524), the 
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great Azerbaijani statesman and grandson 

of Uzun Hasan (1453-1478), concluded the 

works that initiated by his grandfather and 

managed to unify the territories of Azerbai-

jan from north to south under his rule. At 

the result, the Safavid State was founded 

and Tabriz became its capital. As in all the 

Turkic States in history, Safavids also had 

various flags that were one of the symbols 

of the state and authority and used in ac-

cordance to their place. Therefore, this re-

search paper is going to investigate the 

various flags of the Safavids that were used 

in different periods, such as the green flag 

that was symbolized with moon or sun, 

white flag that was symbolized with Zul-

fikar and the words “Ya Ali Madad”, green 

flag that was symbolized with ram in the 

front of rising sun, white flag that was sym-

bolized with lion and sun, red flag that was 

symbolized with crescent and star and cres-

cent and sun, and the black flag after the 

Chaldiran battle that symbolized with the 

word “el-kisas” (revenge). Moreover, it was 

determined that every thousand soldiers in 

the army of Safavids had one flag. After the 

Safavid State, the Safavid’s flag that was 

symbolized with lion and sun was used as 

a tradition by Nadir Shah Afshar Empire, 

Qajar State, and some Azerbaijani Khanate.

Keywords: Flags of Safavids, flag, Shah 

Ismail I, Shah Tahmasib I, Shah Abbas. 

GİRİş

15. yüzyılın sonlarında Kuzey’de Kaf-

kas Dağları, Batı’da Gökçe gölü havzasını 

içine alarak Alagöz Dağları ve Doğu Ana-

dolu, Batı’da Hazar Denizi, Güney’de ise 

Sultaniye-Zencan-Hemedan sınırlarını da 

içine alan tarihi Azerbaycan toprakları-

nın birleştirilmesi için yürütülen mücadele 

esas çekirdeği Türk Aşiretleri tarafından 

oluşturulan Safevî Devleti’nin kurulması 

ile sona erdi. Böylece, 16. yüzyılın başında 

Azerbaycan devlet geleneği kendi tarihi 

gelişiminde yeni bir aşamaya geçti. Uzun 

Hasan’ın (1453-1478) torunu, büyük dev-

let adamı Şah İsmail Hataî (1501-1524) de-

desinin başlattığı çalışmaları sona erdirdi 

ve Kuzey’den Güney’e bütün Azerbaycan 

topraklarını yönetimi altında birleştirebildi. 

Başkenti Tebriz şehri olan tek ve bir merke-

ze bağlı Azerbaycan Safevî Devleti kuruldu 

(Mahmudov, 2005:5-6, 30).

Diğer Türk Devletleri gibi Safevî 

Devleti’nde de devlet ve yönetim simgeleri 

olan ve devletin temel sembollerinden biri 

olarak görülen çeşitli bayraklar mevcut ol-

muştur.

Bayrak kelimesi eski Türkçedeki “bat-

rak” kelimesinin değişime uğramış biçi-

midir. “Batrak” kelimesi ise “batırmak” 

kelimesinden ortaya çıkmıştır. Kaşgarlı 

Mahmud’un Dîvânu Lugâti’t-Türk adlı 

eserinde “toprağa saplanan mızrak” (kar-

gı) anlamını veren batrak (bayrak) kelimesi 

yer almıştır (Kaşğarlı, 2006:205). Anlaşılan 

farklı ipek parçalardan yapılmış bayraklar 
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mızrakların ucuna bağlandığı için devletin 

ana sembollerinden biri olarak “dalgalanan 

milli simge”ye dönüşmüştür.

İslam’dan önceki dönemde yazılmış ve 

14. yüzyıl elyazması ile dönemimize kadar 

ulaşan Kitab-ı Dede Korkut’ta “Kılıçla yok 

ederek düşmanın tuğ ve bayrağını indirin” 

ifadesinin yer alması (Zeynalov, Əlizadə, 

1988:50; Ahmedov, 2015:45) o dönemde de 

yönetim sembolü olarak bayraklara özel 

önem verildiğini göstermektedir.

Tebriz merkezli Azerbaycan’da tarihi 

gelenekler üzerinde kurulan ve sadece mil-

li ülküye, Azerbaycancılığa, Türkçülüğe ve 

İslami ilkelere dayanmış Safevî Devleti’nin 

bayrakları farklı hükümdarlar döneminde 

simge olarak değişmiştir. Ne yazık ki Safevî 

Devleti’ne ait arşiv belgeleri zamanımıza 

kadar korunamadığı gibi, Safevîler döne-

minden kalan eşyalar da farklı ülkelerdeki 

özel veya devlet müzelerinde korunmakta-

dır. Bu yüzden olsa gerek, şimdiye kadar 

bu konuda derli toplu geniş bir çalışmanın 

yapıldığının şahidi olmadık. Sadece bazı 

araştırmalarda ayrı ayrı dönemler için Sa-

fevi bayrakları ile ilgili kısa bilgiler veril-

miştir (Shahbazi, 1999:20-21; Aydoğmu-

şoğlu, 2013:53-55). Ayrıca bu konuda Tofiq 

Necefli’nin “Azerbaycan Safevi Devleti’nin 

Bayraklarına Dair” diğerlerine göre kısmen 

geniş bir makalesi yayınlanmıştır (Necefli, 

2017:11-16). Necefli’nin bu çalışması esas 

alınarak, tespit edilen yeni bilgiler ve yak-

laşımlar ışığında Safevi bayrakları hakkın-

da yeni bir makale hazırlanmasının zarureti 

ortaya çıkmıştır. Tabii ki, Safevi bayrakla-

rı ile ilgili bilgileri temel kaynaklardan; o 

döneme ait eserlerdeki bilgilerden, Safevî 

şahlarının fermanlarındaki mühürlerden, 

Safevîler döneminde yazılmış seyahatna-

melerden ve batı Avrupa gezginlerinin yaz-

dıklarından elde etmek mümkün olmuştur. 

Safevilerin Dolunay veya Güneş 

Simgeli Yeşil Bayrakları

İran araştırmacısı Nayyer Nuri, Kasımi 

Günabadi’nin “Şahname”sinde geçen bil-

gilere dayanarak I. Şah İsmail döneminde 

üzerinde dolunay şekli olan yeşil bayrak-

lar olduğunu yazmaktadır (Nuri, 1343:52). 

Bu görüşü İran asıllı Amerikalı tarihçi A.Ş. 

Şahbazi de desteklemektedir. O, kendi ça-

lışmasında I. Şah İsmail döneminde üze-

rinde dolunay şekli olan yeşil bayrakların 

mevcut olduğunu belirtmektedir (Shahbazi, 

1999:20). Gerçekten de I. Şah Tahmasb’ın 

saray şairi Mirza Kasımi Günabadi’nin 

1533 yılında tamamlayarak Şah Tahmasb’a 

takdim ettiği “Şehname” eserinin “Şah İs-

mailname” adlı birinci bölümünde Şah İs-

mail döneminde üzerinde dolunay veya 

güneş şekli olan yeşil bayrakların oldu-

ğu kaydedilmektedir (Günabadi, tarihsiz: 

116,184; Bkz. resim 1.). Ayrıca, Gazi Ahmet 

Kumi’nin Hülasat’üt-Tevarih adlı eserinde 

de I. Şah İsmail döneminde Safevîlerin yeşil 

bayraklarının olduğu belirtilmiştir (Kumi, 

1383:199). Fuat Köprülü’nün görüşüne göre 

ise, peygamber soyundan olduğunu iddia 

eden ve Şiiliği resmi mezhep olarak benim-

semiş Safevî hükümdarının yeşil bayrakla-

rının olması gayet doğaldır. Çünkü o dö-

nemde yeşil renk bütün Yakındoğu’da pey-
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gamber ailesinin remzi olarak kabul edildi-

ği için İslam Dünyası’ndaki seyyidler yeşil 

sarık ve cübbeleri ile halk arasında dikkati 

çekerlerdi (Köprülü, 1978b:415).

Safevilerin “Ya Ali Meded” 

yazılı ve Zülfikar Tasvirli Beyaz 

Bayrakları

Anonim yazar tarafından kaleme alı-

nan “Tarih-i Alemara-yi Şah İsmail” ese-

rinde Safevî ordusundaki bayraklarla ilgili 

verilen bilgilerden anlaşıldığına göre Şah 

İsmail’in kendine mahsus özel bayrağı ol-

muştur. Diğerlerine göre büyük olan bu 

bayrak beyaz kumaştan yapılmış, üzerin-

de Kur’an-ı Kerim’in 61. suresi’nin (Sâf) 

13. ayeti “nasrun minallahi ve fethun garib 

(Allahdan yardım ve yakın bir zafer var-

dır)” yazılmış ve onun kısa bir biçimi olan 

“nasrun minallahi (Allahdan yardım)” 

ifadesi yer almıştır (Musalı, 2011:482). Bu 

eserde yer alan ve Nakkaş Muin Musavvir 

tarafından çizilmiş bazı resimlerde Safevî 

hükümdarı Şah İsmail’in Ebülhayır Han’la 

savaşını yansıtan bir minyatürde üçgen bi-

çimli sadece beyaz renkli bayrak üzerinde 

“ya Ali veli Allah meded” yazısı görül-

mekte (Атыгаев, 2015:37; Bkz. resim 2) ve 

kahverengi çerçeveli üçgen olan başka bir 

beyaz bayrakta ise “Ya Ali meded” ifade-

sinin yazılı olduğu bilinmektedir (Musalı, 

2011:322). Ayrıca, II. Şah Abbas (1642-1666) 

tarafından 1647-1650 yıllarında tanınmış 

ressamlara yaptırılan İsfahan’daki Çehelsü-

tun Sarayı’nın duvar resimleri arasında da 

özellikle Çaldıran Savaşı’nı yansıtan min-

yatürde beşgen biçimli beyaz bayrakların 

yer aldığı görülmektedir (Bkz. resim 3).

Beyaz renkli Safevî bayrakları sade-

ce I. Şah İsmail devrinde değil, sonraki 

dönemlerde de mevcut olmuştur. 1590 

yılının mart ayında İstanbul’da Safevî-

Osmanlı barışının yapılması için I. Şah 

Abbas, kardeşinin oğlu Haydar Mirza’yı 

İstanbul’a göndermiştir. New York Metro-

politan Müzesi’nde korunan Osmanlı Şa-

iri Mahmud Abdülbaki’nin (Baki) eserin-

de yer alan minyatürde Haydar Mirza’nın 

İstanbul’da karşılanması töreni yer almıştır. 

Bu minyatürde Safevî Devleti’nin kenarları 

kırmızı çerçeveli içi beyaz kumaştan olan 

ve üzerinde Hz. Ali’nin Zülfikar kılıcının 

şekli çizilmiş beşgen biçimli bayrağı tasvir 

edilmiştir (The Metropolitan Museum of 

Art, envanter: 45.174.5; Bkz. resim 4).

1677 yılında Safevî hükümdarı Şah 

Süleyman’ın (1666-1694) sarayında bulun-

muş İngiliz gezgin John Fryer Safevî bayra-

ğını gözleri ile görmüş ve “Batı Hindistan 

ve İran Hakkında Yeni Rapor” adlı eserin-

de onu tasvir edebilmiştir. O, eserinde “Şah 

Süleyman düşmanlarına karşı sefere çık-

mak yerine beyaz kumaş üzerinde iki ucu 

kanlı bir kılıc olan bayrak altında yaşama-

yı tercih etmiştir” diye yazmaktadır (Fryer, 

1698:356; Shahbazi, 1999:20; Aydoğmuşoğ-

lu, 2013:54). Ayrıca, İngiliz gezgin bayrağın 

üzerinde tasvir edilen kılıcın Hz. Ali’nin 

Zülfikarı olduğunu da kendi eserinde be-

lirtmiştir (Fryer, 1698:358).
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Ay Yıldızlı ve Ay Güneşli Kırmızı 

Bayraklar

Belirtmek gerekir ki, Safevîler döne-

minde yapılmış minyatürlerden ve İsfa-

han’daki Çehelsütun Sarayı’nın duvar 

resimleri arasında üzerinde ay ve yıldız 

şekilleri olan kırmızı ve menekşe renkli 

bayrak resimlerinin olması, Safevî bayrak-

ları arasında üzerinde hilal ve sekiz köşe-

li büyük yıldız (güneş) tasviri olan parlak 

renkli bayrakların varlığını ispatlar (Nuri, 

1343: resim 566). Safevî ordusunun Kür 

nehrini geçmesini yansıtan Koyunölümü 

Geçidi minyatüründe de üzerinde ay ve 

sekiz köşeli yıldız (güneş) tasvir edilen kır-

mızı Safevî bayrağı yer almıştır (Abbaslı, 

1981:58; Titley, 1983:114; Sümer, 1999a:21). 

Mirza Abbaslı “Cahanara-yi Şah İsmail 

Safevî” salnamesine dayanarak, 1508 yılın-

da “Şah İsmail ay yıldızlı bayrağı altında 

Bağdat’a yaklaştı. İrak halkı süratli adım-

larla onu karşılamaya çıktılar” şeklinde 

yazmaktadır (Abbaslı, 1981:26).

Şah İsmail Hataî şiirlerinden birinde 

bayrak üzerindeki güneş ve ay sembolünün 

taşıdığı anlamı şöyle açıklar:

Hataî der: merhamet etmem yalana,

Kendini teslim eder kendi gelene,

Ay Alidir, Güneş Muhammed bilene,

Bak, nazar eyle de, hemen arif ol (Şah 

İsmail Xətai, 2005:352).

Aslında bu şiir parçasını Safevîlerin 

devlet bayrağındaki remzin “şiirsel temsil-

lerle kodlaştırılmış resmi” olarak da adlan-

dırmak mümkündür. Yani Şah İsmail’in 

tabiri ile söylersek “gerçek bir sırdır, çöze-

bilirsen beri gel”. Yukarıdaki şiir parçası 

bir taraftan da Ortaçağ Azerbaycan’ında 

“ay-yıldız” şeklinden yararlanılmasını bir 

kez daha ispatlar. Diğer taraftan ise bazı 

tarihçi ve siyasetçilerin din faktörünü öne 

çıkararak, güya Şah İsmail’in “İslam ilke-

lerine aykırı mezhep hanedanı”, “teokratik 

devlet” kurması hakkında temelsiz iddi-

alarını değersiz kılar. A.Qurbanov’a göre 

bu artefaktın İslam zemininde şiirsel yoru-

muna dikkat edersek Safevî bayrağındaki 

ay-güneş şekli ve Kızılbaşların ideolojisi-

nin dini temelleri arasında ilişki hakkın-

da da belirli bir kanaate gelebiliriz. Öyle 

ki Şah İsmail’in şiirinin sonunda kendisini 

“İslam Dini’nden uzaklaşmakla” suçlayan 

rakiplerine cevap olarak hitap ettiği “bak, 

nazar eyle, hemen arif ol” demesi bir tesa-

düf değildir. Hataî bu ifade ile bayraktaki 

ay-güneş sembolüne verdiği dini yorumu 

öne çıkararak Safevî karşıtı konumda olan, 

Kızılbaş ideolojisini bilinçli şekilde tah-

rif eden, onların Hz. Ali’yi (r.a) Muham-

med Peygamber’den (s.a.s) üstün tutma-

ları hakkındaki fikirleri boşa düşürür. Şah 

İsmail Resul-i Ekrem’i güneş, İmam Ali’yi 

ise ay sembolü ile tecessüm ettirerek on-

ları eşitleştirmek bir tarafa, aksine İslam 

Peygamberi’nin herhangi bir kıyaslamanın 

dışında, daha yüksek bir konumda oldu-

ğunu özellikle vurgular. Safevî Devleti’nin 

kırmızı ve yeşil bayrakları üzerindeki ay 

ve güneş sembollerini karakterize ederken, 

İslam Dini’nin sufi düşüncelerinin hiye-
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rarşisine uygun bir şekilde, Peygamber’in 

üstün ve yüksek konumda tasvir edilmesi 

sonucuna varmak mümkündür (Qurbanov, 

2013:147-148).

Kaynaklarda I. Şah İsmail devri Safevi 

bayraklarında resimsiz haliyle sadece, kır-

mızı olan bayrakların da olduğu belirtil-

mektedir. Öyle ki, Gıyaseddin Handemir’in 

“Habibü’s Siyer” adlı eserinde I. Şah 

İsmail’in Akkoyunlular’a karşı elde ettiği 

zaferi yansıtan bir minyatürde de Safevî or-

dusunda kırmızı renkli sancakların olduğu 

yer almaktadır (Court Paintings from Per-

sia and India 1500–1900, 16). Ayrıca, Na-

miq Musalı’nın belirttiğine bakılırsa Muin 

Musavvir’in “Tarih-i Alamara-yi Şah İsma-

il” eseri için nakşettiği minyatürlerinden 

de anlaşıldığı kadar Safevîlerin sancakları 

arasında Kızılbaşlık sembolü olan kırmızı 

renkli üçgen biçimli bayrakları mevcut ol-

muştur (Musalı, 2011:322; Bkz. resim 5 ve 

6). 

Dönemin kaynaklarına göre Safevile-

rin ikinci şahı I. Şah Tahmasb döneminde 

de (1524-1576) kırmızı bayraklar kullanıl-

mıştır. 1539 yılında başkent Tebriz’deki 

Safevî sarayında bulunan Venedik dip-

lomatı Michele Membre kendi eserinde 

bunu doğrulamaktadır. Safevî ordusunun 

Merend’den Meraga’ya hareketine katı-

lan Michele Membre şunları yazmaktadır: 

“Şah atla gittiği sırada şatır adı verilen 10 

piyade (yaya) askeri onun önünde gider. 

Onların her biri dizlerine kadar beyaz yün 

pantolon giyer ve başlarına kuş tüyü, ke-

merlerinin önüne zil takarlar. Bu adamlar 

her zaman Şah’ın veziri Gazi Cihan’a, Üskü 

seyidlerine, Gorcubaşı’ya, bazen de kardeşi 

Behram Mirza’ya eşlik ederler. Önde olan-

ların Alem olarak adlandırdıkları, mızrağa 

iki uçtan bağlanmış kırmızı, geniş kumaş 

ve mızrağın ucunda yerleşen, içerisinde gü-

müşten yapılmış yaldızlı harflerle ‘Ali veli 

Allah, la ilahe illallah; Ali veli Allah ve Al-

lahu Ekber’ sözleri yazılmış dairenin oldu-

ğu bayraklar taşırlar” (Əfəndiyev, 2005:44-

45; Quliyev, 2011:149).

İskender Bey Münşi ise, Safevîlerin 

“güneş gibi parlayan bayraklarını” özel-

likle över. Onun verdiği bilgiye göre I. Şah 

Tahmasb’ın muzaffer bayrakları arasında 

üzerinde hilal şekli olan “koşmak, baskın 

yapmak” anlamındaki “Yüyürük” adlı şah-

si parlak bayrağı da vardı. 1535 yılında Os-

manlı ordusunu takip eden Şah Tahmasb 

Van kalesine yaklaştığında Ulema Bey, 

Safevî Şahı’nın üzerinde hilal olan parlak 

bayrağını uzaktan tanıdığı için Mehmet 

Paşa’ya I. Şah Tahmasb’ın ordusu ile geldi-

ğini haber vererek savaşa girmenin uygun 

olmadığını bildirmiştir (Münşi, 2009:164).

1695 yılında İsmail Kaşani tarafından 

hazırlanmış, üzerinde Kur’an ayetlerinin 

yazıldığı kırmızı-menekşe renkli ipek par-

çadan yapılmış, uzunluğu 179.1, eni 88.9 

cm ebatta olan Safevî bayrağı şimdi New 

York Metropolitan Müzesi’nde korunmak-

tadır. Üçgen biçimde olan bayrağın merke-

zindeki büyük figürün içerisinde Kur’an’ın 

110. suresinin (Nasr), yukarı sağdaki fi-

gürün içerisinde Kur’an’ın 37. suresinin 

(Saffat) 172-173. ayetleri, küçük sarı renk-
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li figürün içerisinde Arapça “ey kapıları 

açan”, iki renkli figürün merkezinde ve 

kenar kısmında Arapça “zafer bayrağı, işin 

başlama tarihi” ve “Allah’ın verdiği zafer 

bayrağı, işin bitme tarihi 1107, Farsça İsma-

il Kaşani’nin öğrencisinin işi” ve aşağıdaki 

figürün içerisinde ise Arapça “Ey azametli” 

ifadeleri yazılmıştır (The Metropolitan Mu-

seum of Art, envanter: 38.167; Bkz. resim 7).

Safevî ordusunda kırmızı sancakların 

olması gerçeğini Şah İsmail Hataî Diva-

nı’ndaki bilgiler de desteklemektedir:

Kızıl alem, kızıl bayrak, kızıl taç,

Giyse gaziler, o gün hezerdir” (Şah İs-

mail Xətai, 1975:81).

Bütün bunlardan anlaşılan o ki, Safevî 

devlet geleneğinde beyaz ve yeşil bayrak-

larla birlikte kırmızı bayraklar da kullanıl-

mıştır.

Arslan ve Güneş Simgeli Beyaz 

Safevi Bayrakları

İngiltere Kralı I. Charles’in Londra’da 

Safevî elçileri ile ortaya çıkan krizi çözmek 

için 1627 yılında Safevî sarayına gönder-

diği kendi elçisi Dodmore Cotton’a eşlik 

eden Thomas Herbert “1627-1629 Yılların-

da İran’a Seyahat” adlı eserinde “bana ve-

rilen bilgiye göre Şah İsmail’in dedesi Şeyh 

Cüneyt üzerinde yıldız ve güneş şafakları 

düşen uzanmış arslan şekli olan yeni bir 

bayrak yaptırmıştı” diye belirtmektedir 

(Herbert, 1928:239). A.Ş. Şahbazi’nin fikri-

ne göre ise Thomas Herbert’in bu iddiası, 

üzerinde arslan ve güneş resmi olan Safevî 

sembolünün tarihini eskileştirmekten baş-

ka bir şey değildir. Ona göre arslan motifi 

I. Şah İsmail döneminde edebi hayata son 

derece güçlü nüfuz etmiştir. Özellikle, I. 

Şah İsmail tarafından yazılan miracla ilgili 

şiirlerde ve bazı minyatürlerde bunu açıkça 

görmek mümkün olsa da (Tekin, 2012:103), 

fakat bu döneme ait üzerinde arslan ve gü-

neş şekli olan bayrakların varlığını kanıtla-

yan hiçbir delil yoktur (Shahbazi, 1999:20). 

Belirtmek gerekir ki I. Şah İsmail devrinden 

farklı olarak, I. Şah Tahmasb (1524-1576) 

döneminde basılmış sikkeler üzerinde ve 

bayraklarda güneş ve kızıl koç şekillerine 

tesadüf edilmiştir. Tarih-i Cihanara’da ge-

çen bilgiye göre hükümdar yıldızlar cetveli 

ile güneşin koç burcunda dünyaya gelmiş-

tir (Kazvini, 1342:281). Anlaşılan o ki, bay-

rağın üzerindeki bu simgeler doğrudan 

güneşin koç burcu ile ilgili olup, motifin 

astrolojik anlam taşıdığını göstermekte ve 

sadece I. Şah Tahmasıb’a özel yapılmış bir 

bayrakta görülmektedir (Bkz. resim 8). 

I. Şah İsmail ve I. Şah Tahmasb zaman-

larından farklı olarak ilk defa I. Şah Abbas 

(1587-1629) döneminde Safevî bayrakla-

rında arslan ve güneş astrolojik motifi yer 

almıştır. Hatta I. Şah Abbas’ın Nisan ayı 

1587 yılında Şeki Vilayeti’ne gönderdiği 

fermanlardan birinin üzerine basılan res-

mi mühürde arslan ve güneş tasviri açıkça 

görülmektedir (Musevi, 1977:154; Bkz. Bel-

ge 1.). 1599 yılında yine I. Şah Abbas tara-

fından Avrupa ülkelerine gönderilmiş bü-

yükelçi heyetinin başkanı Hüseyin Ali Bey 

Bayat’ın 1601 yılında Flaman ressamı tara-
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fından yapılmış portresinde de arslan ve 

doğan güneş şekli yer almıştır (Shahbazi, 

1999:21). Fuat Köprülü’nün görüşüne göre, 

I. Şah Abbas arslan ve güneş astrolojik mo-

tifini eski geleneğin devamı olarak kabul 

etmiş ve bunu bastırdığı sikkelere ve yap-

tırdığı bayraklara yansıtmıştır (Köprülü, 

1978a:608).

1636 yılında Safevî Devleti’ne seyahat 

etmiş Alman gezgini Adam Oleari de ken-

di seyahatnamesinde Safevî ordusu hak-

kında bilgi verirken bayraklarında arslan 

ve güneş şekillerinin yer aldığı bilgisini 

vermektedir. Konu ile ilgili O şöyle yaz-

maktadır: “Eskiden hilal (ay) Farsların ve 

güneş Yunanlıların idi. Şimdi ise Türkler 

(Osmanlılar) hilali, Safevîler ise önünde 

arslan olan güneşi” almışlar (Aydoğmuşoğ-

lu, 2013:53). Fransız seyyahı J.B.Tavernier 

kendi “Seyahatname”sinde Safevî gümüş 

paralarını anlatırken onların bir yüzünde 

sırtında güneşi taşıyan arslan, diğer yüzün-

de ise onun basıldığı şehrin adının yer al-

dığını bildirir (Tavernier, 2006:157; Aydoğ-

muşoğlu, 2013:53-54). Diğer Fransız seyya-

hı J. Şarde’nin verdiği bilgiye göre Safevî 

Devleti’nde sancaklar ile birlikte dini bay-

ramlar sırasında kullanılan tören bayrakları 

da mevcut olmuştur. Üçgen biçimli farklı 

renklerde kıymetli kumaşlardan yapılan bu 

bayraklar üzerinde Hz. Ali’nin Zülfikar kı-

lıcı, arslan ve güneş şekilleri yer alıyordu. 

Bayrakları Alemdarbaşı, yani Bayraktar ta-

şırdı. Şarde’nin görüşüne göre Safevî bakır 

paralarının üzerinde de arslan ve doğan 

güneş şekli yer almıştır (Chardin, 1927:287).

Başka bir Fransız tarihçi Maurice 

Herberteise “İran Büyükelçisi 14. Ludo-

vikin Kabulünde” adlı eserinde 1714 yı-

lında Safevî hükümdarı Şah Sultan Hüse-

yin (1694-1722) tarafından Fransa kralı 14. 

Ludovik’in sarayına gönderilen Safevî elçi-

si, Erivan şehrinin Kelenteri olan Muham-

med Rıza Bey’le ilgili belgeleri ve resimleri 

derlemiştir. Bunlar arasında Muhammed 

Rıza Bey’in Versal Sarayı’na yaklaştığını 

gösteren birkaç resimde elçi üyelerinden 

birinin elinde tuttuğu beyaz bayrak üzerin-

de arslan ve doğan güneş şekli yer almak-

tadır (Herbette, 1907:138/1,154/1; Köprülü, 

1978b:415; Bkz. resim 9).

Aslında arslan motifinin güneş ile 

birlikte kullanılması kadim Mezopotam-

ya uygarlığına kadar ulaşan astrolojik 

özellik arz etmektedir. Mezopotamya ve 

Mısır’dan tutmuş, Yunanistan ve Roma’ya 

kadar yayılan, daha sonralar bütün İs-

lam Dünyası’nda hâkim olan astrolojik 

geleneğe göre güneş ve ay güneş sistemi-

ne dâhilinde bütün yıldızlar on iki burca 

dâhil olan hayvanlardan biri ile ilişkilendi-

rilir. Güneşin arslan burcu ile ilgili olması 

bu iki motifin birlikte kullanılmasına se-

bep olmuştur. Eski Mısır’da da arslan bur-

cu güneşin evi olarak bilinmektedir. Fuat 

Köprülü’nün verdiği bilgiye göre Anadolu 

Selçuklu Sultanı Gıyaseddin Keyhüsrev’in 

(1236-1246) bastırdığı gümüş sikkeler üze-

rinde arslan ve güneş tasvirleri yer almak-

taydı. Hatta İlhanlı hükümdarları Muham-

med Hüdabende Olcaytu (1304-1316) ve 

Ebu Said’in (1316-1335) bastırdığı gümüş 
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paralar üzerinde de arslan ve güneş şekille-

ri olmuştur (Köprülü, 1978a:606-607).

İspan elçi Ruy Gonzales de Clavi-

jo, Emir Timur’un Keş şehrindeki Ak Sa-

ray’ını tasvir ederken onun giriş kapısı 

üzerinde güneş ve arslan heykellerinin 

olduğunu belirtmektedir. Onun yazdığı-

na göre arslan ve güneş arması Timur’un 

Semerkant’ı elinden aldığı eski prense ait 

idi (Clavijo, 1993:132). Ayrıca, 1627 yılında 

Semerkant’ta inşa edilmiş olunan ve zama-

nımıza kadar ulaşan Serdar medresesin-

de giriş kapısının portalında da arslan ve 

güneş armasının yapıldığı bilinmektedir 

(Shahbazi, 1999:19). Fuat Köprülü’nün gö-

rüşüne göre ise İran’ı fetheden Emir Timur, 

İlhanlıların mirasçısı olduğunu göstermek 

için arslan ve güneş motifini tercih etmiş-

tir. Hatta Timurlulardan sonra Erzincan’ı 

idare eden Akkoyunlu Osman’ın kardeşi 

Ahmed’in oğlu Kılıç Arslan’ın bastırdığı 

sikkeler üzerinde de arslan ve güneş şekli 

olmuştur (Köprülü, 1978a:607). Akkoyunlu 

hükümdarlarının resmi mektuplara, bastır-

dıkları sikkelere ve kullandıkları bayrakla-

ra Oğuzların Bayındır boyunun damgasını 

koyduklarını belirtmek gerekir. Onlar için, 

arslan ve güneş şekilleri hukuki bir alamet 

değil, sadece astrolojik motif olarak an-

lam taşımıştır (Köprülü, 1978b:414). Bu ise 

daha Safevîlerin arslan ve güneş şekillerin-

den yararlanmasına kadar bu simgelerin 

Selçuklular’da, İlhanlılar’da, Timurlular’da 

ve Akkoyunlular’da kullanıldığını göster-

mektedir.

Cihat Aydoğmuşoğlu’na göre ise Safevî 

bayraklarındaki güneş İran’ın efsanevi hü-

kümdarlarından Cemşid’i, arslan motifi ise 

Şii dünyası için büyük önem taşıyan Hz. 

Ali’yi temsil etmektedir. Bununla Safevî 

şahları kendi karakterlerinde iki önemli 

kimliği birleştirmeye çalışmışlardır (Ay-

doğmuşoğlu, 2013:54).

Şüphesiz ki arslan motifi birçok halkta 

olduğu gibi Türkler için de güç ve kudreti 

temsil etmiştir. Faruk Sümer’in bu konu-

daki görüşüne bakılırsa, Arslan kelime-

si Türklerde çeşitli şekillerde Ak Arslan, 

Kara Arslan, Gök Arslan, Kızıl Arslan, Ars-

lan Apa, Arslan Boğa, Arslan Şah gibi şa-

hıs adları olarak da kullanılmıştır (Sümer, 

1999:604, 613-614).

Safevi Ordusunda Bayrak Düzeni

Safevi ordusunda çok sayda, aynı za-

manda çeşitli bayrakların bulunduğu 

kaynaklarda keçmektedir. Tarihçi Na-

miq Musalı’nın tespitlerine göre, Çaldıran 

Savaşı’ndan (1514) sonra Safevi ordusunda 

beyaz ve kırmızı bayraklardan başka üze-

rinde “el-kısas” yazılı siyah bayraklar da 

görülmeye başlamıştır (Musalı, 2011:322). 

Safevi ordusundaki bayraklarla ilgili bir 

diğer mesele de onların sayısı ile ilgilidir. 

“Tarih-i Alemara-yi Şah İsmail” eserinde 

Safeviler’de her bin asker için bir bayrağın 

bulunduğu bilgisi geçen bir pasajda “Irak 

taraftan büyük bir tozanak koptu ve beş 

bin neferlik ordunun nişanesi olan beş bay-

rak göründü” kaydedilmektedir (Musalı, 

2011:323). Ordudaki bayrakları konu edi-
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nen Oruç Bey Bayat (ö. 1605) ise, I. Şah Ab-

bas dönemini anlatırken Safevî bayrakları 

hakkında şöyle yazar: “Persia kralı (Safevi 

şahı) kişisel olarak bir sefere çıktığında bu 

olay kendi standartlarında, kendinden önce 

gidenler tarafından her yana duyurulur. 

Dahası, devletin şemsiyesi kralın başının 

üzerine yerleştirilir. Aynı şemsiye degerli 

taşlarla süslenir ki, bir güneş gibi parlasın. 

Orduda bulunan asker sayısı dışarıdan ra-

hatlıkla görülebilen sancakk sayısı sayesin-

de tam olarak bilinir. Çünki açılmış bir adet 

sancak altında bin adam bulunur... ne ka-

dar çok sancak varsa o kadar çok adam var 

demekdir. Bu, aynı zamanda Persia (Safevi) 

kralının gücünü de gösterir. Şahsen, gözle-

rimle gördüyüm kadarıyla, kral 200 bin sü-

variyi kolaylıkla çağırabilir. Keçmişde ben 

de birçok sefere katıldım. Bu seferlerde iki 

yüz sancak saydığımı bilirim... Persia’da 

bin adet atlı ya da yaya asker olacak ki, bir 

sancak açılabilsin” (Kuzucular, 2014:73).

Safevi Bayrak Geleneğinin  

Etkileri

Safevî Devleti’nin yerini alan Nadir Şah 

Afşar İmparatorluğu’nda (1736-1748), gene 

Safevî gelenekleri üzerinde kurulan Ka-

çarlar Devleti’nde (1796-1925) de arslan ve 

güneş motifli bayraklar taşınmıştır. Nadir 

Şah’ın fermanlarında aynen Safevîler’de ol-

duğu gibi arslan ve güneş armalı resmi mü-

hür kullanılmıştır (Musəvi, 1977:151-153). 

Feth Ali Şah (1797-1834) döneminde Kaçar-

ların bayrağında Safevî şahlarının kullandı-

ğı arslan ve güneş motifinin resmen kabul 

edildiği de bilinmektedir. Feth Ali Şah 1810 

yılında Doğu Hindistan şirketinin temsilcisi 

olarak İran’a gelen General John Malcolm’a 

yeni devlet nişanını tasarlama görevini ver-

mişti. Bu nişanda arka planda parlayan gü-

neş ve önünde oturan arslan şeklinin yer 

aldığı bilinmektedir (Wright, 1979:135-141). 

Sadece 19. yüzyılın ikinci yarısında Nasred-

din Şah (1848-1896) döneminde Kaçarların 

bayrağı üzerindeki tasvir edilen arslanın 

eline kılıç verilmiştir. Kaçarların elinde kılıç 

tutan arslan-güneş motifli bayrağı Osman-

lılarla Kaçarlar arasında 1867 yılında imza-

lanan barış anlaşmasında da bulunmuştur 

(Osmanlı Arşivinde Bulunan Muahedena-

melerden Örnekler, 2000:168-171).

Görüldüğü gibi Safevîler’in siyaseti-

ni devam ettiren Kaçarlar, Safevî dönemi 

geleneklerine sadık kalarak onların bay-

raklarında yer alan misyonu tekrar can-

landırmak istemişlerdir. Safevî Devleti’nin 

çöküşünden sonra Nadir Şah’ın kurduğu 

Afşarlar İmparatorluğu onun öldürülme-

sinden sonra dağılmış ve ülke uzun süre iç 

savaş alanına dönmüştü. Bu nedenle olsa 

gerek, Kaçarlar halkın hafızasında derin iz-

ler bırakmış Safevî devrinin siyasi ve dini 

sembollerinden yararlanarak İran halklarını 

tek bayrak altında birleştirmeyi amaçlamış-

lardır. İlginçtir ki, Azerbaycan’ın Kaçarlar 

soyu tarafından kurulan Erivan Hanlığı’nın 

resmi bayrağında da elinde kılıç tutmuş 

arslan ve güneş motifi yer almıştır (Mah-

mudov, 2009:8; Bkz. resim 10).

Büyük Moğol İmparatorluğu’nda (Ba-

bür İmparatorluğu) (1526-1858) da ars-

lan ve güneş motifli bayrakların olduğu-
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nu belirtmek gerekir. 1617 yılında Moğol 

hükümdarı Cihangir’in (1605-1627) sa-

rayında olan İngiliz papaz Edward Terri 

(1590-1660) seyahatnamesinde Moğol hü-

kümdarının bayrağını ve mührünü tasvir 

etmiştir. Onun verdiği bilgiye göre Sultan 

Cihangir’in bayrağında arka planda büyük 

bir güneş, onun önünde diz çökmüş ve sağ 

tarafa bakan arslan motifi tasvir edilmiş-

tir (The Metropolitan Museum of Art: 346-

347; Aydoğmuşoğlu, 2013:57). Kandahar 

vilayeti uğrunda farklı zamanlarda müca-

dele vermelerine rağmen Safevî ve Moğol 

devletleri arasında ta başından yakın iliş-

kiler olmuştur. Hatta Babür Şah özbekler 

arasında hakimiyeti ele geçirmek için ilk 

başlarda mücadele vererken Safevîler’den 

yardım görmüştü. Safevî hükümdarı I. Şah 

Abbas Ekber Şah’a (1556-1605) “Şah de-

dem”, Moğol hükümdarı Cihangir de I. 

Şah Abbas’a “kardeşim” şeklinde hitap et-

mişlerdir (Bayur, 1987:150,188). Bu sebep-

le Safevîler’in yardımı ile kurulmuş Babür 

İmparatorluğu’nda Safevî bayraklarının 

benzerinin kullanılması doğal karşılanma-

lıdır. Çünkü Moğol hükümdarları Safevî 

şahlarının çabalarından sürekli etkilenmiş 

ve iki devlet arasında her zaman siyasi, 

ekonomik ve sosyo-kültürel ilişkiler mev-

cut olmuştur.

Sonuç

Azerbaycan devletçilik tarihi 16. yüz-

yılda adeta yeni bir döneme başladı. Uzun 

Hasan’ın kız taraftan torunu olan büyük 

devlet adamı Şah İsmail Hatai (1501-1524) 

bir zamanlar dedesinin başlatıp bitiremedi-

ği işi sonuçlandırabildi. O, Tebriz başkentli 

Küzeyli Güneyli tüm Azerbaycan toprak-

larını kendi hakimiyeti altında birleştirerek 

Safevi Devleti’ni kurmuş oldu. Tarih boyu 

bütün Türk Devletleri’nde olduğu gibi, Sa-

fevilerin de devlet ve hakimiyet sembolla-

rından biri olan ve yerine göre kullanılan 

çeşitli bayrakları mevcut olmuştur.  Ayrıca, 

bu bayraklar her dönemde bazı değişiklerin 

yapılması ile birbirinden farklaşmışlardır.

Dönemin Safevi kaynakları ve özellikle 

de Avrupalı seyyahların notlarından getir-

diğimiz olguların gösterdiğine göre Safevî 

Devleti’nde önce hükümdarı, sonra ise 

devleti temsil eden ve değerli kumaşlardan 

yapılmış değişik ölçülerde, yeşil, beyaz, 

kırmızı, menekşe ve bazen de siyah renkli 

bayraklar olmuştur. Aynı zamanda, farklı 

dönemlerde bayraklar üzerindeki yazılar 

ve simgeler de değişik anlamlar taşımıştır. 

Safeviler ilk başlarda üzerinde daha çok 

“Ya Ali Meded” yazılı ve Zülfikar tasvir-

li ay yıldızlı ve ay güneşli yeşil, beyaz ve 

al kırmızı bayraklara yer vermiştir. Bun-

dan başka dolunay veya güneş şekilli yeşil 

bayrakların da olduğu bilinmektedir. Şah 

İsmail ve Şah Tahmasb döneminde mevcut 

olan bayraklar arasında üzerinde arslan ve 

güneş tasvirli bayraklar hiç görülmese de 

16. yüzyılın sonlarından devletin çöküşüne 

kadar mevcut olan Safevi bayrakları arasın-

da arslan ve güneş simgeli bayraklar daha 

çok kullanılmıştır. Ancak I. Şah Tahmasb’a 

ait bayrakların birinde onun doğumuna 

işaret eden güneş ve kızıl koç şeklinin oldu-
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ğuna tesadüf edilmiştir. Ayrıca, sadece bir 

devre mahsus Çaldıran Savaşı’ndan sonra 

orduda “el kısas” yazılı siyah bayraklar da 

ortaya çıkmıştır.

Safevî bayraklarında görülen renkleri, 

yazıları ve tasvirleri genel olarak karakteri-

ze edersek, Türk milli geleneğine dayanan, 

aynı zamanda Türk-İslam sufi düşüncesi-

nin hiyerarşisine uygun bir şekilde, “Hak 

Muhammed Alı” ve ehli beyt sevgisinin 

üstün ve yüksek konumda tecessümü so-

nucuna varmak mümkündür. Anlaşılan o 

ki, Safevi bayrakları taşıtıkları misyon iti-

barile tam olarak Türk Milli Mefkuresi ve 

İslami değerlere dayanan özelliklere sahip 

olmuştur.

KAYNAKÇA
ABBASLI, M. (1981). Şah İsmayıl Xətayinin 

ömür yolu miniatürlərdə. Bakı.

AHMEDOV, S. (2015). Türk halklarında 
devlet ve hakimiyet sembolleri – 
“bayrak”, “sancak” ve “tug”, İrs, 2 (14), 
Yaz, s. 42-48.

АТЫГАЕВ, Н.А. (2015). Об одной интересной 
миниатюре в рукописи Сефевидского 
периода из музея Реза Аббаси (ИРИ, 
Тегеран), Материалы международной 
научно-практической конференции: 
«Эволюция Казахской государственности: 
исторические традиции и вызовы XXI 
века». Астана: с. 34-39.[Atıgaev N.А., 
(2015). Оb Adnoy İnteresnoy Miniature v 
Rukopisi Sefevidskogo Perioda İz Muzei 
Reza Abbasi (İRİ, Теgeran), //Materialı 
mejdunarodnoy nauçno-praktiçeskoy 
konferensii: “Evolyusiya Kazakskoy 
qosudarstvennosti: istoriçeskiye tradisii i 
vızovı XXI veka”. Astana: s. 34-39.]

AYDOĞMUŞOĞLU, Cihat. (2013). Safevî, 
Kaçar ve Babür bayrakları üzerine 
bir değerlendirme, Türk Dünyası 
İncelemeleri Dergisi, XIII/2, s. 51-59.

BAYUR, H.Y. (1987). Hindistan Tarihi. C. 2. 
Ankara. 

CHARDİN, Sir John. (1927). Travels in Persia. 
Cambridge.

CLAVİJO, Ruy Gonzales de. (1993). Anadolu, 
Orta Asya ve Timur. Tercüme: Ömer 
Rıza Doğrul. İstanbul.

COURT PAINTİNGS FROM PERSIA AND 
INDIA 1500–1900.Francesca Galloway 31 
Dover Street. London w1s 4nd t 0207 499 
6844. www.francescagalloway.com

HERBETTE, Maurice. (1907). Une ambassade 
persane sous Louis XIV. Paris.

HERBERT,Thomas. (1928). Travels in Persia 
1627-1629. ed. and abridged W.Foster. 
London.

FRYER, John. (1698). A new account of East 
India and Persia. London.

GÜNABADİ, Mirzə Qasimi. Şah İsmayıl-
name. Şeir və tarix. Naşiri dicitali: 
Mərkəzi təhqiqate rayani qayimeyi 
İsfahan. www.ghaemiyeh.com 

KAŞĞARLI, Mahmud. (2006). Divan-ü Lügat-
it Türk. C.2. Çev: Besim Atalay. Ankara.

KAZVİNİ, Gazi Ahmed Gaffari. (1342). 
Tarih-i Cahanara. Tehran. 

KÖPRÜLÜ, Fuat. (1978a). Arslan. İslam 
Ansiklopedisi, C. 1. İstanbul, s. 598-609.

KÖPRÜLÜ, Fuat. (1978b). Bayrak. İslam 
Ansiklopedisi, C. 2. İstanbul, s. 401-421.

KUMİ, Gazi Ahmed. (1383). Hülaset et-
tevarih. Cildi evvel. Tehran. daneşgahi 
Tehran.

KUZUCULAR, Leyla Aksüt. (Çev.). (2014). 
Elçilik Katibinin Kaleminden Safeviler 
Oruç Bey (Don Juan). Ankara.



2018 / Yıl: 8 Sayı: 15

43

QULİYEV, Ə.S. (2011). XVI əsrin ortalarında 
Azərbaycanda Səfəviləri dövlətinin 
ictima-siyasi vəziyyəti. Şərq-Qərb. Bakı.

QURBANOV, A. (2013). Damğalar, rəmzlər, 
mənimsəmələr. Bakı.

MAHMUDOV, Yaqub. (2005). Azərbaycan: 
qısa dövlətçilik tarixi. Təhsil. Bakı.

MAHMUDOV, Yaqub. (Ed.). (2009). İrəvan 
xanlığı: Rusiya işğalı və ermənilrin Şimali 
Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi. 
Çaşıoğlu. Bakı.

MUSALI, Namiq. (2011). I. Şah İsmayılın 
hakimiyyəti (“Tarix-i aləmaray-i Şah 
İsmayıl” əsəri əsasında). Elm və təhsil. 
Bakı.

MUSƏVİ, T.M. (1977). Orta əsr Azərbaycan 
tarixinə dair farsdilli sənədlər (XVI-XVIII 
əsrlər). Elm. Bakı.

MÜNŞİ, İsgəndər bəy. (2009). Tarix-i 
aləmaray-i Abbasi (Abbasın dünyanı 
bəzəyən tarixi). farscadan tərcümənin, 
ön sözün, şərhlərin və göztəricilərin 
müəllifi AMEA-nın müxbir üzvü, Oqtay 
Əfəndiyev ve Namiq Musalı. Təhsil. Bakı.

NECEFLİ, Tofiq. (2017). Azərbaycan Səfəvi 
dövlətinin bayraqlarına dair, Geostrategiya 
jurnalı №04 (40) İyul- Avqust, s.11-16.

NURİ, H.N. (1343). Beyraq-e şir o 
xorşid,  İranşehr, II. Tehran, s. 946-955.

OSMANLI ARŞİVİNDE BULUNAN 
MUAHEDENAMELERDEN 
ÖRNEKLER. (2000). Ankara.

SHAHBAZİ, A.,Sh. (1999). Flags of Persia, 
Encyclopedia Iranica, X/1, p. 12-27.

SÜMER, Faruk. (1999a). Safevî Devleti’nin 
Kuruluşu ve Gelişmesinde Anadolu 
Türklerinin Rolu. Ankara.

SÜMER, Faruk. (1999b). Türk Devletleri’nde 
Şahıs Adları. C. 2. Türk Dünyası 
Araştırmaları Vakfı. İstanbul.

ŞAH İSMAYIL XƏTAİ. (1975). Əsərləri. C. I. 
Bakı.

ŞAH İSMAYIL XƏTAYİ. (2005). Əsərləri. 
Şərq-Qərb. Bakı.

TAVERNİER, J. B. (2006). Tavernier 
Seyahatnamesi. Çev: Teoman 
Tunçdoğan. İstanbul.

TEKİN, Başak Burcu. (2012). “Safevî 
Dönemi16. Yüzyıl Arslan tasvirli Miraç 
minyatürleri: Şah İsmayıl Hataînin 
Yaklaşımı Açısından Değerlendirme”. 
Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli 
Araştırma Dergisi, S. 64, s. 97-114.

TERRY, E. (1677). A Voyage to East India. 
London.

THE METROPOLİTAN MUSEUM OF 
ART, ACCESSİON NUMBER: 38.167 –
Metmuseum.org

TITLEY, N. M. (1983). Persian Miniature 
Painting and Its Influence on the Art of 
Turkey and India. London.

ƏFƏNDİYEV, Oqtay. (Çev. ve şerhler). 
(2005). Venesiyalılar Şah Təhmasibin 
sarayında (Mikele Membre və Vinçenso 
Alessandri). Tahsil. Bakı.

WRİGHT, Denis. (1979). “Sir John Malcolm 
and the Order of the Lion and Sun, Iran”. 
The British Institute of Persian Studies, 
Vol. 17. London, p. 135-141.

ZEYNALOV, F., ƏLİZADƏ S. (1988). Kitabi- 
Dədə Qorqud. Qeydler: Əliyarov S. Bakı. 



44

ALEVİLİK  ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

EKLER
Ekler 

 

 

 

 

Resim 1. Ay Güneş Safevi bayrağ. 
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Resim 1. Ay Güneş Safevi bayrağı.

http://www.asemooni.com/art/history/all-iran-

country-flags-in-history (30.04.2018)

 

 

Resim 2. Şah İsmail’in Abulhayr Han’la savaş (АТЫГАЕВ, 2016: 37). 

 

 

 

 

Resim 2. Şah İsmail’in Abulhayır Han’la savaşı 

(АТЫГАЕВ, 2016: 37).

 

Resim 3. Çaldran Savaş. İsfahan Çehelsütun Saray’nn duvar resmi. 

 

 

Resim 4. Haydar Mirza’nn İstanbul’da karşlanmas (1590). Baki’nin eserindeki minyatür. 

Metropoliten Muzesi. 

 

Resim 3. Çaldıran Savaşı. İsfahan Çehelsütun 

Sarayı’nın duvar resmi.
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Resim 4. Haydar Mirza’nn İstanbul’da karşlanmas (1590). Baki’nin eserindeki minyatür. 

Metropoliten Muzesi. 
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Resim 5. Muin Musavvir’in “Tarih-i Alemaray-i Şah İsmail” eseri için nakşettiği 

Safevilerin krmz ve beyaz bayraklar. 

Resim 5. Muin Musavvir’in “Tarih-i Alemaray-i Şah 

İsmail” eseri için nakşettiği Safevilerin kırmızı ve 

beyaz bayrakları.

 

Resim 6. Muin Musavvir’in “Tarih-i Alemaray-i Şah İsmayl” eserinde nakşettiği 

Safevi bayrağ. 

 

Resim 6. Muin Musavvir’in “Tarih-i Alemaray-i Şah 

İsmayıl” eserinde nakşettiği Safevi bayrağı.

 

 

Resim 7.Safevi Devleti’nin üçgen bayrağ (Nyu-York,  Metropoliten Muzesi) 

 

Resim 7. Safevi Devleti’nin üçgen bayrağı 

(Nyu-York, Metropoliten Muzesi)

 

 

Resim 8. I. Şah Tahmasb’n kzl koç ve güneş bayrağ 

http://www.asemooni.com/art/history/all-iran-country-flags-in-history (30.04.2018) 

 

 

 

 

 

Resim 8. I. Şah Tahmasb’ın kızıl koç ve güneş bayrağı

http://www.asemooni.com/art/history/all-iran-

country-flags-in-history (30.04.2018)
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Resim 8. I. Şah Tahmasb’n kzl koç ve güneş bayrağ 

http://www.asemooni.com/art/history/all-iran-country-flags-in-history (30.04.2018) 

 

 

 

 

 

Resim 9. Safevi elçisi Muhammed Rıza Bey Paris’in 

Versal Sarayı’nı karşısında.

(HERBETTE, 1907: 138/1).
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(HERBETTE, 1907: 138/1). 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 10. İrevan Hanlğ'nn Bayrağ (MAHMUDOV, 2009: 8). 

 

Resim 10. İrevan Hanlığı’nın Bayrağı

(MAHMUDOV, 2009:8).

 

Belge 1. Safevi hükmdarı I. Şah Abbas’ın Nisan 

1587 tarihli fermanı. Arslan ve güneş armalı mühür 

(Musevi, 1977:154).
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KAVRAMI BAĞLAMINDA ALEVİLERİN CEMEVİ 

MESELESİ DURUMUNUN ORTAYA KONULMASI

THE EXISTENCE OF ALEVI’S CEMEVI ISSUE IN THE 
CONTEXT OF W. ISAAC THOMAS’ CONCEPT OF “THE 

DEFINITION OF SITUATION”

Erdal YILDIRIM1

ÖZ

Aleviler ve sorunları bazı dönemlerde 

kamuoyu gündeminin üst sıralarına yerle-

şirken, daha sonra bu durum Türkiye’nin 

yoğun gündemi içerisinde kaybolup git-

mektedir. Açılım benzetmesinin de yapıl-

dığı çalıştaylar sonrası, Alevilerin beklen-

tilerin karşılanmadığı ve bu kesimde hayal 

kırıklığı yarattığı bilinen bir durumdur. İşte 

bu makale, Alevilerin beklentilerinin ne-

den karşılanmadığını, sorunlarının neden 

çözülmediğini Isaac Thomas’ın “durum 

tanımlaması” kavramından yola çıkarak 

açıklamaya çalışmaktadır. Bir anlamda Ale-

viliğin ne olduğuna ve nasıl tanımlanması 

Makale geliş tarihi: 12.01.2018, Makale kabul tarihi: 26.05.2018 

1 Doç. Dr., Munzur Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, 
Sosyoloji Bölümü, ORCID ID: https://orcid.org/ 
0000-0002-8633-4997.

gerektiğine ilişkin problemlerin günümüz 

dünyasında sadece Alevilere mal edilecek 

bir konu olmaktan çıkartılıp onların dışın-

dakilerin kendi dünya görüşlerine göre 

Alevileri tanımlamalarının getirdiği çözüm-

süzlük problemini konu edinmektedir.

Anahtar Kelimeler: Durum Tanımı, 

Din, Aleviler.

ABSTRACT 

Alevis and their problems are settled 

the top of the public agenda in some peri-

ods, then it fades away in the intense agen-

da of Turkey. After the workshops that are 

described as “initiative”, it is a well-known 

fact that the expectations of the Alevis have 

not been satisfied and it caused a disap-

pointment among them. This article tries 

to explain why the expectations of the Al-

evis have not been satisfied and why their 

problems have not been solved, by looking 

at W.I. Thomas’ concept of “the Definition 

of the Situation”. In a sense, this study dis-
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cusses that the problem of what Alevism is 

and how it should be defined is taken away 

from being subject of only Alevis in today’s 

world, and the problem of insolubility that 

based on the definitions being made by 

people outside of Alevis according to their 

own world views.

Keywords: The Definition of the Situa-

tion, Religion, Alevis.

DURUM TANIMI KAVRAMI

“Durum tanımı” kavramının, “durum 

anlaşımı”, “durum okuması” biçimlerinde 

de çevirisinin yapıldığını görmekteyiz. An-

lamacı sosyolojinin merkezi terimlerinden 

biridir. Peki nedir “durum tanımı”? Chi-

cago Okulu’ndan sosyolog W.I. Thomas’a 

göre durum tanımı, bir toplumsal durum, 

ona katılan veya onu üreten birey ve bi-

reylerce ne olarak ve nasıl tanımlanıyor-

sa odur, öyledir anlamına gelir (Çiftçi, 

2008:42). Buna göre; bir toplumsal durum-

da nelerin olup bittiğini yahut durumun ni-

teliğini anlamak istiyorsak, ona katılanların 

veya onu yaratanların onu nasıl tanımla-

dıklarını anlamalıyız. 

Burada Thomas şunu söylüyor: İn-

sanlar durumlara, bilimsel açıdan gerçek 

olmasa bile, kendi algıladıkları (veya ta-

nımladıkları) biçimlerde tepki verirler. H. 

Blumer’in ifadesi ile, “insanlar şeylere, şey-

lerin onlar için ifade ettiği anlamlara göre 

davranırlar” (Wallace-Wolf, 2012:291). İn-

sanların gerçek olarak algıladıkları şey ile 

bilime göre neyin fiilen gerçek olabileceği 

farklı olabilir. Fakat insanlar gerçek olarak 

algıladıkları şeylere tepki verirler. Thomas, 

nesnel gerçekleri ihmal etmeksizin özneli 

inceleme gereğini vurgular. Böyle bir meto-

dolojik süreçte, bir durumun araştırmacıya 

göründüğüyle veya araştırmacı tarafından 

görüldüğüyle ne olduğu değil de o duru-

mun öznesi aktörlerin onu nasıl gördükleri 

ve nasıl tanımladıklarıdır önemli olan. Zira, 

der Thomas, “insanlar bir durumu gerçek 

diye tanımlıyorsalar, neticeleri açısından da 

gerçektir o” (Poloma, 1993:221). Thomas’ın 

söylediği, insanların olgulara yüklediği öz-

nel anlamların nesnel sonuçlara ya da ne-

ticelere sahip olduğudur. Ona göre araştır-

macılar, durumun öznel anlamlarına ya da 

tanımlarına dikkat etmedikleri taktirde in-

san faaliyetlerini anlamayacaklardır (Wal-

lace; Wolf, 2012:273). Başka bir deyişle, bir 

insan, toplumsal anlamları dikkate alır ve 

kendi deneyimini yorumlarken sadece ken-

di ihtiyaçlarıyla değil, aynı zamanda içinde 

yaşadığı toplumsal ortamın gelenekleri, gö-

renekleri, inançları ve özlemlerini düşün-

mek zorundadır (Kızılçelik, 1999:100).

Örneğin, büyünün gerçekte var olma-

dığı söylenebilir. Fakat bazı toplumlarda 

insanlar büyüyü gerçek olarak görmekte-

dirler. Bu nedenle bu toplumun eylemleri-

nin çoğu büyücülerin sebep olabilecekleri-

ne inandıkları zararlara karşı korunmaya 

veya bu zararları ortadan kaldırmaya yöne-

liktir. İşte Thomas teoremine göre, insanla-

rın büyücüleri gerçek olarak tanımlamaları 

onlar için gerçek sonuçlara sahiptir. Yani 
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bu tanım onların davranışları üzerinde so-

mut bir etkiye sahiptir. Dolayısıyla büyüye 

inanan bu toplum, büyüyü önleyici etkin-

liklere katılacaktır (Cuff; Sharrock; Francis, 

2013:147).

DURUM TANIMI KAVRAMI 

BAĞLAMINDA CEMEVİ 

MESELESİNE YAKLAşIM 

Şimdi yukarıda söylediklerimizi Ale-

viliğe aktaralım. Özellikle kadınlı-erkekli 

ve içerisinde bağlamanın da yer aldığı cem 

ibadeti ve bu ibadetin içinde yapıldığı ce-

mevi Alevileri Sünni mezhebinden farklı 

hale getiriyor. Sünni biri bütün bu farklı-

lıkları göz ardı ederek şunu söyleyebilir: 

“İslam›ın bir tane ibadethanesi vardır, o 

da camiidir. İbadeti namazdır, Aleviler de 

Müslümandır, o zaman onlar için de aynı 

şey geçerlidir.” Bu yaklaşım genellikle 

Sünni-muhafazakar toplumun büyük bir 

kısmının cemevi konusundaki algılarını 

yansıtmaktadır. Burada İslam dininin Ehl-i 

Sünnet mezheplerince kabul edilen ana re-

feransları esas alınmaktadır. Bu yaklaşıma 

göre cemevi dini ikiye bölme riski taşımak-

tadır.

Peki Sünni böyle söylediğinde sorun 

çözülüyor mu? Yukarıda belirttiğimiz du-

rum tanımlaması kavramından yola çıktı-

ğınız da sorun çözülmüyor. Çünkü Aleviler 

kendilerini böyle tanımlamıyorlar. Alevi 

toplumu, yüz yıllardır ibadetlerinin cem 

olduğunu, oruçlarının Hızır ve Muharrem 

orucu olduğunu, kendi inançsal ritüelleri-

nin bulunduğunu ve ibadetlerini de ceme-

vinde yaptıklarını beyan ediyorlar. Bu an-

lamda cemevi dinsel ibadetin yerine getiril-

diği kutsal bir mekan olarak kabul edilmek-

tedir (Keskin, 2004:228). Yani Aleviler, Ce-

mevlerini bir ibadet yeri olarak görmekte-

dir, dolayısıyla cemevleri bir ibadet yeridir. 

Yok eğer Aleviler, “cemevleri ibadet yeri 

değildir sadece bir kültür ve sosyal ilişki-

leri geliştirme kurumlarıdır” diyorlarsa öy-

ledir. Başkalarının (Sünnilerin) bunu kabul 

etmemeleri, hatta cemevinin var olmadığını 

kanıtlamaları halinde bile aynen yukarıda 

verdiğimiz büyü örneğinde olduğu gibi so-

nuçlar değişmeyecektir. Çünkü Aleviler ce-

mevlerini ibadethane olarak kabul etmekte-

dirler, dolayısıyla da toplumsal hayatta ona 

göre davranacaklardır ve sosyal eylemlerini 

bu düşünceye göre gerçekleştireceklerdir. 

Bu anlamda bizim onları farklı tarif etme-

miz mümkün değildir. İnançlar, bireyle-

rin beyanı esasına dayalıdır. Sosyologların 

inançları tarif ve tanım hakkı yoktur. İnanç 

özgürlüğü böyle bir şeydir. Aleviler nereyi 

ibadethane olarak görüyorsa, hangi şekilde 

ibadet ediyorsa buna sadece kendileri ka-

rar verir. Zaten genel olarak Alevilerin öne 

sürdükleri görüş, kendileri hakkında hep 

resmi ve Sünni kesimlerin yazdıkları ve bu 

nedenle gerçeklerin çarpıtıldığı, tahrif edil-

diği, ötekileştirilip bastırıldığı yönündedir 

(Güler, 2008:27).

Aynı durum Alevilerin Sünnilere söy-

ledikleri açıklamalar için de geçerlidir. 

Aşağıdaki anekdot bir Alevi dedesinin se-

yahat esnasında bana Sünniler için söyle-

diği ifadelerden oluşmaktadır. Elazığ’dan 
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Tunceli’ye minibüs ile seyahat ederken ya-

nıma bir dede oturdu. Dedeyle sohbete baş-

ladık. Dede beni de Alevi sanmış olmalı ki 

bana dönüp şunu söyledi: “Yeğenim ben 

bir Alevi dedesi olarak her sabah 1.5 saat 

Kur’an okurum. Ama Sünnilerin namaz kıl-

mak için gitmiş oldukları cami kavramına 

hiç rastlamadım. Bu zındık Sünniler kendi 

kafalarına göre Kur’an’a da ters gelecek şe-

kilde bir cami kavramı oluşturmuşlar, gidip 

orada ibadet ediyorlar. Kur’an’da cami ke-

limesi yok. İkinci olarak da Peygamberin 

şöyle bir hadisi var: ‘Yeryüzü bana mescit 

kılındı’. Bir yerin ibadethane sayılıp sayıl-

mamasına iktidarın ya da devletin karar 

vermesinin çok doğru olmadığını düşü-

nüyorum. Vatandaş nasıl kabul ediyorsa 

odur.”

Yukarıdaki anekdota durum tanımla-

ması açısından bakıldığında da cami kavra-

mının Aleviler tarafından yok sayılması so-

nuçları değiştirmeyecektir. Çünkü Sünniler, 

camiyi bir ibadet mekanı olarak görmekte 

ve bu düşüncenin de kendi sonuçları ol-

maktadır. Aslında bireylerin durum tanım-

lamalarını reddederek İslam’da olmadığını 

söylemek kaynak olarak aşkın bir referansa 

dayanan İslam’ın beşeri alana inişi ve yo-

rumlanışıyla tarihsel ve kültürel bir özellik 

taşımasını da kabul etmemektir. Şu bilin-

mektedir ki dinlerin sosyal yapıları türetil-

miştir ve bu durum onların asıl karakterleri 

değildir. Dinlerin ve de İslam’ın aşkın de-

ğerlerinin insani alana inişi sosyolojik bir 

karakter taşımaktadır (Arabacı, 2000:23). 

Eğer din, kendi başına ayrı bir gerçeklik/

varlık olarak anlaşılırsa o zaman söylene-

cek bir şey yoktur. Ancak, görünen o ki din, 

daima belirli bir sosyo-kültürel çevre içeri-

sinde yerleşik bir durumdadır. Dini tecrü-

beleri ve kurumları bilgilendiren, belirleyen 

ve şekillendirenler daima sosyal güçler, be-

şeri kurumlar ve kültürel ürünlerdir (Zuc-

kerman, 2009:134).

Bir topluluğun kendi durum tanımını 

yapamaması veya o topluluğun başkaları 

tarafından tanımlanması o topluluğu başka 

bir hareket içerisine yöneltebilir. Bu başka-

laşımı Alevilikte görmek mümkündür. Bu 

değişimi ve cemevi meselesinin nasıl ortaya 

çıktığını anlayabilmek için modern Alevi 

kimliğinin bileşenlerinin iyi kavranılması 

gerekmektedir. Modern Alevi toplumu-

nun ortak temsillerinin iki temel katman-

dan oluştuğu gözlemlenmektedir. Birinci 

katman yani alt katman tarihsel birikim ve 

onunla kaynaşmış olan geleneksel Alevi 

inançlarıdır. Bu katman, Hz. Peygamber 

ve onun ailesi etrafında inşa edilmiş bir İs-

lam yorumu ile karakterizedir. Bu dindar-

lık biçiminin toplumda yaşanır kılınmasını 

sağlayan geleneksel kurumlar cem ibadeti, 

dedelik ve musahipliktir. İnanç merkez-

li olmasından dolayı geleneksel Alevilik, 

Sünni topluma daha yakın gelmektedir. 

İkinci katman ise, 1960’lı yıllardan sonra 

şehirleşme ile beraber geleneksel Aleviliğe 

eşlik eden Marksizm, Leninizm, Maoculuk, 

solculuk ve sosyalizm gibi fikir akımları-

dır (Güler, 2008:28). Bu katmanı belirleyen 

temel özellikler, pozitivist bir dünya görü-

şü, solculuk, varlığına dönük tehdit algısı, 
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asimilasyon korkusu, dernekler aracılığıyla 

siyasal ağırlıklı kimlik mücadelesi ve gele-

neksel Alevi inancına, kurumlarına karşı 

ilgisizliktir. İkinci katman üstte olması iti-

bariyle günümüzdeki Alevi toplumunun 

düşünce, his ve eylemlerini belirlemede 

daha etkin konumdadır. Alevi hareketinin 

ortaya çıkışı ve şehirlerde görünür bir hal 

alması da bu kesimin liderliğinde gerçek-

leşmektedir. Toplumsalı bir arada tutan ve 

yeni kuşaklara ‘yol’un gereklerini aktaran 

dinsel tören ve ritüellerin yerine getirile-

memesi nedeniyle Aleviliği bilmeyen yeni 

kuşaklar bu katmanın içerisindedir. Bu ku-

şaklar, Alevi inancının gereklerini kendili-

ğinden bilen ve yaşayan köy yapılarındaki 

geleneksel Alevi kesimin içinde doğmadık-

ları için de “Alevilik nedir?” sorusunu ken-

dilerine sormak durumunda kalmışlardır 

(Yıldırım, 2014:9).

İki katmana da bakıldığında ikisi ara-

sında önemli farklılıkların olduğu görül-

mektedir. Birinci katman dinsel yönelimli 

ikinci katman daha çok seküler yönelimli 

gözükmektedir. Şehirleşmeyle beraber ge-

leneksel kurumlarını kente adapte edeme-

yen Alevilerin bir dönüşüm yaşadıkları 

açıktır. Bu dönüşümdeki faktörlerden en 

önemlisi Alevilerin kendilerini ve dinsel 

olan kurumlarını tanımlayamamalarıdır. 

Üstte sorduğumuz soruya gelince, yani 

Aleviler kendilerini tanımlayamazsa ne 

olur? Kendilerini/kurumlarını tanımlaya-

mayan Alevilerin, dinsel isteklerini/talep-

lerini bırakıp yine ikinci katmanda olduğu 

gibi siyasal ve kimlik mücadelesi vermeleri 

sanırım bu sorunun cevabı olacaktır.  

Sonuç 

Toplumsallığın incelenmesinde meto-

dolojik tercihlerin önemi konusunda ya-

pılan tartışmalar sosyal teorinin güncel 

problemleri arasında gelmektedir. Bu ma-

kale de anlamacı sosyolojinin temel kav-

ramları arasında yer alan “durum tanımı” 

kavramı yardımıyla Alevilikteki cemevi 

meselesinin anlaşılması konusuna bir katkı 

sunmaktır. Günümüzde Alevilerin, Alevi-

lerin Diyanet’le ilişkilerinin düzenlenmesi, 

Cemevlerinin yasal statüsünün netleşmesi, 

Dedelerin durumu gibi siyasal açıdan karşı-

lanmasını bekledikleri sorunlar kadar, top-

lumsal algıdan kaynaklanan sıkıntıları da 

vardır. Alevileri, Sünni bakış açısı veya baş-

ka herhangi bir mezhebin perspektifi içinde 

ele almanın ortaya çıkardığı sorun, bugün 

resmi-gayri resmi boyutlarıyla gözler önün-

dedir. Kentleşmeyle beraber toplumsal da-

yanaklarını yitiren, inançları ve ritüelleri 

folklor düzeyine inmeyle karşı karşıya kal-

mış Alevilerin kimliklerini yaşatma ve de 

kendi değerlerini koruması ancak ve ancak 

onların kendi durumlarını kendilerinin ta-

nımlanmasıyla mümkün gözükmektedir. 

Dolayısıyla Aleviliği, Aleviler kendilerini 

neye nispet ediyorsa o bağlamda ele almak 

gerekir. Onları kendi tanımlamaları ve ta-

rihsel beyanları ile anlamaya çalışmak gere-

kir.
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ÖZ

Osmanlı coğrafyasının her bölgesine 

göç eden seyyid ve şerifler, gittikleri yerler-

de önemli roller üstlenmişler ve Nakîbü’l-

eşrâflık çatısı altında kurumun ilgâsına 

kadarki süreçte kendilerinden söz ettirmiş-

lerdir. Maraş Sancağı, seyyid ve şeriflerin 

en fazla rağbet ettiği bölgelerdendir. Maraş 

Sancağı’nda Nakîbü’l-eşrâf kaymakamları 

sadece seyyidlere siyâdet hücceti düzenle-

mek ve onların evlenme-boşanma gibi hu-

kuki işlemlerinde söz sahibi olmakla kal-

mamışlar, aynı zamanda bulundukları ka-

zalarda iftâ görevini de üstlenmişlerdir. 

Makalemizde “Maraş Ulemâsı: Ma-

raş Sancağı’nda Görev Yapan Müftüler ve 

Nakîbü’l-eşrâf Kaymakamları”, “Maraş 

Nakîbü’l-eşrâf Kaymakamlarının Atama-

Makale geliş tarihi: 25.03.2018, Makale kabul tarihi: 26.05.2018 
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ları”, “Maraş Sancağı’nda Görev Yapmış 

Meşhûr Seyyid Ailelerinden Seyyid Mus-

tafa Kamil Efendi”, “Maraş Sancağı’nda-

ki Seyyidlerin Hüccetleri”, Maraş Sanca-

ğı’ndaki Seyyidlerin Teftişleri”, “Maraş 

Nakîbü’l-eşrâf Kaymakamlarının Nüfûzu” 

ve “Maraş Seyyidlerinin Sosyal İlişkile-

ri” başlıkları Meşîhat Arşivi’nde bulunan 

Nakîbü’l-eşrâf defterleri, Medrese ve Müf-

tü Defterleri, Maraş Ahkâm Defterleri ve 

Maraş Şeriyye Sicilleri ekseninde ayrıntılı 

olarak izah edilecektir. Böylelikle kurumun 

tarihi serüveni, işlevleri ve geçmişten günü-

müze Maraş’taki seyyidlerin fonksiyonları 

hakkında önemli bilgiler sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Meşîhat Arşivi, 

Nakîbü’l-eşrâf Kaymakamı, Siyâdet Hücce-

ti, Seyyid ve Şerif, Maraş. 

ABSTRACT

The seyyids and sheriffs who migrat-

ed to every region of Ottoman geography, 

have played important roles in whereever 

they go and they have made mention of 

themselves until the abolition of institu-

tion under the roof of “Nakîbü’l-eşrâflık”. 

The Marash Sanjak was one of the distict 
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in where seyyids and sherifs have great de-

mand. Nakîbü’l-eşrâf governors have a say 

not only in legal matters such as preparing 

seyyid licences to the seyyids, and matters 

such as marriage and divorce, but also as-

sumed the duty of issuing fatwa (ifta) in 

Marash Sanjak. 

In this paper, title such as “Maraş 

Ulemas: Muftis and Nakîbü’l-eşrâf Gov-

ernors Who Officiated In Maraş Sanjak”, 

“Appointments of Maraş Nakîbü’l-eşrâf 

Governors”, “Seyyid Mustafa Kamil Efendi 

From The Prominent Seyyid Families That 

Have Officiated In Maraş Sanjak”, “Seyyid 

Licence of Seyyids in Maraş Sanjak” “Su-

pervision of Seyyids in Maraş”, “The Influ-

ence of Maraş Nakîbü’l-eşrâf Governors” 

and “Social Relations of Maraş Seyyids” 

will be explained in detailed within the 

framework of Nakîbü’l-eşrâf Archival Re-

cords, Madrasa and Mufti Books and Maraş 

Court Records that are in the Meşihat Ar-

chive. Thus, important information will be 

presented about the historical adventure 

and functions of the institution, and the 

functions of seyyid from past to present in 

Maraş.

Keywords: Meşîhat Archive, Nakîbü’l-

eşrâf Governor, Siyâdet Hücceti, Seyyid 

and Sherif, Maraş. 

GİRİş

Osmanlı coğrafyasının çeşitli bölgele-
rine göç eden seyyid ve şerifler, bulunduk-
ları bölgelerde huzur ve sükûn kaynağı, 
manevî bir otorite olarak görülmeleri sebe-
biyle halka örnek teşkil etmişlerdir. Osman-
lı Devleti’nin diğer bölgelerinde olduğu 
gibi Maraş Sancağı’nda da ilmiye sınıfın-
dan ve Hz. Peygamber’in neslinden gelen 
kişilerin hem müftülük hem de Nakîbü’l-
eşrâf kaymakamlığı görevini üstlendikle-
ri görülmektedir. Fetva verme yetkisine 
sahip oldukları gibi seyyidlerin davalarını 
dinleme, hüccet düzenleme ve hüküm ver-
me yetkisiyle yargı gücünü de ellerinde 
tutmuşlardır. Böylece halk nezdinde itibar 
edilen, sözü dinlenen ve saygı duyulan şah-
siyetler olmuşlardır. 

Makalemizde Nakîbü’l-eşrâflık mües-
sesesinin kurulmasından Cumhuriyet dö-
neminde müessesenin kaldırılışına kadarki 
süreçte Maraş Sancağı’ndaki Nakîbü’l-eşrâf 
kaymakamlarının atanmaları ve görevleri, 
Maraş seyyidlerinin isim ve nesep bilgileri, 
Maraş Sancağı’ndaki meşhûr seyyid ailele-
ri, Maraş Nakîbü’l-eşrâf kaymakamlarının 
verdiği seyyidilik hüccetleri, bölgede yapı-
lan teftişler neticesinde tespit edilen seyyid-
ler Nakîbü’l-eşrâf defter ve belgeleri ışığın-
da ele alınmıştır.

Ayrıca Meşîhat Arşivi’ndeki Maraş 
Amed-Reft Defterleri, Müftü, Müderris ve 
Medrese Defterleri ekseninde Maraş’ta gö-
rev yapmış seyyid ulemâ tespit edilmiş ve 
yaptıkları ilmi faaliyetler detaylı olarak 

izah edilmiştir. 
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Maraş Sancağı’ndaki seyyidler ile top-

lum arasındaki anlaşmazlıklar, Maraş 

Ahkâm Defterlerindeki hükümler doğrul-

tusunda tafsilatlı olarak açıklanmıştır. 

Meşîhat Arşivi’ndeki Nakîbü’l-eşrâf 

Defterlerinin tamamının incelenmesi sonu-

cunda Maraş Sancağı’ndaki tüm seyyid ve 

şeriflerin isim, nesep ve doğum yeri bilgi-

leri tespit edilmiştir. Yine Nakîbü’l-eşrâf 

kaymakamlarının yaptıkları siyâdet teftişi 

neticesinde seyyidliklerini ispat edenlerin 

nesep bilgileri de listeler halinde sunulmuş-

tur. 

Osmanlı Devleti’nin son dönem gaze-

te ve mecmuaları ayrıca Meclis zabıtları 

incelenmek suretiyle Maraş seyyidlerinin 

Millî Mücadeleye katkıları ve yaptıkları 

fedakârlıklar da ele alınmıştır. 

1. Maraş Sancağı’ndaki Seyyidlerin 

İslamiyet’in Tebliğindeki 

Hizmetleri

Müslümanların İslâmı tebliğ faaliyeti, 

Hz. Ömer döneminde Arap yarımadasının 

dışına çıkarak Asya ve Afrika gibi bölge-

lere ulaşmış ve Hz. Osman zamanında bu 

faaliyet iyice yoğunlaşmıştır. İslam’ı tüm 

insanlara bildirmek gayesiyle yola çıkan bu 

Müslümanlar arasında Hz. Peygamber’in 

nesline mensup çok sayıda seyyid ve şerif 

de vardır. Gaza ve cihat anlayışıyla o dev-

rin İslâm devletlerinin sınır bölgeleri Fas, 

Kafkasya, Maveraünnehir, Horasan, Ta-

beristan, Yemen ve Mısır (Dâvûdî, 86) gibi 

şehirlere yerleşen seyyidler, İslâm inanç 

ve itikadını öğretmeye başlamışlardır. Hz. 

Peygamber’in soyundan gelmeleri sebe-
biyle, kendilerine saygı ve hürmet göste-
ren kişilerin; onların dini görüşlerine değer 
verdikleri ve benimsedikleri görülmekte-
dir. Örneğin İslâmiyetin Mağrip, Endülüs 
ve İfrikiyye’de yayılması ve bu bölgenin 
İslâmlaşmasında seyyidlerin etkisi oldukça 
fazladır (Lane Poole, 1927:41). 

Seyyidler başta Anadolu olmak üze-
re İslâm dünyasının çeşitli bölgelerinin 
Müslümanlaşmasında önemli görevler 
üstlenmişlerdir. Selçuklular ve Beylikler 
döneminde Anadolu, seyyidlerin itibar et-
tiği yerlerin başında gelmekteydi. Hatta 
Selçuklu Sultanı II. Alaaddin Keykubad, 
Osman Gazi’ye Söğüt civarını temlik eden 
683/1284 tarihli fermanında, seyyidlerin 
ihtiyaçlarını giderip onlara iyi muamele et-
mesinin ahirette şefaate sebep olacağını be-
lirtmiştir (Feridun Bey, 1264:51).

Osmanlı Devleti henüz beylik döne-
mindeyken Osman Gazi, Orhan Bey ve I. 
Murat dönemlerinde başta ilim ehli olmak 
üzere âlimlere, şeyhlere ve seyyidlere ku-
cak açmış ve onların Osmanlı Devleti’ne 
hicret etmelerini sağlamıştır. Osmanlı ül-
kesine gelen seyyidler, bu ülkede huzur 
ve emniyet içerisinde olmalarının yanısıra 
devlet tarafından pek ziyâde hürmet gör-
müşlerdir (Ahmed Rıfat, 1283:7). 

İslam’ın Orta Asya’ya yayılması ile bir-
likte Anadolu’ya giden ve Müslüman-Türk 
nüfusun etkisiyle Türkleşen farklı sosyal 
gruplara mensup seyyidler, bu bölgelerde 
yerleşmiş ve evlilikler yoluyla seyyid süla-

lelerinin oluşmasına zemin hazırlamıştır.
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Türk İslam kültür ve medeniyeti içeri-

sinde vakıfların önemli bir yerinin olduğu 

bilinen bir gerçektir. Bu manada medrese 

öğrencilerinin, yolcuların, fakirlerin, muh-

taçların ihtiyaçlarının karşılanması, su ku-

yuları ve çeşmelerin bakım ve tamiri, göç-

men kuşların uzun ve meşakkatli yolculuk-

larında hastalanmaları veya sakatlanmaları 

durumunda tedavilerinin yapılması, ıssız 

dağlarda yaşayan yabani hayvanların gün-

lük ihtiyaçlarının giderilmesi gibi birçok za-

rif düşünceyle binlerce vakıf kurulmuştur 

(Öztürk, 1995; Akgündüz, 1996).

Dulkadirli Beyliği’nin son beyi Ala-

üddevle Bozkurt Bey Osmanlı Sultanı 

Fatih’in desteğiyle kardeşi Şahbudak’ı ye-

nerek beyliğin başına geçmiştir (Solak, 2006: 524). 

Alâüddevle 916/1510 yılında kurduğu vak-

fı için Maraş Bedestenini yaptırarak geliri-

nin yarısını Taş Medrese’ye diğer yarısını 

da seyydilere ve fakirlere vakfetmiştir (So-

lak, 2006:527).

“Allah’ın yardımıyla en iyi ve en halis 

mülkümden Maraş Bedestenini yaptırdım 

ve onun yarısını vakfettim, yarısını kışın 

medresede bulunan a’la, evsât, ednâ talebe-

ler arasında taksim edilmek üzere ayırdım. 

Her ayın başında hak ettikleri kadar a’la 

ve evsât, hissenin üçte ikisini, ednâ olan 

yarım hisse ve diğer yarımını da eşit şekil-

de âlimlere, seyyitlere, fakirlere vakfettim. 

Zeytun köyünde bulunan iki gayri müslim 

bağının vergisini, birinci durumda olduğu 

gibi a’la, ednâ ve evsât talebeler arasında 

taksim edilmek üzere yaz mevsiminde bu 

medresenin talebelerine vakfettim. Zimmi 

köylerinden Yenice Kale, Hasan Tepe mez-

raası beraber Yalankoz köyü bütün şer’i ve 

örfi vergileriyle vakıfdır. Ardıl köyünün 

yarısını da mezkûr medreseye vakfettim.”

Alâuddevle vakfiyesinde iki de zaviye 

bulunmaktadır. Zaviyeler terkedilmiş ıssız 

yerlerin şenlendirilmesi, Türkleştirilip İs-

lamlaştırılması, halkın birliğinin sağlanma-

sı, dini bilginin artırılması, yolcuların mi-

safir edilerek ihtiyaçlarının giderilmesi gibi 

birçok amaca hizmet etmiştir (Solak, 2004: 

212). Bu zaviyede günde iki defa yemek pi-

şirilmesi ve fakirlere dağıtılması şart koşul-

muştur. Dolayısıyla Tük İslam Kültürü ve 

Medeniyeti içerisinde zâviyelerin fonksiyo-

nu açıkça görülmektedir (Ocak, 1978; Kara, 

1990).

Maraş seyyidleri vakıfların tevliyet2 

ve zaviyedarlık3 görevlerini üstlenerek va-

kıf hizmetlerinde aktif rol almışlardır. Bir-

çok onarım geçirmiş olmasına rağmen, aslî 

yapısını koruyarak günümüze kadar gel-

miş olan Alâüddevle Süleyman Bey Cami 

Dulkadıroğulları’ndan Maraş’a miras ka-

lan en önemli eserdir. Bu camide seyyidler 

imam, müezzin, duagû, muallim, câbi, vâiz, 

devirhan, kütüphane nâzırı, naathan, ihlas-

han, aşırhan, temcidhan, çerağdar ve mu-

vakkit olarak görev yapmıştır (Yıldız, 2010).

Maraş’ta pek çok mahalle, sokak, cadde 

ve köy isimleri seyyid isimleriyle özdeşleş-

2 Maraş Ahkâm Defteri, nr. 2, s. 416.

3 Maraş Ahkâm Defteri, nr. 2, s. 380
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miştir. Hatta Divanlı Mahallesi’nde Seyyid 

Hacı Mustafa Mescidi örneğinde olduğu 

gibi cami ve mescitlere de seyyidlerin isim-

leri verilmiştir. Ayrıca Maraş’ta seyyidler 

için vakıf kurulduğu gibi bizzat seyyidle-

rin de bölgede cami, mescid ve çeşme gibi 

hayri eserlerin yapımına öncülük ettikleri 

görülmektedir. Örneğin Maraş’ın Duraklı 

Mahallesi’nde Seyyid Mehmed ve Seyyid 

Hüseyin isimli iki seyyidin cami inşa ettiği 

arşiv belgelerine yansımıştır.4

2. Maraş Nakîbü’l-eşrâf 

Kaymakamlarının Görev ve 

Etkileri

Nakîbü’l-eşrâflık Müessesesinin iş-

leyişinden sorumlu olarak gerekli dene-

tim ve teftişleri yapmak üzere İstanbul’a 

Nakîbü’l-eşrâf; eyalet, sancak veya kazalara 

ise Nakîbü’l-eşrâf Kaymakamları atanmak-

taydı.5 İlmiye sınıfından ve seyyidlerden se-

çilen bu kaymakamların kadılık, müftülük 

gibi görevlerinin yanı sıra çeşitli tarikatların 

şeyhlikleriyle ilgili vazifeleri ve vakıf tevli-

yet görevleri de bulunmaktaydı. 

Vilayet, sancak veya kazaya Nakîbü’l-

eşrâf kaymakamı atanabilmesi için o yerde 

belli bir seyyid veya şerif yoğunluğunun 

olması gerekmekteydi. Bazen yoğunlu-

ğa göre birkaç kazaya tek Nakîbü’l-eşrâf 

4 Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi, nr. 1157, vr. 42a; 
nr. 1157, vr. 51a; nr. 1148, vr. 29b; nr. 1159, vr. 45b; nr. 
1140, vr. 341a.

5 Nakîbü’l-eşrâf kaymakamları için bkz., İstanbul 
Müftülüğü, Meşîhat Arşivi (MŞH.), Nakîbü’l-eşrâf 
Defterleri, nr. 34, 35 ve 36.

Kaymakamı atandığı da oluyordu. Maraş 

Sancağı’na da Nakîbü’l-eşrâf Kaymakamı 

atanmıştır. Nakîbü’l-eşrâf kaymakamları-

nın haklarında şikâyet olmadığı sürece ve-

fatlarına kadar görevlerini sürdürmüşler-

dir. 

Nakîbü’l-eşrâf kaymakamları bulun-

dukları bölgelerde Nakîbü’l-eşrâfı temsil 

ediyordu. Nakîbü’l-eşrâf kaymakamlarının 

tayin edildikleri yerlerdeki seyyidlerin soy 

silsilesini muhafaza etmek, suç işlediğinde 

onları te’dib etmek ve müteseyyidleri tespit 

ederek merkezdeki Nakîbü’l-eşrâf’a bildir-

mek başlıca görevleri arasındaydı. 

Maraş Nakîbü’l-eşrâf kaymakamla-

rı, evlenme, boşanma, kısas, alım-satım, 

ihtida, vasî tayini ve daha birçok önem-

li davanın görülmesinde mahkemenin 

şuhûdu’l-hâlinde, yani bilirkişi heyetinde 

görev almıştır. Sadece seyyidlerle ilgili de-

ğil tüm davalarda bilirkişi heyetinin ilk sı-

rasında yer almaları, seyyidlerin toplumun 

her kesimiyle ilgilendiğini göstermektedir. 

Nakîbü’l-eşrâf ve Nakîbü’l-eşrâf kayma-

kamlarına Müslümanların akaidindeki ek-

sik ve yanlış noktaları düzeltme ve ibadet-

ler konusunda onları teşvik etme gibi gö-

revler de yüklenmiştir.6 Soy yönünden Hz. 

Peygamber’in vârisleri olan seyyidlerin ilim 

ve irfan noktasında da Hz. Peygamber’in 

6 Özellikle Müslümanların beş vakit namalarını 
cemaatle kılmaları noktasında kadı, naib, müftü, 
Nakîbü’l-eşrâf, Nakîbü’l-eşrâf Kaymakamları baş-
ta olmak üzere tüm ulemânın sorumlu olduğu ve 
bu hususta gerekli titizliğin gösterilmesi gerektiği 
tenbihnâmelerle bildirilmiştir.
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takipçileri olmaları beklenmiştir. Özellikle 

Nakîbü’l-eşrâf kaymakamlarının halkı irşad 

edecek düzeyde iyi bir eğitim aldıkları gö-

rülmektedir.7 

Maraş Nakîbü’l-eşrâf kaymakamı Ali 

Efendi ve ailesi, Maraş’ta Yemen Baba 

Tekkesi’nin8 zâviyedalık görevini uzun yıl-

lar devam ettirmiştir. Seyyid Ali Efendi, 

kardeşleri Muhyiddin ve Bedreddin Efen-

diler ile birlikte zâviyedarlık görevinin yanı 

sıra tekkenin tamir ve iânesiylede yakinen 

ilgilenmişlerdir.9

Maraş’ta seyyidler için kurulan vakıflar 

olduğu gibi seyyidlerin bizzat kendilerinin 

kurduğu vakıflar da bulunmaktaydı. Maraş 

Nakibu’l-eşrâf Kaymakamı Seyyid Meh-

med Efendi, 1124/1712 tarihinde Maraş’ın 

Etmekçi Mahallesi’nde bulunan Nakib 

Camini ve Nakib Medresesi’ni yaptırmış-

tır (Tekin, 2000:310-311). Seyyid Mehmed 

Efendi, üç adet Kur’an-ı Kerim’i, Çukuro-

ba Mahallesi’nde İsa Değirmeni olarak bi-

linen değirmeni, Mehmed Efendi’nin ta-

sarrufundaki hissesinin yarısını, Seksenler 

Mahallesi’nde Dukaz Pir Ali Değirmeni 

7 MŞH., Sicill-i Ahvâl Dosyaları, nr. 172/22, orijinal 
kayıt nr. 2435.

8 Alauddevle Bey tarafından yaptmldığı anlaşılan 
Yemen Baba Tekkesi 1900’lü yıllara kadar varlığını 
sürdürmüştür. Tekke’ye adını veren Yemen Baba’nın 
Alauddevle Bey’in zamanında yaşamış olan Türk-
men âlimlerinden ve Alâuddevle Bey’in yakınların-
dan biri olduğu tahmin edilmektedir. 1285/1868 ta-
rihli Halep Vilâyeti Salnâmesinde önemli makamlar 
sayılırken Yemen Baba’nın da evliya-i kirâmdan ola-
rak bahsedilmektedir. 

9 MŞH, THR, 521/101.

olarak bilinen değirmenin 113 hissesinden 

kendi hissesine düşenin yarısını vakfetmiş-

tir.10

Nakîbü’l-eşrâf Kaymakamları, nakîblik 

vasfına uygun, halkın itibar ettiği ve sözü 

geçen seyyid aileleri arasından seçilmiştir. 

Haklarında bir şikâyet olduğunda yapılan 

tahkikat neticesinde Maraş Nakîbü’l-eşrâf 

Kaymakamı Seyyid Mehmed Sabit Efen-

di11 örneğinde olduğu gibi görevlerinden 

alınmışlardır.12 Maraş Sancağı’nda en uzun 

süre Nakîbü’l-eşrâf Kaymakamlığı görevini 

sürdüren ise Seyyid Ali Rıza Efendi’dir. 

Seyyid Ali Rıza Efendi’nin vefatından 

sonra Maraş Nakîbü’l-eşrâf Kaymakamlı-

ğı görevini Ziyâizâde/Zâizâde/Dayızâde 

olarak bilinen Hacı Mehmed Emin Efen-

di yerine getirmiştir. Uzun yıllar Maraş 

medreselerinde ve Alâuddevle Bey Vakfı 

medresesinde ilimle meşgul olmuş ve pek 

çok talebesine icâzet vermiştir.13 Medrese-

de Kur’ân-ı Kerîm, ahlâk-ı Kur’âniyye ve 

lisân-ı Arabî dersleri vermiş, medresenin 

10 Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi (VA), Vakfiye 
Defteri, nr. 590, s. 105-109; Başbakanlık Osmanlı Ar-
şivi (BOA), Vakfiyeler Tasnifi, nr. 9/7; VA, nr. 738, s. 
l82.

11 BOA, İ..MVL., 112-2637; İ..MVL., 370-16242; BOA, 
İ..MVL., 78-1523; BOA, A.}MKT.MVL., 94-36; BOA, 
A.M., 16-12-H-09-08-1273; BOA, HR.MKT., 3-39; 
BOA, A.}MKT. 39-19-H-7 -04-1262.

12 MŞH., EO, Dosya nr. 1224, Gömlek nr. 98; BOA, 
C.ADL, nr. 1035. 

13 MŞH., defter nr. 1472, s. 51, 56, 58, 86; defter nr. 
1235, s. 21, 33, 53, 59, 77, 90; defter nr. 2309, s. 254; 
defter nr. 2313, s. 38; MŞH, THR, 523/51; 524/127; 
999/5; 1009/34. 
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camisinde imâmet görevini de bizzat ken-

disi üstlenmiştir.14

Ayrıca Maraş Nakîbü’l-eşrâf Kaymaka-

mı Ziyâizâde Mehmed Emin Efendi, Milli 

Mücadele döneminde aktif görev almış ve 

halka mücadele ruhunu aşılamıştır (Ço-

lak, 2010:150). Halkı irşad etmek amacıyla 

verdiği hutbeler Fransa Devleti’ni rahat-

sız etmiş ve Fransa Sefiri, Mehmed Emin 

Efendi’nin Maraş’ta bulunmasının tehlike-

li olduğunu belirtmiştir. Yapılan tahkikat 

neticesinde Mehmed Efendi’nin kurban 

bayramı münasebetiyle yapmış olduğu ko-

nuşmasının yabancılara karşı suç unsuru 

taşımadığ ve kendisiyle ilgili suçlamaların 

tamamen asılsız olduğu anlaşılmıştır.15 

I. Cihan Harbi öncesinde, hükûmet ve 

Mevlevî Âsitânesi’nden herhangi bir işaret 

gelmeden Balkan Savaşı’nda ordunun des-

teklenmesi için Maraş’ta gönüllülük esasına 

göre aktif faaliyet göstermek üzere Çelebi-

lik makamından izin istenmiştir. Cevap alı-

namaması üzerine Maraş Nakîbü’l-Eşrâf’ı 

ve Gönüllüler Reisi Ziyaîzâde kanalıyla 

gerekli müsaadenin verilmesi için izin baş-

vurusu tekrarlanmıştır (Öztürk, 2015:56). 

Bunun üzerine Nakîbü’l-eşrâf Kaymakamı 

Ziyâizâde Seyyid Mehmed Emin Efendi’nin 

gönüllü teşkilata katılma talebine olumlu 

14 MŞH., defter nr. 1472, s. 51, 56, 58, 86; defter nr. 
1235, s. 21, 33, 53, 59, 77, 90; defter nr. 2309, s. 254; 
defter nr. 2313, s. 38; MŞH, THR, 523/51; 524/127; 
999/5; 1009/34.

15 BOA, DH.SYS., 55-59-H-06-01-1331; BOA, 
HR.SYS., 84-21, M-26-11-1912; BOA, HR.SYS., 84-39, 
M-05-01-1913.

cevap gelmiş ve Mevlevî Alayı’nın gönül 

erleri, 3 Şubat 1915 tarihinde birliklerine 

katılmışlardır.

Nakîbü’l-eşrâf Kaymakamı Ziyâizâde 

Seyyid Mehmed Emin Efendi’nin dilekçesi 

şöyledir:

“Huzûr-ı Âli-i Reşâdet-penâhilerine

Ma‘rûz-ı Dâ‘iyânemdir 

Düşmanlarımızın din ve memleke-

timize ta‘arruz ve tecavüzü ehl-i İslam’ı 

Cenab-ı Hakk’ın emr-i ilahisi vechile cihada 

teşvik-i dâiyanem semeresiyle livâmızdan 

kaydolunan gönüllülerin bikeremihi teâlâ 

ikmâl-i levâzımatını müte‘âkip hareketi-

miz musammem olmağa meşâyih-i Mev-

leviyeden Şeyh Selim Efendi dâ‘ileride bir 

gayret-i dindarâne ile kâfile-i mücâhidini 

teşci‘ için hahiş-kâr olduğundan tensip 

edilmiş ve mûmâ-ileyh mukaddemâ taraf-ı 

reşâdet-penahiye arz-ı keyfiyet etmiş ise de 

henüz cevâbını alamamışdır.

Ruhsat i‘tâsına tavassut-ı dâ‘iyânem 

münâsip görülmüş olmağla bu emr-i 

celîl-ilâhi uğrunda îsâr-ı dem ve ilâ-yı 

kelimetullâh farz olduğundan irâde-i 

reşâdet-penâhilerinin mûmâ-ileyhe tebliği 

ricâ olunur efendim hazretleri”

İmza Mühür: Maraş Gönüllü Reisi 

Nakîbü’l-eşrâf Ziyâizâde es-Seyyid Meh-

med Emin Efendi16

16 Ali Avgın, Vatan Savunmasında Maraş Mevle-
vihanesi, https://www.marasgundem.com/vatan-
savunmasinda-maras-mevlevihanesi-14067yy.htm. 
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Kısaca özetlemek gerekirse, ilmiye sını-

fına mensup ve seyyidler arasından seçilen 

Maraş Nakîbü’l-eşrâf Kaymakamlarının; 

kadılık, müftülük, hatiplik, müderrislik, 

İmâm Hatiplik, mahkemelerde bilirkişilik, 

türbedarlık, cüzhanlık, devirhanlık, ihlas-

hanlık ve yasinhanlık görevleri bulunduğu 

gibi Nakîbü’l-eşrâfı temsil etmeleri bakı-

mından seyyidlerle ilgili gerekli denetim ve 

teftişleri yapma yetkileri de bulunmaktadır. 

3. Maraş Ulemâsı: Maraş Sancağı’nda Görev Yapan Müftüler ve Nakîbü’l-

eşrâf Kaymakamları

Maraş’ta Görev Yapan Müftüler17

Sıra 
No

Vilâyet/
Sancak/
Kaza

Müftünün İsmi Tayin Tarihi

1 Maraş Ferikzâde Ahmed Efendi -

2 Maraş Velizâde Ahmed Reşid Efendi 
(Müftüzâde Seyyid Hacı Mahmud Efendi’den önce)

1224’ten önce 
(1809’dan önce)

3 Maraş Müftüzâde Seyyid Hacı Mahmud Efendi
(Şikâyet üzerine görevinden alınmıştır.)

27 Rebîülâhir 1224/ 
11 Haziran 1809

4 Maraş Vâizzâde Seyyid Ali Kâmil Efendi 13 Cemâziyelevvel 1226/ 
5 Haziran 1811

5 Maraş Velizâde Ahmed Reşid Efendi 
(2. kez göreve gelmiştir.)

17 Şevvâl 1227/ 
24 Ekim 1812

6 Maraş Hacı Ali Efendizâde Seyyid Ataullah Efendi 17 Cemâziyelevvel 1228/ 
18 Mayıs 1813

7 Maraş Müftüzâde Hacı Ali Arif Efendi 20 Cemâziyelâhir 1228/ 
20 Haziran 1813

8 Maraş Hacı Ali Efendizâde Seyyid Ataullah Efendi 
(Müftüzâde Hacı Ali Arif Efendi’nin vefatının 
akabinde 2. kez atanmıştır.)

20 Şevvâl 1228/ 
16 Ekim 1813

9 Maraş Vâizzâde Seyyid Ali Kamil Efendi 
(2. kez göreve gelmiştir.)

5 Rebîülevvel 1231/ 
4 Şubat 1816

10 Maraş Hacı Ali Efendizâde Seyyid Ataullah Efendi 
(3. kez atanmış, uygunsuz davranışlarından dolayı 
görevinden alınmıştır.)

21 Muharrem 1232/
11 Aralık 1816

11 Maraş Vaizzâde Seyyid Mehmed Mahir Efendi 21 Şaban 1235/
3 Haziran 1820

12 Maraş Ferikzâde Ahmed Efendi (2. kez atanmış, uygunsuz 
davranışlarından dolayı görevinden alınmıştır.)

25 Muharrem 1238/ 
12 Ekim 1822

13 Maraş Vaizzâde Seyyid Mehmed Mahir Efendi (2. kez) 5 Receb 1238/ 
18 Mart 1823

17 Maraş Müftü çizelgesi Meşîhat Arşivi’ndeki Müftü Defterlerinden istifade edilerek hazırlanmıştır. Bkz. 
MŞH, defter nr. 35, s. 98, defter nr. 36, s. 76.
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14 Maraş Müftüzâde Hacı Ali Arif Efendi 
(Vaizzâde Seyyid Mehmed Mahir Efendi’nin 
vefatının akabinde 2. kez atanmıştır. Uygunsuz 
davranışlarından dolayı görevinden alınmıştır.)

3 Receb 1239/
4 Mart 1824

15 Maraş Hacı Ali Efendizâde Seyyid Ataullah Efendi
(4. kez atanmış, uygunsuz davranışlarından dolayı 
görevinden alınmıştır.)

27 Safer 1240/
21 Ekim 1824

16 Maraş Müftüzâde Hacı Ali Arif Efendi 
(3. kez göreve gelmiştir.)

8 Cemâziyelâhir 1241/ 
18 Ocak 1826

17 Maraş Ferikzâde Ahmed Efendi (Müftüzâde Hacı Ali Arif 
Efendi’nin vefatının akabinde 3. kez atanmıştır.)

23 Rebîülahir 1243/ 
13 Kasım 1827

18 Maraş Müftüzâde Ahmed Necib Efendi 
(Ferikzâde Ahmed Efendi’nin vefatının akabinde)

29 Şevvâl 1260/ 
11 Kasım 1844

19 Maraş Hacı Hasan Fehîm Efendi 13 Cemâziyelâhir 1262/ 
8 Haziran 1846

20 Maraş Hacı Ömer Efendi  (Hacı Hasan Fehim 
Efendi’nin vefatının akabinde atanmış, uygunsuz 
davranışlarından dolayı görevinden alınmıştır.)

11 Rebîülâhir 1268/ 
3 Şubat 1852

21 Maraş İbrahim Evliyâ Efendi 25 Zilhicce 1270/ 
18 Eylül 1854

22 Maraş Hacı Ali Efendi 
(Görevindeki ehliyetsizliği sebebiyle azl edilmiştir)

5 Zilhicce 1274/ 
17 Temmuz 1858

23 Maraş Karsî İbrahim Efendi 5 Zilhicce 1276/
24 Haziran 1860

24 Maraş Musa Efendizâde Mehmed Tevfik Efendi
(Karsî İbrahim Efendi’nin vefatının akabinde)

16 Rebîülâhir 1289/ 
23 Haziran 1872

25 Maraş Kale İmamızâde Osman Efendi 
(Musa Efendizâde Mehmed Tevfik Efendi’nin vefatının 
akabinde göreve gelmiş, uygunsuz davranışlarından 
dolayı görevinden alınmıştır.)

11 Safer 1296/ 
4 Şubat 1879

26 Maraş Mustafa Efendi 28 Rebîülâhir 1301/ 
26 Şubat 1884

27 Maraş Ferikzâde Mustafa Efendi 9 Muharrem 1303/ 
18 Ekim 1885

28 Maraş Süleyman Efendi 9 Şevvâl 1327/ 
24 Ekim 1909

29 Maraş Hacı Mehmed Efendi 19 Receb 1329/ 
16 Temmuz 1911

Meşîhat Arşivi’ndeki Müftü defterleri ve belgeleri üzerinde yapılan araştırma neti-

cesinde Maraş’ta 1809-1924 yılları arasında görev yapmış 29 Müftüden; Müftüzâde Sey-

yid Hacı Mahmud Efendi, Vâizzâde Seyyid Ali Kâmil Efendi, Hacı Ali Efendizâde Seyyid 

Ataullah Efendi ve Vâizzâde Seyyid Mehmed Mahir Efendilerin “seyyid” olduğu anlaşıl-

mıştır. 
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Elbistan’da Görev Yapan Müftüler18

Sıra 
No

Vilayet/
Sancak/
Kaza

Müftünün İsmi Tayin Tarihi

1 Elbistan Ramazan Efendi -

2 Elbistan Seyyid Hacı Mehmed Efendi -

3 Elbistan Ramazan Efendi 
(2. kez göreve gelmiştir.)

15 Receb 1224/ 
26 Ağustos 1809

4 Elbistan Hacı Ömerzâde Seyyid Hacı Mehmed Efendi 
(Kızılhisar’a nefy olunmuştur.)

15 Receb 1227/ 
25 Temmuz 1812

5 Elbistan Seyyid Hacı Mehmed Efendi 
(2. kez göreve gelmiştir.)

23 Cemâziyelâhir 1229/ 
12 Haziran 1814

6 Elbistan Seyyid Ömer Hulûsi Efendi 5 Cemâziyelevvel 1230/ 
15 Nisan 1815

7 Elbistan Çunekzâde Hacı Mehmed Efendi 22 Rebîülâhir 1231/ 
22 Mart 1816

8 Elbistan Hasan Efendizâde Seyyid Abdullah Efendi (Uygunsuz 
davranışlarından dolayı görevinden alınmıştır.)

5 Şaban 1231/ 
1 Temmuz 1816

9 Elbistan Müftüzâde Hacı Mehmed Efendi (Uygunsuz 
davranışlarından dolayı görevden alınmıştır)

30 Receb 1232/ 
15 Haziran 1817

10 Elbistan Ramazan Efendi 
(3. kez göreve gelmiştir.)

9 Şaban 1233/ 
14 Haziran 1818

11 Elbistan Seyyid Şeyh Abdullah Efendi 1234 (1818/1819)

12 Elbistan Ramazan Efendi 
(4. kez göreve gelmiştir.)

5 Zilkâde 1235/ 
14 Ağustos 1820

13 Elbistan Seyyid Şeyh Abdullah Efendi 
(2. kez göreve gelmiştir.)

22 Ramazan 1237/ 
12 Haziran 1822

14 Elbistan Yemenizâde Hacı Abdullah Efendi 17 Safer 1241/ 
1 Ekim 1825

15 Elbistan Seyyid Ömer Efendi  (Yemenizâde Hacı Abdullah 
Efendi’nin vefatının akabinde göreve gelmiştir.)

13 Şaban 1243/ 
29 Şubat 1828

16 Elbistan Hasan Efendizâde Seyyid Mehmed Şerif Efendi 27 Şaban 1246/ 
10 Şubat 1831

18 Elbistan Müftü çizelgesi Meşîhat Arşivi’ndeki Müftü Defterlerinden istifade edilerek hazırlanmıştır. Bkz. 
MŞH, defter nr. 35, s. 37, defter nr. 36, s. 85.



2018 / Yıl: 8 Sayı: 15

63

17 Elbistan Halil Efendizâde Ömer Efendi 13 Muharrem 1252/ 
30 Nisan 1836

18 Elbistan Karcızâde Hacı Ahmed Efendi (Halil Efendizâde 
Ömer Efendi’nin vefatının akabinde göreve gelmiş, 
uyumsuzluğu sebebiyle görevinden alınmıştır.)

3 Rebîülâhir 1274/ 
21 Kasım 1857

19 Elbistan Mustafa Râsih Efendi 
(Görevindeki ehliyetsizliği sebebiyle azl edilmiştir.)

25 Zilhicce 1274/ 
6 Ağustos 1858

20 Elbistan Karcızâde Hacı Ahmed Efendi (2. kez göreve gelmiş, 
ehliyetsizliği sebebiyle azl edilmiştir.)

9 Receb 1276/ 
1 Şubat 1860

21 Elbistan Müftüzâde Abdullah Efendi 17 Cemâziyelevvel 1287/ 
15 Ağustos 1870

22 Elbistan Müftüzâde Said Efendi (Müftüzâde Abdullah 
Efendi’nin vefatının akabinde göreve gelmiştir.)

21 Safer 1296/ 
14 Şubat 1879

23 Elbistan Hayati Efendi (Görevindeki ehliyetsizliği ve uygunsuz 
davranışları sebebiyle azl edilmiştir.)

23 Rebîülevvel 1298/ 
23 Şubat 1881

24 Elbistan Ömer Efendi (Hayati Efendi’nin vefatının akabinde 
göreve gelmiş, çok yaşlı olması sebebiyle görevinden 
azledilmiştir.)

27 Şevvâl 1306/ 
26 Haziran 1889

25 Elbistan Karcı Hacı Ahmed Efendizâde Hacı İshak Hîbetullah 
Efendi (Görevindeki ehliyetsizliği ve uygunsuz 
davranışları sebebiyle azl edilmiştir.)

29 Zilhicce 1308/ 
5 Ağustos 1891

26 Elbistan Hacı Emin Efendi 24 Şaban 1315/ 
18 Ocak 1898

27 Elbistan Karcı Hacı Ahmed Efendizâde Hacı İshak Hibetullah 
Efendi (2. kez göreve gelmiştir.)

29 Şaban 1324/ 
18 Ekim 1906

28 Elbistan Mustafa Feyzi Efendi 23 Safer 1329/ 
23 Şubat 1911

29 Elbistan Güllüzâde Ahmed Efendi 4 Muharrem 1336/ 
20 Ekim 1917

Meşîhat Arşivi’ndeki Müftü defterleri ve belgeleri üzerinde yapılan araştırma ne-

ticesinde Elbistan’da 1809-1924 yılları arasında görev yapmış 29 Müftüden; Hasan 

Efendizâde Seyyid Mehmed Şerif Efendi, Seyyid Şeyh Abdullah Efendi, Seyyid Ömer 

Efendi, Seyyid Abdullah Efendi, Seyyid Şeyh Abdullah Efendi, Hasan Efendizâde Sey-

yid Abdullah Efendi, Seyyid Ömer Hulusi Efendi, Seyyid Hacı Mehmed Efendi ve Hacı 

Ömerzâde Seyyid Hacı Mehmed Efendiler “seyyid” olarak ifade edilmiştir.
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Maraş ve Elbistan Nakîbü’l-eşrâf Kaymakamları:19

Sıra 
no

Vilâyet/
Sancak/
Kaza

Nakîbü’l-eşrâf Kaymakamı Tayin Tarihi

1 Maraş ve 
Elbistan

Seyyid Ömer Efendi 1 Safer 1177 /
11 Ağustos 1763

2 Maraş ve 
Elbistan

Müftüzâde Seyyid Feyzullah Efendi 1 Rebîülevvel 1178/ 
29 Ağustos 1764

3 Maraş ve 
Elbistan

Veli Efendizâde Seyyid Ahmed Efendi 1 Şevvâl 1178/ 
24 Mart 1765

4 Maraş ve 
Elbistan

Seyyid Feyzullah Efendi
(2. kez göreve gelmiştir.)

1 Şevvâl 1184/ 
18 Ocak 1771

5 Maraş ve 
Elbistan

Seyyid Ataullah Efendizâde Seyyid Mehmed Efendi 
(2. kez göreve gelmiştir.)

1 Muharrem 1185/ 
16 Nisan 1771

6 Maraş ve 
Elbistan

Veli Efendizâde Seyyid Ahmed Efendi 
(2. kez göreve gelmiştir.)

15 Cemâziyelevvel 1185/ 
26 Ağustos 1771

7 Maraş ve 
Elbistan

Seyyid Ataullah Efendizâde Seyyid Mehmed Efendi
 (3. kez göreve gelmiştir.)

15 Zilhicce 1185/ 
20 Mart 1772

8 Maraş ve 
Elbistan

Veli Efendizâde Seyyid Ahmed Efendi 
(3. kez göreve gelmiştir.)

15 Şaban 1187/ 
1 Kasım 1773

9 Maraş ve 
Elbistan

Seyyid Mahmud Efendi 1210’dan önce 
(1795-1796)

10 Maraş ve 
Elbistan

Nakibzâde Seyyid Mahmud Efendi 1210/1795-1796

11 Maraş ve 
Elbistan

Müftüzâde Seyyid Hacı Ali Efendi (Uygunsuz 
hareketleri sebebiyle azl edilmiştir.)

Cemâziyelevvel 1214/ 
Ekim 1799

12 Maraş ve 
Elbistan

Seyyid Mahmud Efendi 1 Zilkâde 1214/ 
27 Mart 1800

13 Maraş ve 
Elbistan

Nakibzâde Seyyid Mehmed Şakir Efendi 1 Cemâziyelâhir 1215/ 
20 Ekim 1800

14 Maraş ve 
Elbistan

Seyyid Mahmud Efendi
(2. kez göreve gelmiştir.)

1216/1801-1802

19 MŞH, Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, defter nr. 170, sayfa nr. 73; defter nr. 5417, sayfa nr. 108; defter nr. 103, say-
fa nr. 259, defter nr. 101, sayfa nr. 2; defter nr. 102, sayfa nr. 171.



2018 / Yıl: 8 Sayı: 15

65

15 Maraş ve 
Elbistan

Seyyid Mahmud Efendi’nin biraderi Seyyid Mehmed 
Ata Efendi

1 Şaban 1217/ 
27 Kasım 1802

16 Maraş ve 
Elbistan

Veli Efendizâde Seyyid Mehmed Efendi 1 Rebîülevvel 1220/ 
30 Mayıs 1805

17 Maraş ve 
Elbistan

Seyyid Mehmed Ata Efendi 
(2. kez göreve gelmiş, su-i hâli sebebiyle azledilmiştir.)

1 Rebîülâhir 1220/
29 Haziran 1805

18 Maraş ve 
Elbistan

Seyyid Mehmed Arif Efendi 
(2. kez göreve gelmiştir.)

1 Muharrem 1221/ 
21 Mart 1806

19 Maraş ve 
Elbistan

Seyyid Ataullah Efendi 1232/1816-1817

20 Maraş ve 
Elbistan

Seyyid Mehmed Sabit Efendi 1260/1844-1845

21 Maraş ve 
Elbistan

Seyyid Ali Rıza Efendi 3 Ramazan 1295 
31 Ağustos 1878

22 Maraş Şeyh Ziyâizâde/Zâizâde/Dayızâde Mehmed Efendi
(Seyyid Ali Rıza Efendi’nin vefatının akabinde)

1331 (1912/1913)

23 Elbistan Seyyid Mustafa Kâmil Efendi 25 Cemâziyelâhir 1331 
1 Haziran 1913

 

Osmanlı Devleti’nde Nakîbü’l-eşrâflık Müessesesinin kuruluşundan itibaren Ma-

raş ve Elbistan kazalarına tek bir Nakîbü’l-eşrâf kaymakamı tayin edilmiştir. Ancak 

1331/1912 yılında Maraş ve Elbistan’a ayrı Nakîbü’l-eşrâf kaymakamları atanmıştır. 

H.1295 yılına kadar Nakîbü’l-eşrâf kaymakamlığı daha kısa süreli olmuş, bu tarihten son-

ra göreve gelen Seyyid Ali Rıza Efendi’nin çok uzun süre bu görevde kaldığı görülmüş-

tür. Seyyid Ali Rıza Efendi’nin vefatıyla yerine Şeyh Ziyâizâde Mehmed Efendi, Maraş’ın 

son Nakîbü’l-eşrâf kaymakamı olmuştur. Elbistan’a ise Seyyid Mustafa Kâmil Efendi 

atanmıştır. Maraş’ta “Nakibzâde”, “Müftüzâde” ve “Veli Efendizâde” gibi meşhûr seyyid 

aileleri Nakîbü’l-eşrâf kaymakamlığı görevini üstlenmişlerdir. Seyyidlere iktisadi ve sos-

yal açıdan bazı imtiyazlar tanınsa da hukukî noktada herhangi bir ayrıcalık tanınmamış-

tır. Nakîbü’l-eşrâf kaymakamı Seyyid Mehmed Sabit Efendi hakkındaki şikâyet üzerine 

muhakemeye alınmıştır. Yine Müftüzâde Seyyid Hacı Ali Efendi ve Seyyid Mehmed Ata 

Efendi uygunsuz hareketleri sebebiyle görevlerinden azl edilmiştir. 
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4. Maraş’ta Görev Yapmış Meşhûr 

Seyyid Ailelerinden Seyyid 

Mustafa Kâmil Efendi 

Ailesi ve Doğumu

Seyyid Mustafa Kamil Efendi20 1831-32 

yılında Musul’da dünyaya gelmiştir. Baba-

sı ulemâdan ve Sâdât-ı Hüseyniyye’den El-

bistan meclis idâre azası Nakîbzâde Seyyid 

Mehmed Efendi (ö. 24 Şubat 1294)’dir.

Şeyhülislamlığa sunduğu tercüme-i hâl 

varakasında kendisini orta boylu, ela gözlü, 

kumral sakallı ve buğday tenli olarak res-

meden Seyyid Mustafa Kamil Efendi’nin 

şöhreti “Nakîbzâde”, lakabı Nakîbü’l-

eşrâf’tır. Babasının Nakîbü’l-eşrâf olmasın-

dan dolayı bu isimle şöhret bulmuştur.

Seyyid Mustafa Kâmil Efendi, baba ta-

rafından Elbistan’nın yaklaşık 500 yıllık ka-

dim ailesi olan Abdülbâri Seyyid Nurullah 

Çelebi sülalesinden ve Nakîbü’l-eşraf kay-

makamı Ali Efendi’nin21 neslinden gelmek-

tedir. Anne tarafından ise Elbistan kasabası 

müsellemi Hacı Ahmed Ağa’nın torunların-

dandır. 

20 Seyyid Mustafa Kamil Efendi’nin biyografisinin 
hazırlanmasında bizzat Mustafa Kamil Efendi’nin 
şeyhülislamlığa sunduğu tercüme-i hâl dosyasından 
istifade edilmiştir. Bkz., İstanbul Müftülüğü, Meşîhat 
Arşivi, Sicill-i Ahvâl Dosyaları, nr. 130/31, orijinal 
kayıt nr. 1677/b.

21 MŞH, Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, I. Bölüm, nr. 102, 
s. 172.

Tahsil Hayatı 

Seyyid Mustafa Kamil Efendi tahsil 
hayatına 6 yaşında Elbistan kazasındaki 
sıbyan mektebinde başlamış, Hacı Şaban 
Mahallesi’ndeki mekteb-i ibtidâi mual-
limi Sinanzâde Hacı Ahmed Efendi’den 
Kur’ân-ı kerîm, ilmihâl, emsile, bina ve 
maksud okumuştur. Akabinde mahalli 
mekteb-i rüşdiyesinde ilm-i hesâb, hendese 
ve coğrafya gibi fenni ilimleri tahsil etmiş, 
ancak bu yıllarda evlendiğinden eğitimini 
tamamlayamamıştır.

Seyyid Mustafa Kamil Efendi 20 yaşın-
da tekrar ilim tahsiline kaldığı yerden de-
vam etmiş, 1882 yılında Hasan Efendizâde 
Mehmed Efendi’den sarf, nahiv; Ma-
raş müderrisi İsmail Efendi’den Fenâri 
ve Tasavvuratı okuduktan sonra Kasım 
1887’de İstanbul’a gelmiştir. Bâyezid camii 
dersiâmlarından hazine-i evkâf-ı hümâyûn 
meclisi reisi Kuyucaklı Abdurrahman 
Nafiz Efendizâde Seyyid Mehmed Âtıf 
Beyefendi’nin ilim halkasına katılarak bu 
hoca efendiden icâzet almıştır. 

Devrin kadılarının yetiştirildiği ve bu-
günkü manada bir nevi Hukuk Fakültesi 
sayılan Mekteb-i Nüvvâb’da eğitim görmüş 
ve üstün başarı ile geçen öğrencilik hayatı-
nın ardından bu fakülteden mezun olmuş-
tur. 12 Aralık 1893’de ibtida-i dâhil ruûs-ı 
hümâyûnu almıştır.

Hizmetleri 

Seyyid Mustafa Kamil Efendi, 16 Hazi-
ran 1893’de 28 yaşında Merciiyyun kazası 

nâibliği ile başladığı memuriyetini, 24 Şu-
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bat 1896’da Urla nâibliği, 17 Eylül 1898’de 
Hısnımansur nâibliği, 31 Mayıs 1900’de En-
derin nâibliği, 10 Aralık 1903’de Çal kazası 
nâibliği ve 14 Eylül 1906’da Hacin nâibliği 
görevi ile devam ettirmiştir. Hacin nâibliği 
görevindeyken ailevi sıkıntılarından dolayı 
Melankoli hastalığına yakalanmış ve gö-
revinden ayrılmak zorunda kalmıştır. Te-
davi sürecinden sonra iyileşerek 14 Mart 
1908’de Elbistan kazası müderrisliği ile 
memuriyet hayatına geri dönmüştür. 25 
Haziran 1910’da Elbistan kazası müftülü-
ğünü vekâleten yürütmüş, 3 Eylül 1911’de 
müderrislik görevi ile birlikte Elbistan ka-

zası mahkeme-i şer‘iyye ikinci katibliğine 

tayin edilmiştir. 12 Aralık 1893’de ibtida-i 

dâhil, 13 Nisan 1901’de musıla-i sahn ruûs-ı 

hümâyûnu almıştır.

Eserleri 

Seyyid Mustafa Kâmil Efendi, 

Tarikat-ı Nebeviyye hakkında “Minhacü’l-

müminin” isimli bir risâle telif etmiştir. Bu 

risalenin mukaddimesinde nesebine açıklık 

getirmiş ve tahsil hayatından bahsetmiş ve 

ilim yolculuğunda karşılaştığı güçlükler-

den söz etmiştir. Risâlesinin22 bir nüshası 

Meşîhat Arşivi’ndeki sicil-i ahvâl dosyasın-

da mevcuttur (Özalp, 2007). 

[Eserinden bir kesit:]22

17 
 

Eserleri  

Seyyid Mustafa Kâmil Efendi, Tarikat- Nebeviyye hakknda “Minhacü’l-müminin” 

isimli bir risâle telif etmiştir. Bu risalenin mukaddimesinde nesebine açklk getirmiş ve tahsil 

hayatndan bahsetmiş ve ilim yolculuğunda karşlaştğ güçlüklerden söz etmiştir.  

Risâlesinin22  bir nüshas Meşîhat Arşivi’ndeki sicil-i ahvâl dosyasnda mevcuttur (Özalp, 

2007).     

[Eserinden bir kesit:] 

 

 

 

“Sâliki bulunduğum Tarikat- Nebeviyye hakknda te’lif-kerde-i âcizânem olan 

Minhâcü’l-Müminin risâle-i şerîfesinin sûretidir: 

Minhâcü’l-Müminîn 

Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbi’l-âlemin ve’s-salâtü ve’s-selâmu alâ 

Seyyidi’l-Mürselîn ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn emmâ ba‘d: malûm ola ki dâ‘î-i dîrîneleri 
                                                            
22  İBB Atatürk Kitaplğ, nr. 75609, 297.7 ÖZA 2007. 

“Sâliki bulunduğum Tarikat-ı Nebeviyye hakkında te’lif-kerde-i âcizânem olan Minhâcü’l-Müminin risâle-i 

şerîfesinin sûretidir: Minhâcü’l-Müminîn

22 İBB Atatürk Kitaplığı, nr. 75609, 297.7 ÖZA 2007. 
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Bismillahirrahmanirrahim Elham-

dülillahi Rabbi’l-âlemin ve’s-salâtü ve’s-

selâmu alâ Seyyidi’l-Mürselîn ve alâ âlihî 

ve sahbihî ecmaîn emmâ ba‘d: malûm 

ola ki dâ‘î-i dîrîneleri makâm-ı Ashâbi’l-

Kehf civârında vâki Elbistan kasabasın-

da cibilliyet ve nikâbetiyle beş yüz seneyi 

mütecâviz zaman derûnunda bütün aha-

lisinin teveccüh ve muhabbetlerini kazan-

mış olan Abdülbâri es-Seyyid Nurullah 

Çelebi sülalesinden ve Nakîb Ali Efendi 

evlâdından Nakîb Mustafa Kâmil b. Nakîb 

Mehmed olup yirmi yaşıma değin sabâvet 

ve cehâlet fırtınaları arasında yuvarlan-

dıktan sonra sünûhât-ı Samadâniyye ufk-ı 

âlâdan tulû etmekle muhabbetullâh ve 

müsteînen billâh mukaddime-i allâm olan 

emsileden bed’ ve mübâşeret eyledim ve 

tahsil-i ulûm-ı âliyye uğrunda her tür-

lü mihnet ve meşakkate tahammül-i âlâm 

ederek yedi sene zarfında bütün değil ise 

de izâle-i ihtiyaç edecek miktar ulûm ve 

fünûn-ı mütenevvia-i zâhiriyyeden öğ-

rendim ve netice-i tahsilde Deraliyye 

dersiâmlarından Mukaddimetü’l-Habeşî 

olan ve Hazine-i Evkâf-ı Hümâyûn Reisi 

bulunan sâhibü’s-saâdeti ve’l-kemâl Kuyu-

caklı Abdurrahman Nâfiz Efendizâde Meh-

med Atıf Beyefendi hazretlerinin halka-i 

tedrisinden icâzetnâme aldım ve bu esna-

da emvâc kaza tarik-i niyâbete sevk edip 

yine Deraliyye’de bulunan Muallimhâne-i 

Nüvvâbdan bir kıta şehâdetnâme alarak on 

dört senede Gavtahar-ı kaza ve niyâbet ol-

dum ve vakt-i niyâbetimde dahi boş ve hâli 

durmayıp ecille-i mutasavvıfenin kitabla-

rını mutâlaa ile dekâık-ı manalarına sarf-ı 

müfekkire-i azîmet ve rûhâniyet-i Hazret-i 

Şeyh Abdülkadir’e bi’l-istinâd Esmâ-i 

Hüsnâ kıraatine muvâzabetle “Mûtû kable 

en temûtû” burcuna vâsıl oldukta câzıbe-i 

nûr-i Hüdâ ve sâıka-i kaza ve manaya tu-

tuldum bunda dahi tamam-ı yedi sene 

gâh avâlim ulviyetten zuhura gelen mana-

yı hüküm ve hükümete ve gâh sâika-i 

kazadan nüzul eden kahr ve mezellete 

mukâvemetim semeresi olarak sıhhatim 

mübeddel-i afiyet ve muhattem-i sâha-ârâ-

yı rahat ve selâmet olmakla hakikat-i mana 

cilvesâz-ı mukârenet-i ufk-ı âlâ olarak in-

kişafa bir mikdar istidâd-ı kalbiyye hâsıl 

oldu ise de esnâ-yı tecelliyâtımda her han-

gi tarikate intisaba meyl ve rağbet eyledim 

ise de râbıta ve icâzetim ale’r-râvi’s-sahih 

ve esnadi’s-sahih İmam-ı Azam ve himâm-ı 

akdem Ebû Hanife Numan b. Sâbit 

rahmetullâhi aleyh hazretlerine ve ondan 

Ali ibn-i Ebû Talib ve Abdullah b. Mesud 

radıyallâhu ahnu teâla anhumâ hazerâtına 

ve onlardan da bi-nefsihî sallallahu teâla 

aleyhi ve sellem efendimiz hazretlerine 

merbût ve müntehâ olduğundan hiçbir tari-

kate duhûl ve intisabıma işâret-i sallallahu 

aleyhi ve sellem râzı olmayıp ancak kâffe-i 

sünnet ve şeriati câmi olmak ve el-yevm 

mezâhib-i râbia-i seniyye dâhilinde bulu-

nan kâffe-i tarikatın hasâisi ve fezâilini hâiz 

bulunmak ve fî zamaninâ hâza tarikat yü-

zünden beyne’l-İslam zuhura getirilen ihti-

laf ve tefrikayı dahi hallederek “va‘tasımû 

bi-hablillâhi cemîan ve lâ teferrakû” 

mazmûn-ı şerîfine ümmet-i Muhammedî 
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cem ve telif etmesi hâdim olabilmek üzere 

“Tarikat-i Nebeviyye” nâmında bir usûl-i 

talim tertibine işâret-i hissiyye vuku bul-

mağla işbu talimnâmenin tertib ve teli-

fine mübâderet eyledim ihvân-ı dinden 

memul-i abîdânem budur ki işbu risâleyi 

basiret üzere mütalaa ederek zıll-ı serîi’z-

zevâl hükmünde olan hayat-ı müsteârın 

servet ve tebasına mağrur olmayıp cenâb-ı 

Rabbü’l-âlemînin rıza-yı şerîfi ve Hazret-i 

Nebi ve nişân sallallahu teâlâ aleyhi ve 

sellem efendimizin şefaat-i nebeviyye-

sini kayb etmemek üzere beyne’l-İslam 

muhâlefet ve mugâyir-i kalbiyyeyi kaldıra-

rak “Ke-ennehum bünyânun mersûs” üzere 

ittihâd ve ittifaka bezl-i makderet olunmak 

gerekdir zira İslamiyet ile insaniyet yek dil 

ve vücud olup her ikisi de bir küll-i âdâb ve 

şeriat ile çizilmiş bir harita dairesinde bu-

lunduklarından bu haritayı tecavüz edenler 

dahi fi’l-vâki dünyada bir müddet refâhiyet 

tahayyül ederler ise de ukbâda hüsrân-ı 

azîmet olacakları şüphesizdir. Hasbünallâh 

ve nime’l-Vekil ve nime’l-Mevlâ ve nime’n-

Nasîr. Âmin.

Bâb-ı evvel: Efrâd-ı tarikatın sülük ve 

akâid-i diniyyesi hakkında talimât-ı ilmiy-

yesi beyânındadır.

Bâb-ı sânî: Efrâd-ı tarikatın tasavvur ve 

tasavvufât-ı itikâdiyyesi beyânındadır.

Bâb-ı sâlis: Efrâd-ı tarikatın tezhîb-i 

ahlakı hakkında talimat-ı vicdâniyyesi 

beyânındadır.

Bâb-ı râbi: Efrâd-ı tarikatın uhuvvet-i 

diniyye ve milliyesi hakkında mükellef ol-

duğu vazâif-i insâniyyesi beyânındadır.

Bâb-ı hâmis: Efrâd-ı tarikatın 

salâhiyetdâr olduğu hukûk-ı meşrutiyeti 

beyânındadır.

Hâtime: Bâb-ı Evliya beyânındadır.

Böylece 41 maddeden oluşan bir risâle 

kaleme alarak “İşbu risâle-i âcizânem her 

ne kadar ufacık bir risâle ise de mana ci-

hetinden cemî-i mufaddalâtın zübde 

ve hülâsası olup otuz senelik tecârib-i 

adîdimden husûsa getirilmiş bir fezleke 

olduğundan meziyet-i diniyye ve dünye-

viyyesi makâm-ı Meşîhat-ı ulyâ tarafından 

takdir buyurularak padişahımız efendimiz 

hazretlerine arz ve nüshalarının tabıyla 

ahali ve memuriyet-i mevcûde-i İslamiyye-

yi ahkâmını icraya delâlet buyrulacak olu-

nur ise dîni ve dünyevi pek âlî bir hizmet-i 

diniyye ve şer‘iyyede bulunmuş olacağını 

arz ve ifade eylerim ol bâbda fermân” ifa-

deleriyle 7 Haziran 1912 tarihinde Şeyhülis-

lamlığa takdim etmiştir. 
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Elbistan Nakibü’l-eşraf Kaymakamı Mustafa Kamil Efendi’nin Mürâseleleri:23

20 
 

Elbistan Nakibü’l-eşraf Kaymakam Mustafa Kamil Efendi’nin Mürâseleleri:23 

 

 

 

Nikâbet-i dâiyânem hakkndaki vesîka-i şer‘iyyenin sûreti 

Sicil Numaras: 325 

Boy orta, göz ela, buğday renkli, kumral sakal, alâmet-i fârika tam  

Bâlâda eşkâl-i mahsûsas muharrer a‘lamu’l-ulemâ ve efdalü’l-fuzalâ es-Seyyid Nakîb 

Mustafa Kâmil Efendi, Nakîb Mehmed ve Nakîb Mehmed, Büyük Nakîb Mehmed ve Büyük 

Nakîb Mehmed, Nakîb Hasan ve Nakîb Hasan, Nakîb Koca Mustafa ve Nakîb Koca Mustafa, 

Nakîb Ali Efendi’nin ve Nakîb Ali Efendi, Ahmed Çelebi ve Ahmed Çelebi, İbrahim Çelebi 

ve İbrahim Çelebi, Hasan Çelebi ve Hasan Çelebi diğer İbrahim Çelebi ve bu dahi Halil 

Çelebi ve Halil Çelebi, Şaban Çelebi ve Şaban Çelebi, Nurullah Çelebi evlâdndan olup beş 

yüz seneyi mütecâviz işbu beldemiz olan Elbistan kasabasnda Çelebiyet ve Nikâbet 

                                                            
23  MŞH, SAİD, 130/31, 1677/B.  
 

Nikâbet-i dâiyânem hakkındaki 

vesîka-i şer‘iyyenin sûreti23

Sicil Numarası: 325

Boy orta, göz ela, buğday renkli, kum-

ral sakal, alâmet-i fârika tam 

Bâlâda eşkâl-i mahsûsası muharrer 

a‘lamu’l-ulemâ ve efdalü’l-fuzalâ es-Seyyid 

Nakîb Mustafa Kâmil Efendi, Nakîb Meh-

med ve Nakîb Mehmed, Büyük Nakîb 

23 MŞH, SAİD, 130/31, 1677/B.

Mehmed ve Büyük Nakîb Mehmed, Nakîb 

Hasan ve Nakîb Hasan, Nakîb Koca Mus-

tafa ve Nakîb Koca Mustafa, Nakîb Ali 

Efendi’nin ve Nakîb Ali Efendi, Ahmed 

Çelebi ve Ahmed Çelebi, İbrahim Çelebi 

ve İbrahim Çelebi, Hasan Çelebi ve Hasan 

Çelebi diğer İbrahim Çelebi ve bu dahi Ha-

lil Çelebi ve Halil Çelebi, Şaban Çelebi ve 

Şaban Çelebi, Nurullah Çelebi evlâdından 

olup beş yüz seneyi mütecâviz işbu bel-

demiz olan Elbistan kasabasında Çele-

biyet ve Nikâbet beynimizde meşhûr ve 
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marûf ve ilâ yevminâ hâza şerâfet-i asliye 

ve zâtiyesini gâib etmemekte bulunduğu 

meşhûd ve mâlumumuz olduğunu mübey-

yin işbu şehadetnâmemiz verildi. 

Fî 25 Rebîülevvel sene 1320/[2 Tem-

muz 1902].

İşbu şehâdetnâmede imzâ ve mühür-

leri mevzu ulemâdan ve tarikât-i aliyye-i 

Nakşibendiyyeden Hüseyin Efendizâde 

Reşâdetlü Hacı Şakir Efendi ve ulemâdan 

aşağı câmi-i şerîf İmamı Sinanzâde Ali İlmi 

Efendi ve müderrisi ulemâdan Mikatlızâde 

Hoca Ahmed Efendi ve ulemâdan Darb-

kapı câmi-i şerîfi Hatibi Ali Efendizâde 

Hacı Süleyman Efendi ve câmi-i şerîf-i 

mezkûr imamı Hattatzâde Mehmed Efen-

di ve ulemâdan Maktelizâde Mehmed 

Efendi ve eşrâf-ı mahalliyeden Hacı Mus-

tafa Efendizâde el-Hâc Ali Rıza Efendi 

ve Molla Osmanzâde Osman Efendi ve 

Yüzügüllüzâde Mustafa Râsih Efendi ve 

Hacı Hüseyin Efendizâde Abdullah ve 

Hacı Ahmed Efendi ve Yüzügüllüzâde 

Hüseyin Efendi ve Mehmedzâde Za-

rif ve Arif Ağalar ve Hasan Ağazâde Ali 

Efendi ve Ömer Ağazâde Molla Mehmed 

Efendi ve Hamzazâde Mehmed Hulu-

si Efendi ve Hacı Mahmudzâde Mahmud 

Efendi ve muhtar-ı mahalle Hacızâde Ah-

med Feyzi ve heyet-i ihtariyye azâsından 

Hacızâde Mehmed Efendi ve Köşker Ha-

san Ağazâde Mustafa Efendi kazaca zevât-ı 

mutebere ve ehl-i sîka ve itimaddan olup 

münderecât-ı şehâdetnâme dahi muvâfık-ı 

sıhhat ve hakîkat olduğu lede’ş-şer‘i’l-

enver tahakkuk ve tebeyyün etmekle tas-

dik kılındı deyu nâib-i esbâk Hüseyin Hil-

mi Efendi’nin fî 28 Rebîülevvel sene 1320 

ve fî 19 Haziran sene 1318 tarih ve üç yüz 

yirmi beş numaralı sicilinde mukayyed ve 

mazbût vesîka-i şer‘iyyenin sûret-i müsec-

celesi olduğunu tasdik eylerim.

Fî 10 Cemaziyelâhir sene 1330/[27 Ma-

yıs 1912].

Nâib-i kazâ-i Elbistan

Mustafa Said
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22 
 

 

 

Merciiyyûn Niyâbetine Tayin olunduğuma dair mürâsele-i şer‘iyye sûretidir 

İzzet-meâb şeriat-nisâb Mekteb-i Nüvvâbtan mahreç Mustafa Kâmil Efendi kâmyâb 

Bade’t-tahiyyeti’l-vâfiye inhâ olunur ki Beyrut vilâyeti dâhilinde kâin Merciiyyûn 

kazasnda umûr- ahkâm- şer‘iyyesi meclis-i intihâb- hükkâmi’ş-şer‘den vâki olan ifade 

üzerine zât- sâmi-i Hazret-i Fetvâ-penâhinin re’y ve tensiblerine nezâret-i âmmemize binâen 

1310 senesi Zilhicceti’ş-şerîfe gurresinden itibaren uhde-i behiyyenize ihâle ve tevfîz 

olunmuştur gerektir ki kazâ-i mezkûru gurre-i mezbûreden bi’n-niyâbe zabt edip beyne’l-ahâli 

icrâ-y ahkâm- şer‘-i âliye sây ve gayret ve vuku-yâfte olan muhallefât- müteveffâ-y 

askeriyenin mûceb-i tahrir olanlarn tahrîr ve terkîm ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer‘iyye 

tevzi ve taksîm hususuna ihtimâm ve dikkat eyleyesiz ve’s-selâm. 

El-fakîr Kevâkibîzâde es-Seyyid Mehmed Atâullah el-Kad bi-Asker-i Anadolu  

Mehmed Atâullah 

Meclis-i İdâre-i kazâ-i Merciiyyûn  Numara 27 

Merciiyyûn Niyâbetine Tayin olunduğuma dair mürâsele-i şer‘iyye sûretidir

İzzet-meâb şeriat-nisâb Mekteb-i 

Nüvvâbtan mahreç Mustafa Kâmil Efendi 

kâmyâb

Bade’t-tahiyyeti’l-vâfiye inhâ olu-

nur ki Beyrut vilâyeti dâhilinde kâin 

Merciiyyûn kazasında umûr-ı ahkâm-ı 

şer‘iyyesi meclis-i intihâb-ı hükkâmi’ş-

şer‘den vâki olan ifade üzerine zât-ı sâmi-i 

Hazret-i Fetvâ-penâhinin re’y ve tensib-

lerine nezâret-i âmmemize binâen 1310 

senesi Zilhicceti’ş-şerîfe gurresinden iti-

baren uhde-i behiyyenize ihâle ve tevfîz 

olunmuştur gerektir ki kazâ-i mezkûru 

gurre-i mezbûreden bi’n-niyâbe zabt edip 

beyne’l-ahâli icrâ-yı ahkâm-ı şer‘-i âliye sây 

ve gayret ve vuku-yâfte olan muhallefât-ı 

müteveffâ-yı askeriyenin mûceb-i tahrir 
olanlarını tahrîr ve terkîm ve beyne’l-verese 
bi’l-farîzati’ş-şer‘iyye tevzi ve taksîm hu-
susuna ihtimâm ve dikkat eyleyesiz ve’s-
selâm.

El-fakîr Kevâkibîzâde es-Seyyid Meh-
med Atâullah el-Kadı bi-Asker-i Anadolu 

Mehmed Atâullah

Meclis-i İdâre-i kazâ-i Merciiyyûn  
Numara 27

Merciiyyûn kazâsı nâibi olup iki se-
nelik müddet-i muayyenesi hitâm bul-
makta olan Mekremetlü Mustafa Kâmil 
Efendi seciyye-i behiyye ve rüyet ve 

hilye-i mergûbe-i sadâkat ve iffet ile 
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tezyîn-i kadr ve liyâkat etmiş dâiyândan 

olup kazâ-i mezkûrda bulunduğu müd-

detçe umûr-ı şer‘iyye ve adliyece kâfi-i 

harekâtı gayûrâne ve mukaddemâne ola-

rak kavânin-i aliyye ve nizâmât-ı seniyye-i 

mevzûiyyeye tevfîk ile itâf-ı celîleye kesb-i 

istihlâl-i memdûhiyet eylemiş ve buraca 

bir gûnâ emvâl-i emiriyyeden ve eytâm 

sandığı olmamasına nazaran aidâtından 

dahi görülememiş olduğundan beyân-ı hâl 

siyâkında işbu mazbata tanzim ve tahtîm 

kılındı. 

Fî 25 Şevvâl sene 1312 ve fî 8 Nisan 

sene 1311/[20 Nisan 1895].

Merciiyyûn kaymakamı Ömer Sıdkı; 

Mal müdürü Selim Eyüb; Tahrirat Kâtibi 

Mustafa; Azâ Hüseyin; Azâ İsmail; Azâ 

Ferhat

Numara 42

Mûmâ-ileyhin hukûk-ı şahsiyye-

den dahi zimmeti olmadığı tahkikât-ı 

mahsûsadan anlaşılmakla tasdik olunur.

Fî 27 Nisan 1341

Merciiyyûn kaymakamı Ömer Sıdkı; 

Mal müdürü Selim Eyüb; Tahrirat Kâtibi 

Mustafa; Azâ Hüseyin; Azâ İsmail; Azâ 

Ferhat

Numara 103

İnkizâ-yı müddet-i örfiyyesine meb-

ni Merciiyyân kazâsı niyâbetinden infisâl-i 

tabîisi vuku bulan Mekremetlü Mustafa 

Kâmil Efendi’nin mezkûr niyâbette bulun-

duğu müddetçe vazife-i mevkûlesi ahkâm-ı 

şerîat-ı mutahhara ve kavânin ve nizâmât-ı 
mevzûiyyeye tevfikan ikdâm ve gayret-
le hüsn-i rüyet ve temşiyet eylediği gibi 
emvâl-i emiriyye ve tekâüdiyye ile hukûk-ı 
şahsiyyeden bir gûnâ zimmet ve ilişiği kal-
madığı kazâ-i mezkûr meclis idaresinin 
bâlâdaki mazbatası mevâdından anlaşıl-
mağla tasdik olunur. 

Fî 28 Zilhicce sene 1312 ve fî 10 Mayıs 
sene 1311/[2 Temmuz 1894].

Vâli-i Beyrut Abdülhalık en-Nasûhi; 
Nâib Yunus Vehbi; Defterdar es-Seyyid 
İbrahim; Mektûbi Abdullah Necib; Müf-
tü Abdülbasıt; Azâ es-Seyyid Mehmed b. 
Esad; Azâ es-Seyyid Hasan; Azâ Hasan

Urla kazası Niyâbet-i Şer‘iyyesine 

İzzet-meâb şeriat-nisâb Mekremetlü 
Merciiyyûn Nâib-i sâbıkı Mustafa Kâmil 
Efendi kâm-yâb

Bade’t-tahiyyeti’l-vâfiye inhâ olunur 
ki Aydın vilâyeti dâhilinde kâin Urla ka-
zasının umûr-ı ahkâm-ı şer‘iyyesi meclis-i 
intihâb-ı hükkâmi’ş-şer‘den vâki olan ifa-
de üzerine zât-ı sâmi-i Fetvâpenâhinin 
re’y ve tensiblerine ve nezâret-i âmiremize 
binâen 1313 senesi Şevvâlü’l-mükerreminin 
onuncu gününden itibaren uhde-i behiy-
yenize ihâle ve tevfîz olunmuştur gerek-
tir ki kazâ-i mezkûru yevm-i mezbûrdan 
bi’n-niyâbe zabt edip beyne’l-ahâli icrâ-yı 
ahkâm-ı şer‘-i âliye sây ve gayret ve vuku-
yâfte olan muhallefât-ı askeriyenin mûceb-i 
tahrîr ve terkîm ve beyne’l-verese bi’l-
farîzati’ş-şer‘iyye tevzi ve taksîm hususuna 

ihtimâm ve dikkat eyleyesiniz ve’s-selâm.
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El-fakîr Kevâkibîzâde es-Seyyid Meh-

med Atâullah el-Kadı bi-Asker-i Anadolu 

Mehmed Atâullah  Numara: 191

Urla Niyâbet-i Şer‘iyyesi Cânib-i 

Fâzılânesine 

Mekremetlü efendim bâ-mazbata sebk 

eden arz ve işâra cevaben iki mah temdîd-i 

müddet memuriyetinize dair vârid olup 

fî 6 Kanûn-i sânî sene 1313 tarih ve iki 

yüz yirmi yedi numaralı zeylnâme-i âli-i 

cenâb-ı vilâyet-penâhi ile tebliğ buyrulan 

fî 7 Kanûn-i evvel sene 1313 tarih ve dört 

yüz seksen iki numaralı tahrirât-ı aliyye-i 

Meşîhat-penâhi sûreti bâlâya nakl edilmek-

le beyân-ı tebşir-i keyfiyet ibtidâr olunur 

efendim.

Fî 29 Şaban sene 1315 ve fî 10 Kânûn-i 

sânî sene 1313/[22 Ocak 1898].

Urla kaymakamı Hasan Hulûsi

Vilâyet-i celileye takdim olunan fî 8 

Teşrîn-i evvel sene 1313 tarih 131 numaralı 

arizanın sûretidir.

Merkez-i vilâyete merbut Urla kazâsı 

nâibi ve bidâyet mahkemesi reisi faziletlü 

Mustafa Kâmil Efendi’nin ikmâl-i müdde-

te bir hafta daha kalmış olduğundan ge-

çende tecdîd-i müddeti ve yahut suver-i 

âharla memuriyetinde ibkâsı zımnında 

hoşnûdîsi kazandığı kazâ-i mezkûr umûm-ı 

ahalisi tarafından tanzim kılınan mah-

zar ile mahallî meclis idaresinden yapılan 

mazbata makâm-ı âli-i cenâb-ı düstûru’l-

muhaymîlerine takdim kılındığı istihbâr 

olunmuş ve hakikaten mûmâ-ileyh erbâb-ı 

iktidar ve nâmustan görülmüş ve bu gibile-
rin taltîf ve tesrîri muvâfık-ı madelet bulun-
muş olmasına mebni mürâcaat-ı vâkıanın 
hüsn-i kabul ile hayyiz-i husul ve vusulüne 
mütevakkıf olan muâvenât-ı celile-i cenâb-ı 
vilâyet-penâhilerinin bî-diriğ ve şâyân buy-
rulması münâsib gibi mutâlaa olunmuş 
ise de yine her halde ve ol bâbda emr ve 
fermân hazret-i men lehu’l-emrindir.

Adliye müfettişi Abdülhalim 

5. Maraş Seyyidlerinin Hüccetleri

Osmanlı Devleti’nde bir kimsenin sey-
yidler sınıfına dâhil olabilmesi ve tanı-
nan imtiyazlardan yararlanabilmesi için 
Nakîbü’l-eşrâf’ın huzurunda şahitlerin 
şehâdetiyle seyyidliğini ispatlaması gere-
kirdi. Nakîbü’l-eşrâf’ın seyyidlik veya şerif-
lik iddiasının kabulünde iki temel şartı var-
dır: Birincisi şahitlerin o kişinin seyyidliği-
ni doğrulaması, ikincisi de aile üyelerinde 
önceki Nakîbü’l-eşrâfların verdiği seyyidlik 
hüccetinin bulunmasıydı.

Delil, burhan, sened manalarına gelen 
hüccet, şerʻî mahkemeler tarafından veri-
len, ilamdan farklı olan ve kadı huzurunda 
iki tarafın anlaşmaya vardıklarına dair ka-
dının tasdikini gösterir belgedir (Kütükoğ-
lu, 1998: 350). Seyyidlik hücceti ise bizzat 
Nakîbü’l-eşrâf tarafından düzenlenir ve 
kişinin seyyidliğinin delilidir. Seyyidlere 
tanınan iktisadi imtiyazlardan dolayı yerel 
idarecilerle sorunlar yaşandığında24 “sey-
yidlik hücceti” ibraz edilirdi (Uzunçarşılı, 
1988:171).

24 MŞH., Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, nr. 11, vr. 49b, 
50a; nr. 16, vr. 80b; nr. 18, vr. 17a; nr. 22, vr. 55b.
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Maraş Sancağı’ndan Bir Siyâdet Hücceti Örneği:

Ashab-ı Kehf sâkinlerinden Seyyid Hüseyin bin Seyyid Hasan’ın siyâdet hücceti:26

26 
 

 

 

Siyâdet Hüccetinin Arapças:  

Lemmâ tebeyyene ve zahara bi-ihbâri Mesud b. Veliyyüddin el-munfasl an medreseti 

Ashâbi’l-Kehf el-Maraşî ve Fethullah b. Mustafa el-Maraşî min talebeti Mu‘aydzâde ve 

Fahrü’l-kudât Ahmed b. Yakub el-munfasl an kazâ-i Muayd el-Elbistânî bi-enne es-Seyyid 

Hüseyin ibnun sulbiyyun li’s-Seyyid Hasan b. es-Seyyid () eş-şehîr bi-Termidî min sükkâni 

Ashabi’l-Kehf ve siyâdetuhum ma‘rûfun beyne’n-nâs ve lâ şübhete fîhi fe-inde zâlike ezine 

Mevlânâ bi-vaz‘i’l-alâmeti alâ ra’sihim iznen mer‘iyyen cerâ zâlike ve hurrire fî evâhir-i şehr-

i Ramazan sene 984 [21 Aralk 1576]. 

Şuhudü’l-hâl: el-mezkûrîn [Es-Seyyid Hasan b. es-Seyyid Pîr Gâib, es-Seyyid Ferruh b. 

es-Seyyid Mehmed, es-Seyyid Halil b. es-Seyyid Mehmed, es-Seyyid Muhsin b. es-Seyyid 

Haşim]. 

Siyâdet Hüccetinin Tercümesi: 

Elbistan'n Muayd [Maraş] kazasndan ayrlmş Yakub oğlu fahrü'l-kudât Ahmed ve 

Saidzâde talebelerinden Maraşl Mustafa oğlu Fethullah ve Maraş'da Ashâb- Kehf 

Medresesi’nden ma‘zûl Veliyyüddin oğlu Mesud’un haber vermeleriyle; Ashâb- Kehf 

sâkinlerinden Termidli diye bilinen Seyyid () oğlu Seyyid Hasan’n öz oğlu Seyyid 

Hüseyin’in siyâdeti ortaya çkmş ve kesinleşmiştir. Onun seyyidliği toplum içinde 

bilinmektedir ve bunda da şüphe yoktur. Bunun üzerine Efendimiz (Nakîbü’l-eşrâf) bu kişinin 

başna alâmet koymasna (yeşil sark sarmasna) izin vermiştir ve bu izin hukuken geçerlidir. 

Bu siyâdet hücceti Ramazan aynn sonlarnda 984/1576 tarihinde yazlmştr. 

Siyâdet Hüccetinin Arapçası:25 

Lemmâ tebeyyene ve zahara bi-ihbâri 

Mesud b. Veliyyüddin el-munfasıl an 

medreseti Ashâbi’l-Kehf el-Maraşî ve Fet-

hullah b. Mustafa el-Maraşî min talebeti 

Mu‘aydzâde ve Fahrü’l-kudât Ahmed b. 

Yakub el-munfasıl an kazâ-i Muayd el-

Elbistânî bi-enne es-Seyyid Hüseyin ibnun 

sulbiyyun li’s-Seyyid Hasan b. es-Seyyid () 

eş-şehîr bi-Termidî min sükkâni Ashabi’l-

Kehf ve siyâdetuhum ma‘rûfun beyne’n-

25 MŞH., Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, Genel nr. 70, s. 3b.

nâs ve lâ şübhete fîhi fe-inde zâlike ezine 

Mevlânâ bi-vaz‘i’l-alâmeti alâ ra’sihim 

iznen mer‘iyyen cerâ zâlike ve hurrire fî 

evâhir-i şehr-i Ramazan sene 984 [21 Aralık 

1576].

Şuhudü’l-hâl: el-mezkûrîn [Es-Seyyid 

Hasan b. es-Seyyid Pîr Gâib, es-Seyyid Fer-

ruh b. es-Seyyid Mehmed, es-Seyyid Halil 

b. es-Seyyid Mehmed, es-Seyyid Muhsin b. 

es-Seyyid Haşim].
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Siyâdet Hüccetinin Tercümesi:

Elbistan’ın Muayd [Maraş] kazasından 

ayrılmış Yakub oğlu fahrü’l-kudât Ahmed 

ve Saidzâde talebelerinden Maraşlı Mus-

tafa oğlu Fethullah ve Maraş’da Ashâb-ı 

Kehf Medresesi’nden ma‘zûl Veliyyüd-

din oğlu Mesud’un haber vermeleriyle; 

Ashâb-ı Kehf sâkinlerinden Termidli diye 

bilinen Seyyid () oğlu Seyyid Hasan’ın öz 

oğlu Seyyid Hüseyin’in siyâdeti ortaya 

çıkmış ve kesinleşmiştir. Onun seyyidliği 

toplum içinde bilinmektedir ve bunda da 

şüphe yoktur. Bunun üzerine Efendimiz 

(Nakîbü’l-eşrâf) bu kişinin başına alâmet 

koymasına (yeşil sarık sarmasına) izin ver-

miştir ve bu izin hukuken geçerlidir. Bu 

siyâdet hücceti Ramazan ayının sonlarında 

984/1576 tarihinde yazılmıştır.

şahitler: Yukarıda adı geçenler [Es-

Seyyid Hasan b. es-Seyyid Pîr Gâib, es-

Seyyid Ferruh b. es-Seyyid Mehmed, es-

Seyyid Halil b. es-Seyyid Mehmed, es-

Seyyid Muhsin b. es-Seyyid Haşim]. 

6. Maraş Seyyidlerinin Sosyal 

İlişkileri

Maraş Seyyidleri mallarına eşkıyalar 

tarafından el konulması, beratları olduğu 

halde vakıflardaki zâviyedarlık görevlerine 

müdahale edilmesi, adet-i ağnâm ve avârız 

gibi örfi vergilerden muaf oldukları halde 

vergi vermeye zorlanmaları, insanlara ko-

laylık sağlamak amacıyla verdikleri borçları 

geri alamamaları gibi birçok hususta sıkıntı 

yaşamışlardır.

Maraş halkı ile seyyidler arasında vuku 

bulan anlaşmazlıklar şer‘iyye sicillerine ve 

ahkâm defterlerine şu şekilde yansımıştır:

Maraş Seyyidleri ile Halk 

Arasındaki Borç Davaları:

(Seyyid Ahmed’in Hısn-ı Mansur 

Kasabası’nda sâkin Maraş Alaybeyi Bekir 

Bey ile arasındaki borç davası) 

Maraş vâlîsine ve Ayıntâb nâibine hü-

küm26

Sâdât-ı kirâmdan Nakibzâde Sey-

yid Ahmed -zîde şerefühû- gelüb bunun 

Ayıntâb ahâlîsinden el-Hâc Mehmed Ağa 

dimekle maʻrûf kimesne zimmetinde cihet-i 

şer‘iden bin yüz yetmiş senesinden berü 

ber-mûceb-i temessük dört bin guruş ala-

cağı olub Medîne-i Ayıntâb’da vaki‘ mu-

tasarrıf olduğu mülk tarla ve bağının dahi 

rehin târikiyle virmiş iken mezbûr fevt 

olub terekesin ve emlâk-i mezkûru Ayıntâb 

sâkinlerinden oğulları Hasan ve Ahmed 

Ağa dimekle ma‘rûf kimesneler zabt it-

meleriyle mezkûratdan taleb eyledikde 

edâdan ta‘alül eylediklerin bildirüb şer‘i 

görülüb ber-mûceb-i temessük müteveffâ-

yı mezbûrun zimmetlerinde olan ol mik-

dar guruşun mâl-ı müteveffadan oğulları 

mezkûrundan bi’t-tamâm tahsîl ve ken-

düye alıvirilüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk 

olunmak bâbında emr-i şerifim ricâ itmeğin 

mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmış-

dır.

26 Maraş Ahkâm Defteri, nr. 2, s. 91.
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Fî evâsıt-ı Safer sene 1180 [23 Temmuz 
1766]. 

Maraş Seyyidlerinin Eşkıya 
Tarafından Zulme Uğraması

Maraş eyâletleri mutasarrıfına ve Kars-ı 
Zülkadriye kâdısına hüküm27

Kazâ-i mezbûr sâkinlerinden sâdât-ı 
kirâmdan Şerefzâde Seyyid Ömer ve Sey-
yid Ahmed ve Seyyid Mustafa ve Seyyid 
Veli ve Seyyid Yusuf ve Seyyid İbrahim ve 
Seyyid Hüseyin ve Seyyid Ali -zîde şerefu-
hum- gelüb bunlar kendü hallerinde iken 
kazâ-i mezbûr muzâfâtından Camustil na-
hiyesi sâkinlerinden eşirrâdan Mankır oğlu, 
Turnan oğlu ve Karim oğlu ve Timurcu 
oğlu ve Sertun oğlu ve Şeyh oğlu dimekle 
marûf zımmîler kendü hallerinde olmayub 
hevâlarına tâbi‘ müteğallibeden Kozanoğlu 
Gök Veli oğlu dimekle mevsuf kimesnele-
re istinâden bin yüz yetmiş dokuz senesin-
de hilâf-ı şer‘i şerîf menzillerin basub kırk 
kise akçeden mütecâviz emvâl ve eşyâ ve 
hayvanâtların nehb ve gâret ve gadr eyle-
diklerinden mâ‘adâ mûrisleri Seyyid Ali ve 
Seyyid Mustafa ve Seyyid Hasan ve Seyyid 
Mutahhar nâm kimesneleri bi-ğayrı hak 
katl idüb ziyâde gadr ve ta‘addî itmeleriyle 
mesfûrlar ile bir vechle mukâvemet müm-
kün olmayub ahvallari diğer-gûn ve mesfûr 
oldukların bildirüb mesfûrların hilâf-ı şer‘-i 
şerîf nehb ve gâret eyledikleri ol-mikdar 
guruşluk emvâl ve eşyâ ve hayvanâtları 
tamâmen tahsîl ve kendülere alıvirilüb icrâ-

yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında 

27 Maraş Ahkâm Defteri, nr. 2, s. 112.

hükm-i hümâyûnum ricâ eyledikleri ecil-
den mahallinde şer‘le görülmek içün yazıl-
mışdır.

Hısn-ı Mansur kâdılarına ve Maraş mü-
tesellimine hüküm ki28 

Hısn-ı Mansur kasabası sâkinlerinden 
sâdât-ı kirâmdan Seyyid Abdurrahman 
-zîde şerefühû- gelüb Hısn-ı Mansur 
sâkinlerinden bunun karındaşı Müftîzâde 
Seyyid Şeyh Ahmed Efendi dimekle ma‘rûf 
kimesne kendü hâlinde olub hilâf-ı şer‘-i 
şerîf kimesneye ta‘addîsi olmayub yine 
Hısn-ı Mansur sâkinlerinden Berkân oğlu 
Hasan ve karındaşı Îsa ve Hâcer oğlu Ah-
med ve Yusuf Abdülgaffâr ve Şirazlı oğlu 
Ahmed-i diğer, Kâdı oğlu Emin-i diğer ve 
Sefer oğlu Murtaza ve Deli Bayram oğlu 
Mustafa ve Köle Süleyman nâm kimesneler 
kendü hallerinde olmayub eşkıyâdan ol-
malarıyla birbirleriyle yek-dil ve hevâsına 
tâbi‘ eşkıyâya istinâden mücerred ırz ve 
dünyevîlerin icrâ içün bin yüz elli senesin-
de nehâren karındaşının menzilin basub kı-
lıç ve hançer ile pâre pâre idüb hilâf-ı şer‘ 
ve bi-gayr-ı hakkın katl ve ziyâde gadr ve 
ta‘addî ve tecâvüz eylemeleriyle voyvoda-
ları ma‘rifetiyle şer‘le görilüb ihkâk-ı hakk 
murâd eyledikde mezkûrlar eşkıyâdan ol-
mağla bir vechle icrâ-yı hakk mümkin ol-
madığın bildirüb ta‘yîn olunan mübâşir 
ma‘rifeti ve ma‘rifet-i şer‘le mahallinde 
şer‘le görilüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk 
olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ 
eylemeğin mahallinde şer‘le görilmek içün 

yazılmışdır. 

28 Maraş Ahkâm Defteri, nr. 1 s. 98
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Fî evâsıt-ı Zilhicce sene 1157 [19 Ocak 

1745].

Seyyidlerin Zaviyedarlık 
görevlerine müdahale edilmemesi 
gerektiği

Hısn-ı Mansur kadısına hüküm ki29

Sâdât-ı kirâmdan es-Seyyid Ebubekir-

zîde şerefuhû- gelüb Hısn-ı Mansur’da 

vâkiʻ Karadede Musa ve Eslemez Beg 

Zâviyesi’nin bâ-berât-ı âlişânım zâviyedârı 

vakfının mülkü olub uhdesine de lâzım ge-

len zimmetini edâ idüb bir türlü kusuru yo-

ğiken ecânibden âshâb-ı ağrâz bazı kimes-

nelerden olan berâtına muğayir bilâ-berât 

ve bilâ-sened fuzûlî müdâhaleden hâli ol-

madıkların bildirüb mukaddemâ terafı şerʻ 
olundukların ecânib-i âshâb-ı ağrâz olurken 

bi-vechle muarızları menʻ birle cânib-i şerʻle 

hüccet-i şerʻiyye virilmişken yine memnuʻ 
olmayub yedinde olan berâtına ve hüccet-i 

şerʻiyye muğayir fuzûlî müdâhaleden hâli 

olmadıklarını bildirüb yedinde olan berât 

ve hüccet-i şerʻiyye mûcebince amel olu-

nan berâtına ve hüccet-i şerʻiyyeye muhâlif 

ecânib ve âshâb-ı ağrâzdan olanları fuzûlî 

müdâhale itdirülmeyub menʻ ve defʻ olun-

mak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ eyle-

diğin mahallinde şerʻle görilmek içün yazıl-

mışdır.

Fi evâsıt-ı Rebîʻü’l-âhire sene 1192 [13 

Mayıs 1778].

29 Maraş Ahkâm Defteri, nr. 2, s. 330.

Maraş Seyyidlerinin ağnam ve 
avârız gibi örfi vergilerden muaf 
olmaları

Gerger kâdısına hüküm ki30 

Kazâ-i mezbûre tâbi‘ Hanzori nâm kar-
ye sâkinlerinden sâdât-ı kirâmdan Seyyid 
Mustafa ve Seyyid Ali -zîde şerefühûmâ- ge-
lüb bunlar sahîhü’n-neseb sâdât-ı kirâmdan 
olub mukâta‘asının defterde mukayyed 
ra‘iyyet ve ra‘iyyeti oğullarından olmayub 
rüsûm-ı ra‘iyyet mutâlebesiyle bir dürlü 
rencîde olunmak îcâb itmez iken mukâta‘a-i 
mezbûr zâbiti olan nâm kimesne zuhûr 
ve siz benim zâbiti olduğım mukâta‘a-i 
merkûm re‘âyâsından imişsiniz deyu mü-
cerred ta‘cîz ve celb-i mâl içün hilâf-ı kânûn 
ve defter rüsûm-ı ra‘iyyet talebiyle ta‘addî 
ve rencîdeden hâli olmadıkların bildirüb 
yedlerinde hüccet-i şer‘iyye olduğın bildi-
rüb hüccet-i şer‘iyyelerin mûcebince amel 
olunmak üzere hilâf-ı kânûn ve defter ve 
muğâyir-i hüccet-i şer‘iyye rüsûm-ı ra‘aiyyet 
mutâlebesiyle bunlara ta‘allül ve muhâlefet 
itdirülmeyub men‘ ve def‘ olunmak bâbında 
emr-i şerîfim ricâ eyledikleri ecilden kânûn 
üzere amel olunmak içün yazılmışdır. 

Fî evâil-i Cemâziyelevvel sene 1156 [6 
Ağustos 1743].

Hısn-ı Mansur kâdısına ve Maraş müte-
sellimine hüküm ki31 

Sâdât-ı kirâmdan kıdvetü’s-sâdât ve’l 
kirâm es-Seyyid Mehmed -zîde şereffehû- 
gelüb Hısn-ı Mansur’da vâkı Kadıhan nâm 
vakf-ı mezra‘anın nısf-ı hissesinden sülüsân 
mezra‘adarlığı diğer Seyyid Muhammed 

30 Maraş Ahkâm Defteri, nr. 1, s. 46

31 Maraş Ahkâm Defteri, nr. 1, s. 108
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mahlûlünden buna tevcîh ve hâlâ berât-ı 
şerîfimle üzerlerinde olub bir dürlü dahl 
olunmak îcâb itmez iken âhardan bunla-
rın yedinde olan berât-ı şerîfime muğâyir 
müdâhale eylediğin bildirüb yedinde 
olan berât-ı şerîfim mûcebince zabt itdiri-
lüb muğâyir-i berât âhardan olanları dahl 
ve ta‘âruz itdirilmemek bâbında hükm-i 
hümâyûnum ricâ ve Hazîne-i Âmiremde 
mahfûz olan Anadolu Muhâsebesi def-
terlerine nazar olundukda zikr olu-
nan vakf-ı mezra‘anın nısf-ı hissesinden 
sülüsân mezra‘adarlığı diğer Seyyid Mu-
hammed mahlûlünden mezkûr es-Seyyid 
Muhammed’e tevcîh ve hâlâ berât-ı şerîfimle 
üzerlerinde olduğı mestûr ve mukayyed bu-
lunmağın berâtı mûcebince amel olunmak 
içün yazılmışdır. 

Fî evâil-i Rebîülevvel sene 1158 [17 Ni-
san 1745].

Taşil kadısına hüküm ki32

Kazâ-i mezbûre tâbi Karaçorlu nâm kar-
ye sâkinlerinden sâdât-ı kirâmdan Seyyid 
Cafer ve oğlu Seyyid Ali ve karındaşı oğlu 
Seyyid Kalender ve Seyyid Cuma ve Sey-
yid Ramazan-zîde şerefuhum- gelüb bunlar 
sahihu’n-neseb sâdât-ı kirâmdan olub isbât-ı 
neseb eylediklerine İstanbul nukabâsından 
yedlerinde mamul temessük ve hüccetle-
ri olub rüsûm-ı raʻiyyet ve tekâlif-i şâkka 
talebiyle taʻaddî olunmak icâb itmez iken 
kazâ-i mezbûre zabıtı rüsûm-ı raʻiyyet ve 
ehl-i örf tâʼifesi taraflarından dahi bilâ emr-i 
şerifim tekâlif-i şâkka mûtalebesiyle taʻaddî 
ve rencideden hâli olmadıklarını bildirüb 
hüccet-i şerʻiyyeden mûcebince bahs olu-

32 Maraş Ahkâm Defteri, nr. 2, s. 137.

nub kasaba-i mezbûre zabıtı hılâf-ı kânun 
rüsûm-ı raiyet ve ehl-i örf tâʼifesi tarafla-
rından dahi bilâ emr-i şerîf tekâlif-i şâkka 
mûtalebesiyle zâhir olan müdâhale ve 
taʻaddîleri menʻ ve defʻ olunmak bâbında 
emr-i şerîfim ricâ eyledikleri ecilden kânûn 
üzere amel olunmak içün yazılmışdır.

Fi evâhir-i Ramazan sene 1181 [19 Şubat 
1768].

Mevlânâ Kâhta kadısına hüküm ki33

Es-Seyyid Mustafa ve Seyyid Meh-
med -zîde şerefuhumâ- gelüb bun-
lar kazâ-i mezbûra tabi Aşurge nâm 
kaye sâkinlerinden ve Nohudlu Aşireti 
Cemaʻâtinden ve sahihu’n-neseb sâdât-ı 
kirâmdan olub isbât-ı neseb eyledikle-
rine İstanbul nukabâsından yedlerinde 
mamu’l- hüccet ve temassükleri olmağ-
la avârız ve sâir evâmir-i şerîfemle vâride 
olan tekâlifinden tahamüllerine göre hisse-
lerine icâb ideni karye-i mezbûrahâlisiyle 
maʻan edâ idüb resm-i raʻiyyet ve bilâ-emr-i 
şerîf tekâlif-i şâkka mûtalebesiyle taʻaddî 
olmâları iktizâ itmez iken karye-i mezbûre 
zabiti olanlar hılâf-ı kânûn resm-i raʻiyyet 
ve ehl-i örf taifesi tarafından dahi bilâ-emr-i 
şerîf tekâlif-i şâkka mûtalebesiyle taʻaddî 
ve rencide oldukları ve bu bâbda daʻvâsına 
muvaffık fetâvâ-yı şerîfe virüldiğini bildi-
rüb hılâf-ı kânûn ol vechle olan taʻaddîleri 
menʻ ve defʻ olunmak bâbında hükm-i 
hümâyûnum ricâ eylediği ecilden bunun 
üzerine amel olunmak içün emr-i şerîfe ya-
zılmışdır.

Fi evâhir-i Rebîü›l-âhire sene 1193 [16 
Mayıs 1779].

33 Maraş Ahkâm Defteri, nr. 2, s. 340.
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7. Maraş Seyyidleri34

Sıra No Bölge Defter ve 
Sayfa No

SEYYİDLERİN İSİMLERİ

1 Maraş 99/7a Seyyid Kureyş b. Seyyid Mazlum el-Horosânî el-asl sâkin-i Maraş.

2 Maraş 99/8a Seyyid Mehmed b. Seyyid Esedullah b. Seyyid Mehmed el-Maraşî 
[Maraş].

3 Maraş 99/24a Seyyid Ahmed b. Seyyid Hamza b. Seyyid Seydi b. Seyyid Hamza 
el-Maraşî [Maraş].
Fî Zilkâde sene 993/[Ekim-Kasım 1585].

4 Maraş 99/26a Seyyid Mehmed b. Seyyid İbrâhim b. Seyyid Hacı Güvendik el-
Maraşî [Maraş]. 
Fî Şevvâl sene 993/[Eylül-Ekim 1585].

5 Maraş 99/28a [Seyyid] Yusuf b. Seyyide Sitti Şah bt. Seyyid el-Hâc Himmet 
b. Seyyid Mirzâ b. Seyyid Mehmed b. Seyyid Bekir el-Maraşî 
[Maraş]. 
Fî Şevvâl sene 993/ [Eylül-Ekim 1585].

6 Maraş 99/79a Es-Seyyid Mehmed Efendi el-Emir bi’l-livâi’s-Sultânî sâbıkan 
bi-Mısri’l-mahrûse el-Kayımmakâm en-nakîb el-ân fi’d-diyâri’l-
Mısır b. es-Seyyid İbrahim Bey b. es-Seyyid eş-Şerif Tanrıverdi 
el-Maraşî ve mebnâhû hüccetü min Yahya Efendi el-Kadı bi-Mısır 
b. Zekeriya Efendi Şeyhülislam fî Kostantıniyye.
Fî Zilhicce sene [10]35/[Temmuz-Ağustos 1626].

7 Maraş 99/79b Mevlânâ es-Seyyid Haşim b. el-Emîrü’l-kebîr es-Seyyid Mehmed 
Paşa el-Kayımmakâm en-Nakîb fi’d-diyârı’l-Mısriyye b. el-Emir 
es-Seyyid İbrahim Bey b. es-Seyyid Tanrıverdi el-mihendâru’l-
Maraşî.
Fî Zilhicce sene [10]35/[Ağustos-Eylül 1626].

8 Zamantı 99/9b Seyyid Mehmed b. Seyyid Hasan b. Seyyid Sufi ez-Zamantuvî el-
meşhûr bi evlâd-ı Seyyid selahaddin. 

9 Zamantı 99/45a Es-Seyyid Hüseyin b. es-Seyyid Musa b. es-Seyyid Seydi b. es-
Seyyid Sufi ez-Zamantuvî sabıkan el-Kayseri hâla ve mebnâhu 
hüccetü ibn-i ammihi min Muhterem Efendi. 
Fî Zilkâde sene 1011/[Nisan-Mayıs 1603].

34 Maraş Seyyidlerini gösterir tablo, Meşîhat Arşivi’ndeki Nakîbü’l-eşrâf Defterlerinin tamamı taranmak sure-
tiyle hazırlanmıştır. Defterin künye, sayfa ve varak numaraları çizelgede gösterilmiştir.
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10 Zamantı 99/56b Seyyid Ali b. Seyyid Mehmed b. Seyyid Hasan b. Seyyid Sufi 
b. Seyyid Köseç Şeyh b. Seyyid Selahaddin min Zamantu ve 
mebnahu vucudu siyadeti ebihi fi defter-i Muhterem Efendi.
Fî Safer sene 1021/[Nisan-Mayıs 1612].

11 Zamantı 99/57b Es-Seyyid Abdüllatif b. li’s-Seyyid Hüdâbende b. es-Seyyid Musa 
b. es-Seyyid Seydi b. es-Seyyid Sufi b. es-Seyyid Köseç b. es-
Seyyid Selahaddin an-Zamantî ve mebnahu hüccetü ibn-i halihi 
es-Seyyid Ali b. es-Seyyid Mehmed min sahibü’d-defter es-Seyyid 
Ali Efendi. 
Fî Rebîülevvel sene 1025/[Mart-Nisan 1615].

12 Zamantı 99/61b Es-Seyyid Nebi b. li’s-Seyyid Yusuf b. es-Seyyid Hasan b. es-
Seyyid Sufi b. es-Seyyid Köseç b. es-Seyyid Salahaddin an 
Zamantı ve mebnâhû hüccetü ibn-i ammihî es-Seyyid Ali b. es-
Seyyid Mehmed b. es-Seyyid Hasan min sâhibi’d-defter es-Seyyid 
Ali Efendi 
Fî Cemâziyelâhir sene 1024/[Mayıs-Haziran 1615].

13 Maraş 99/75b Fahrü’l-kuzât es-Seyyid Hüseyin Seyyidün mine’l-cânibeyn 
emmâ min fe-innehu ibnun li’ş-Şerife Kıymet Hatun bt. es-Seyyid 
Mehmed b. es-Seyyid Hasan ez-Zamantuvî el-mektûb ismuhû fi’l-
hücceti’l-mücelledeti min Muhterem Efendi ve emmâ min cihet-i 
ebîhî fe-innehû ibnun sulbiyyun li’s-Seyyid Hasan b. es-Seyyid 
Musa b. es-Seyyid Dedeyi el-mestûr ismu ceddihî fi’l-hücceti bi-
yed-i es-Seyyid Kadri b. es-Seyyid İsmail b. es-Seyyid Dedeyi el-
mezbûr.
Fî Safer sene [10]37/[Ekim-Kasım 1627].

14 Maraş 70/3b-3 Seyyid Hasan oğlu Seyyid Hüseyin

15 Maraş 68/15a Seyyid Kureyş b. Seyyid Mazlûm el-Horasâniyyü’l-asl [Horasan] 
sâkin-i Maraş [Maraş] 
Şuhûd: Molla Abdülkâdir b. Molla Emet el-müderris ve Molla 
Ahmed b. Beyder el-mütevellî ve Pîr Ahmed b. Aşçı Osman.

16 Zamantı 68/25a Seyyid Mehmed b. Seyyid Hasan b. Seyyid Sûfî ez-Zamantuvî 
[Zamantı] el-meşhûr bi-evlâd-ı Seyyid Salâhaddin 
Şuhûd: Şahkulu b. Velî, Abdülkâdir b. Mahmud.

17 Zamantı 69/10a Seyyid Mehmed b. Seyyid Hasan b. Seyyid Sûfî min kazâ-i 
Zamantû el-meşhûr bi-evlâd-ı Seyyid Salâhaddin [Zamantı].

18 Maraş 69/8b Seyyid Kureyş b. Seyyid Mazlûm el-Horasâniyyü’l-asl [Horasan] 
es-sâkin bi-Maraş [Maraş].

Toplam 18 aile 
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8. Maraş Sancağı’ndaki Seyyidlerin 

Teftişleri 

Nakîbü’l-eşrâflar tarafından belli ara-

lıklarla muhtelif bölgelerdeki seyyidler tef-

tiş edilmiş, bu denetimler esnasında seyyid-

liği sahih olmayanlar tespit edilerek seyyid-

likten men edilmiştir. Seyyidliği sahih olan-

ların isimlerinin kenarına ise siyah veya 

kırmızı mürekkeple “görülmüştür” ibaresi 

yazılmıştır. Teftiş esnasında seyyidler ön-

ceki Nakîbü’l-eşrâflardan aldıkları siyâdet 

hüccetlerini göstererek seyyidliklerini is-

patlamışlardır. 

Anadolu ve Rumeli’deki vilâyet, san-

cak ve kazaların birçoğunda teftişler yapıl-

mış ve seyyid olmadığı halde onlara tanı-

nan imtiyazlardan istifade etmeye çalışan 

“müteseyyidler” tespit edilmiştir. Teftiş 

defterleri incelendiğinde Halep vilayeti 

başta olmak üzere Sivas, Amasya, Çorum, 

Yozgat ve Tokat bölgelerinde “mütesey-

yid” kayıtlarının yoğunluğu dikkat çek-

mektedir.35 Maraş Sancağı’na ait teftiş def-

teri bulunmakla birlikte bu defter içerisinde 

tespit edilmiş bir “müteseyyid” kaydına 

rastlanılmamıştır. 

Meşîhat Arşivi’nde 8 adet Nakîbü’l-

eşrâf Teftiş Defteri36 bulunmakta-

dır. Nakîbü’l-eşrâf defterinde Maraş 

Sancağı’nda 942/(1535–36)-1149/(1736–37) 

yılları arasında Nakîbü’l-eşrâflardan 18 ai-

lenin seyyidlik hücceti aldığı görülmekte-

35 MŞH., Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, Genel nr. 94 ve 97.

36 MŞH., Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, I. Bölüm, Genel 
nr. 81, 86, 91, 92, 94, 95,97; II. Bölüm defter nr. 617.

dir. 126 aile ise yapılan siyâdet teftişlerinde 

neseplerinin sahih olduğunu ispatlayarak 

seyyidlik hücceti almıştır.

İsmail Paşa’nın 1110/1698–99 tarihli 

Maraş, Kütahya, Akşehir, Eskiil, Ereğli, De-

veli Karahisar, Antakya, Adana, Halep ve 

Antep livâ ve kazâlarına ait Anadolu teftiş 

defteri incelendiğinde şu neticeye ulaşıl-

maktadır: 

1-  Konya, Aksaray, Ereğli, Halep, An-

tep ve Maraş bölgelerinde seyyid 

yoğunluğunun daha fazla olduğu,

2-  Toplam 1.224 kişi “seyyid” olarak 

kayıtlara geçtiği,

3-  Maraş’ta 119 ailenin siyadet hücceti 

aldığı37 görülmektedir.

37 Meşîhat Arşivi, Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, Ge-
nel nr. 97, Özel nr. 30; 30. defter, İsmail Paşa’nın 
1110/1698-99 tarihli Kütahya, Akşehir, Eskiil, Ereğli, 
Develi karahisar, Antakya, Adana, Halep, Anteb liva 
ve kazalarına ait Anadolu teftiş defteridir. Defterde 
(33b-36b) Anteb Nakîbü’l-eşrâf kaymakamı Seyyid 
Usulüddin’in 1110 tarihinde kendi bölgesindeki sey-
yidlerin teftiş kayıtları yer alır.
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Müfettiş İsmail Paşa [1110/1698–99] medine-i Maraş’ta hîn-i teftişte sâdât-ı kirâm olmak üzere 
sicill-i mahfûza fermânıyla kayd ettirdiği yirmi üç neferin esâmisidir1

[Sıra no] [Mahalle] [Seyyidin İsmi]

1 Mahalle-i Sadıklılı Es-Seyyid Ali veled-i Kalender,
Es-Seyyid Nimetullah birâder-i o

2 Mahalle-i Koşol Es-Seyyid Ali b. es-Seyyid Hasan,
Es-Seyyid Hasan veled-i o,
Es-Seyyid Mehmed veled-i o,
Es-Seyyid İmam Hüseyin veled-i o,
Es-Seyyid Mustafa veled-i o

3 Mahalle-i Hatuniye Es-Seyyid Halil b. İmam Hüseyin,
Es-Seyyid Selâm b. Kalender,
Es-Seyyid Ömer b. Kalender

4 Mahalle-i Beytutiye Es-Seyyid Abdüllatif b. Hasan,
Es-Seyyid Abdülkerim veled-i o

5 Mahalle-i Ekmekciyân Es-Seyyid Kasım b. Abdi,
Es-Seyyid Mahmud bâ-mektub-i Zeyrekzâde,
Es-Seyyid Ahmed veled-i o,
Es-Seyyid Mustafa veled-i o,
Es-Seyyid Mehmed birâder-i o,
Es-Seyyid Ali b. Mustafa,
Es-Seyyid Abdürrezzak birâder-i o,
Es-Seyyid Hüseyin birâder-i o

6 Mahalle-i Hoca Duratlı Es-Seyyid Ali b. Yahya,
Es-Seyyid Mustafa b. Yahya

7 Mahalle-i Boğazkesen Es-Seyyid Yusuf b. Ebûlkasım

Toplam 23 kişi
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36 
 

7 Mahalle-i Boğazkesen Es-Seyyid Yusuf b. Ebûlkasm 

Toplam 23 kişi 
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Bin yüz on Cemâziyelevveli evâilinde [5 Kasım 1698] mahmiye-i Maraş ve kurâsında olan sâdât-ı 
kirâm teftiş olunduklarında şöhret-i şâyi‘a ile ebâ an ceddin siyâdet ile ma‘ruf olanlarla şuhûd-ı 
udûl ecnâdıyla mahallât ve kurâlarıyla esâmileri defteridir ki zikr olunur:2

[Sıra 
No]

[Seyyidin İsmi]

1 Evlâd-ı Seyyid Esedullah

2
Es-Seyyid Hacı Mehmed –el-Kaimmakâm bi-medine-i Maraş hâlâ– b. es-Seyyid Mahmud 
der-mahalle-i Ekmekciyân.

3 Es-Seyyid Ömer ve es-Seyyid Ahmed ibney es-Seyyid Hacı Mehmed evlâd-ı o

4 Es-Seyyid İbrahim b. es-Seyyid Mehmed birâder-i o

5 Es-Seyyid Mahmud b. es-Seyyid İbrahim veled-i o

6 Es-Seyyid Nimetullah -fevt-

7 Es-Seyyid İbrahim b. es-Seyyid Nimetullah veled-i o der-mahalle-i Kadıbeyli

8
Es-Seyyid Osman ve es-Seyyid Mehmed ve es-Seyyid Halil ebnâ-i es-Seyyid Nimetullah 
birâder-i o der-mahalle-i mezbûre

9 Es-Seyyid Mustafa b. es-Seyyid Mehmed der-mahalle-i Cığcığlı

10 Es-Seyyid Ömer b. Kalender -fevt-

11 Es-Seyyid Mehmed b. es-Seyyid Ömer veled-i o der-mahalle-i Hâtuniye

12 Es-Seyyid Hasan b. eş-Şerife Fatıma der-mahalle-i Ekmekciyân

13 Es-Seyyid Mehmed b. es-Seyyid Hasan veled-i o

14 Es-Seyyid Ahmed b. es-Seyyid Mehmed der-mahalle-i Duraklı

15 Es-Seyyid Ali b. eş-Şerife Ayşe der-mahalle-i Şeyh

16 Es-Seyyid Mehmed ve Ahmed ibney es-Seyyid Ali evlâd-ı o

17 Es-Seyyid Kasım b. eş-Şerife Fatıma der-mahalle-i Cığcığlı

18 Es-Seyyid Süleyman b. eş-Şerife Fatıma birâder-i o

19 Es-Seyyid Mehmed b. eş-Şerife Sâkine der-mahalle-i Şekerli

20 Es-Seyyid Abdülkerim -fevt-

21 Es-Seyyid Latif b. es-Seyyid Abdülkerim veled-i o der-mahalle-i Beytutiye

22 Es-Seyyid Ali b. es-Seyyid Abdülkerim birâder-i o

23 Es-Seyyid Hasan b. eş-Şerife Şemsi sâkin-i Kale

24 Es-Seyyid Hamza b. es-Seyyid Ali sâkin-i Kale

25 Es-Seyyid Mehmed b. es-Seyyid Ahmed der-mahalle-i Hazinedâri

26 Es-Seyyid Ahmed ve Mehmed ibney eş-Şerife Ayşe der-mahalle-i Şekerli
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27 Es-Seyyid Mehmed b. eş-Şerife Sultan der-karye-i Kurdkuyusu

28 Es-Seyyid Ali veled-i Kalender -fevt-

29 Es-Seyyid Ali b. es-Seyyid Ahmed veled-i o der-mahalle-i Kadıbeyli

30 Es-Seyyid Ahmed b. eş-Şerife Harîm der-mahalle-i Hâtuniye

31 -Evlâd-ı es-Seyyid Mazlum Kemaleddin-

32 Es-Seyyid Ali b. Hasan -fevt-

33 Es-Seyyid Mazlum b. es-Seyyid Ali veled-i o der-mahalle-i Koşol

34 Es-Seyyid Ali b. es-Seyyid Mazlum veled-i o

35 Es-Seyyid Hasan -fevt-

36
Es-Seyyid Mehmed ve es-Seyyid Ahmed ve es-Seyyid İmam Hüseyin ebnâ-i es-Seyyid 
Hasan evlâd-ı o

37 Es-Seyyid Ali ve es-Seyyid Mustafa ibney eş-Şerife Saliha

38 Es-Seyyid Osman ve Yahya ibney es-Seyyid Ali evlâd-ı o

39
Es-Seyyid Mehmed ve es-Seyyid Ahmed ve es-Seyyid Abbas ebnâ-i eş-Şerife Sâliha 
birâder-i o der-mahalle-i Hoca Durdeli

40 Es-Seyyid Hasan ve es-Seyyid Yusuf ibney es-Seyyid Abbas evlâd-ı o

41 Es-Seyyid Abdürrezzak b. eş-Şerife Fatıma der-mahalle-i Ekmekciyân

42 Es-Seyyid İbrahim b. eş-Şerife Ümmi der-mahalle-i Ekmekciyân

43
Es-Seyyid Hasan ve es-Seyyid Ali ve es-Seyyid Ahmed ebnâ-i eş-Şerife Hatice der-
mahalle-i Hâtuniye

44 Es-Seyyid Mustafa b. eş-Şerife Ümmügülsüm der-mahalle-i Hazinedâri

45 Es-Seyyid Osman ve es-Seyyid Ömer ibney eş-Şerife Ayşe der-mahalle-i Hoca Durdu

46 Es-Seyyid Mehmed b. es-Seyyid Ömer veled-i o

47 Es-Seyyid Halil b. es-Seyyid Sinan der-mahalle-i Hoca Duratlı

48 Es-Seyyid Ömer b. eş-Şerife Sitte der-mahalle-i Çukur

49 Es-Seyyid Ali b. es-Seyyid Mehmed sâkin-i Kale

50 Es-Seyyid Mehmed b. es-Seyyid Ahmed der-mahalle-i Hâtuniye

51 Es-Seyyid Mustafa b. es-Seyyid Mehmed der-mahalle-i Çukur

52 Es-Seyyid Osman b. eş-Şerife Ayşe der-mahalle-i Hazinedâri

53 Es-Seyyid Abdullah b. eş-Şerife der-mahalle-i Hazinedâri

54 Es-Seyyid Süleyman b. Şehribân der-karye-i Bulanık

55 Es-Seyyid Mustafa b. Şehribân der-karye-i mezbûre
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56 Evlâd-ı Seyyid Hüseyin b. Miri

57
Es-Seyyid Ali b. es-Seyyid Bektaş ve es-Seyyid Mustafa ebnâ-i Şerife Neslihan der-mahalle-i 
Boğazkesen

58 Es-Seyyid Mustafa b. es-Seyyid Ali veled-i o

59 Es-Seyyid Mehmed b. es-Seyyid Bektaş birâderzâde-i es-Seyyid Ali el-mezbûr

60 Es-Seyyid Ömer b. es-Seyyid Mustafa der-mahalle-i Divanlu

61
Es-Seyyid Osman ve es-Seyyid Ali ibney es-Seyyid Mustafa birâderzâde-i o der-mahalle-i 
mezbûre

62 Es-Seyyid Ali b. eş-Şerife () der-mahalle-i İsa Divan

63 Es-Seyyid Fazlullah b. es-Seyyid Hasan der-karye-i Akinos

64 Es-Seyyid Osman b. es-Seyyid Fazlullah veled-i o

65
Es-Seyyid Abdülkadir ve es-Seyyid Mehmed ve es-Seyyid Sadeddin ebnâ-i karye-i Akinos 
Hasan 

66 Es-Seyyid Hasan b. karye-i Afinos Osman der-karye-i mezbûre

67 Es-Seyyid Ali b. eş-Şerife Esma der-mahalle-i Mağaralı

68 Evlâd-ı Seyyid Mehmed b. Habib 

69 Es-Seyyid Ali b. es-Seyyid Ahmed der-mahalle-i Hâtuniye

70 Es-Seyyid İmam Hüseyin veled-i o

71
Es-Seyyid Ebûbekir ve es-Seyyid Mustafa ibney es-Seyyid Ahmed birâderzâde-i o der-
mahalle-i Koşol

72 Es-Seyyid Ahmed b. es-Seyyid Mustafa el-mezbûr

73 Es-Seyyid Mehmed b. es-Seyyid Ahmed diğer birâder-i o der-mahalle-i Şekerli

74 Evlâd-ı Seyyid Salahaddin

75 Es-Seyyid Ali b. es-Seyyid Mehmed der-karye-i Hopurlu

76 Es-Seyyid Mahmud b. es-Seyyid Ali der-karye-i mezbûre

77 Es-Seyyid Mustafa ve es-Seyyid Mehmed ibney es-Seyyid Hüseyin der-karye-i mezbûre

78 Es-Seyyid Mehmed b. eş-Şerife Esma der-karye-i mezbûre

79 Es-Seyyid Ömer b. es-Seyyid Mustafa der-karye-i mezbûre

80 Es-Seyyid İbrahim b. eş-Şerife der-karye-i Yenicekale

81 Es-Seyyid Ali b. es-Seyyid İskender der-mahalle-i Çavuşlu

82 Es-Seyyid İskender b. es-Seyyid Ali veled-i o

83
Es-Seyyid Ömer ve es-Seyyid Ali ve es-Seyyid Veli ebnâ-i es-Seyyid Sübhanverdi der-
mahalle-i Vastabâiye/Vastavaiyye
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84 Evlâd-ı Seyyid Mehmed 

85 Es-Seyyid Mustafa b. es-Seyyid Abdülkerim der-karye-i Pişan

86 Es-Seyyid İbrahim b. es-Seyyid İbrahim der-mahalle-i Şeyh

87 Es-Seyyid Musa b. [es-Seyyid] Abdullah der-mahalle-i Hâtuniye

88 Es-Seyyid Ali b. es-Seyyid Hasan der-mahalle-i Kayabaşı

89 Es-Seyyid Hamza b. eş-Şerife Fatıma der-mahalle-i Ekmekciyân

90 Evlâd-ı Uzun Emir

91 Es-Seyyid Tur b. es-Seyyid Mansur der-mahalle-i Şekerli

92 Es-Seyyid Ebûbekir b. eş-Şerife Emine der-mahalle-i Talkara

93 Es-Seyyid Abdurrahman b. eş-Şerife Fatıma der-mahalle-i mezbûre

94 Evlâd-ı Şehinşah Hatun 

95 Es-Seyyid İbrahim b. es-Seyyid Abdülbaki der-mahalle-i Hazinedâri

96 Es-Seyyid Abdülbaki b. es-Seyyid Ali birâderzâde-i o

97 Evlâd-ı Seyyid Hasan

98 Es-Seyyid Emirza b. es-Seyyid Hasan an Cemaat-i Hakallık

99 Es-Seyyid Ali b. es-Seyyid Mehmed an Cemaat-i mezbûre

100 Es-Seyyid Süleyman b. Hasan an Cemaat-i mezbûre

101 Evlad-ı Seyyid Kiyâl

102 Es-Seyyid Ömer b. es-Seyyid Habib der-mahalle-i Ekmekciyân

103 Es-Seyyid Ali b. [es-Seyyid] Mehmed der-mahalle-i mezbûre

104 Es-Seyyid Ahmed b. [es-Seyyid] Yusuf der-mahalle-i Kayışlı

105 Es-Seyyid Kasım b. Şerife Zahide der-mahalle-i Deveciyân

106 Es-Seyyid Ali b. Şerife Zahide birâder-i o der-mahalle-i mezbûre

107 Es-Seyyid Enbiya b. eş-Şerife () der-mahalle-i Çiçek

Toplam 107 aile 
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1106/1694–95 tarihinde Nakîbü’l-eşrâf Hocazâde Seyyid Osman Efendi (ö. 

1112/1700)’nin Maraş ve Zamantı kazalarında yaptığı siyâdet teftişinde seyyidliğini 

siyâdet hücceti ile ispatlayanların listesidir:38 

Kazâ-i Maraş ve Zamantı

Hüccet-i Mahmud Efendi min mahalle-i 
Kadıbey
Der-dest-i es-Seyyid İbrahim Çelebi b. es-
Seyyid Nimetullah b. es-Seyyid Kalender b. es-
Seyyid Hasan ibn-i sâhibi’l-hücceti es-Seyyid 
Esedullah b. es-Seyyid Mehmed Maraşî 
1 Zilkâde sene 930/[31 Ağustos 1524].

Hüccet-i bâ-imzâ-i Yavuz Ali min kazâ-i Zamantı 
min mahalle-i Devrek.
Der-dest-i es-Seyyid Ömer b. es-Seyyid Yusuf ibnü 
sâhibi’l-hücceti es-Seyyid Nebi b. es-Seyyid Yusuf 
b. es-Seyyid Hasan b. es-Seyyid Sûfi b. es-Seyyid 
Güvenç b. es-Seyyid Salahaddin an kazâ-i Sarsı
2 Cemâziyelâhir sene 1024/[29 Haziran 1615].

Mezbûr İbrahimin oğlu Seyyid Nimetullah 
ve kızı Şerife Ümmühâni ve er karındaşları 
Osman ve Mehmed ve Halil ve kız karındaşları 
Şerife Fatıma ve Sultan ve Mümine.

Mezbûr Ömer’in oğulları Hasan ve Mehmed 
ve Yusuf ve kızı Şerife Ayşe ve Zühre ve kız 
karındaşları Rabia ve Şâkire.

Toplam 2 aile 

42 
 

1 Zilkâde sene 930/[31 Ağustos 1524]. 2 Cemâziyelâhir sene 1024/[29 Haziran 

1615]. 

Mezbûr İbrahimin oğlu Seyyid Nimetullah 

ve kz Şerife Ümmühâni ve er karndaşlar 

Osman ve Mehmed ve Halil ve kz 

karndaşlar Şerife Fatma ve Sultan ve 

Mümine. 

Mezbûr Ömer’in oğullar Hasan ve Mehmed 

ve Yusuf ve kz Şerife Ayşe ve Zühre ve kz 

karndaşlar Rabia ve Şâkire. 

Toplam 2 aile  

 

 

 

33 numaral Nakîbü’l-eşrâf Defterinde41 Sivas, Lârende, Milas, Karahisar- Teke, Hân- 
Cedîd, Ankara, Antep, Maraş, Musul, Çermen, Konya bölgelerinde isbât- neseb-i siyâdet 
edenlerin şahitleriyle birlikte isimleri kaytldr:  

Sra No Seyyid İsmi 

1 Maraş kazâsna tâbi Şeyh Bilânî karyesinden es-Seyyid Feryad b. es-Seyyid 
Hüseyin b. es-Seyyid Köse İskender huzûr- veliyyün’n-niamîde isbât- neseb 
etmişdir.  
[Şâhidler:] Hüseyin b. Mehmed der karye-i Burc, Ali b. Mustafa der karye-i 
mezbûre. 

Toplam 1 aile  

 

                                                            
41  MŞH, Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, Genel nr. 100, Özel nr. 33. 

38 MŞH., Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, Genel nr. 92, Özel nr. 25, s. 172.
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33 numaralı Nakîbü’l-eşrâf Defterinde39 Sivas, Lârende, Milas, Karahisar-ı Teke, Hân-ı 

Cedîd, Ankara, Antep, Maraş, Musul, Çermen, Konya bölgelerinde isbât-ı neseb-i siyâdet 

edenlerin şahitleriyle birlikte isimleri kayıtlıdır: 

Sıra 
No

Seyyid İsmi

1 Maraş kazâsına tâbi Şeyh Bilânî karyesinden es-Seyyid Feryad b. es-Seyyid Hüseyin b. es-
Seyyid Köse İskender huzûr-ı veliyyün’n-niamîde isbât-ı neseb etmişdir. 
[Şâhidler:] Hüseyin b. Mehmed der karye-i Burc, Ali b. Mustafa der karye-i mezbûre.

Toplam 1 aile 

“Esadzâde” lakablı Seyyid Mehmed Said b. Seyyid Mehmed Esad Efendi 

(ö.1098/1687) ve Emir Câfer Efendi’nin (ö. 1108 /1697) Sivas, Amasya, Çorum ve Maraş 

Sancakları’na ait teftiş defterine göre: 40 

Sıra 
No

Seyyid İsmi

1 Karye-i Şehirkışla
Es-seyyid ma‘rûfü’l-müntesib bi’s-Seyyid Selahaddin el-meşhûr fi zamantu der-livâ-i 
Maraş ebnâuhû Seyyid Murad ve Fethullah ve ibn-i Murad el-mezbûr es-Seyyid 
Abdurrahim bintihi Şerîfe Medîne ebnâhâ es-Seyyid Mehmed Çelebi ve’l-binti’l-uhrâ li-
Seyyid Abdurrahim el-merkūm Şerîfe Meryem ebnâuhâ es-Seyyid Hüseyin ve Mehmed 
ve Ahmed ve Mahmûd ve Süleyman ve ibnü’s-Seyyid Fethullah el-mütekaddim zikruhû 
es-Seyyid Abdülvehhab Efendi sâhibü’l-hücceti’s-sahîhati min Gubârî Efendi el-mümzât 
mine’l-merhûmeyni’l-mebrûreyni’l-nakībeyni’s-sâbikayni Zeyrekzâde Efendi ve Kudsîzâde 
Efendi el-meşhûrü’s-siyâde
Ma‘rûf 
1-[Murad]-[Abdürrahim]-[Medîne-(Mehmed)-Safiye-(Yusuf-Ahmed-Murad)-Meryem-
(Hasan-Mehmed-Ahmed-Mahmûd-Süleyman)]
2-[Fethullah-(Fatıma-Hasan-fi Çakızyan)]-[Abdülvehhab-(Mehmed)]

2 Es-Seyyid Ali b. Şerîfe Âkıle bt. Ümmühânî bt. İmam Seyyid Hasan el-kadîmü’s-siyâde

3 Seyyid Hüseyin ve İbrahim ebnâ-i Rahîme bt. Seyyid Şeyh Yusuf Ez-zamantuvî el-
ma‘rûfü’s-siyâde.

4 Kazâ-i Süleymanlı
Karye-i Kazdili
Seyyid Musa b. Mustafa b. Musa el-Maraşî el-kadîmü’s-siyâde

Toplam 4 seyyid aile 

39 MŞH, Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, Genel nr. 100, Özel nr. 33.

40 MŞH, Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, Genel nr. 94, özel nr. 27, vr. 30b, 31b.
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Nakîbü’l-eşrâf siyâdet teftiş defterleri 

incelendiğinde Maraş’ta 126 ailenin nese-

binin sahihliğini ispat ettiği görülmektedir. 

Ayrıca yukarıdaki tablolarda da görüleceği 

üzere müteseyyid kaydına rastlanmamıştır. 

Bu durum bize Maraş’ta Hz. Peygamber’in 

nesebinin istismar edilmediğini göstermek-

tedir.

9. Maraş Nakîbü’l-Eşrâf 

Kaymakamlarının Atamaları

Maraş Sancağı41

Nakībü’l-eşrâf kaymakamlığı 3 Rama-

zan sene 1295/[31 Ağustos 1878] târîhinden 

itibaren es-Seyyid Ali Rıza Efendi uhdesib-

ne tevcîh buyurulmuştur. 

Mûmâ-ileyh Ali Rıza Efendi’nin 

vukū‘-ı vefâtına mebnî yerine mutasarrıf-

lığından vârid olan mazbata mûcebince 25 

Cemâziye’l-evvel sene 330/[12 Mayıs 1912] 

târîhinden Ziyâî-zâde Hacı Mehmed Efendi 

uhdesine tevcîh olunmuştur.

41 MŞH, Nakîbü’l-eşrâf Defteri, nr. 36, s. 258.

Elbistan Kazâsı42

Elbistan Kazâsı Nakībü’l-eşrâf kay-

makamlığı fî 25 Cemâziye’l-âhir sene 

1331/[1 Haziran 1913] târîhinden itibaren 

müderris-i kirâmdan Nakīb-zâde mekre-

metlü es-Seyyid Mustafa Kâmil Efendi uh-

desine tevcîh olunmuştur.

42 MŞH, Nakîbü’l-eşrâf Defteri, nr. 36, s. 289.
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10. Meşîhat Arşivi’ndeki Siyâdet 

Teftiş Defterlerine Göre Maraş 

Sancağı Seyyidllerinin Diğer 

Sancak ve Vilâyetlerle Mukayesesi

İsmail Paşa’nın 1110/1698–99 tarihli 

Kütahya, Akşehir, Eskiil, Ereğli, Develi Ka-

rahisar, Antakya, Adana, Halep ve Antep 

livâ ve kazâlarına ait Anadolu teftiş defteri-

ne göre Anadolu’daki seyyidlerin istatistiği 

şu şekildedir:43

Sıra No Bölge
Seyyid 
Sayısı

1 Antalya 19

2 Karahisar-ı Teke 17

3 Kızılkaya 1

4 Kütahya 7

5 Akşehir 5

6 Ilgın 13

7 Eskişehir 7

8 Konya 56

9 Seydişehir 2

10 Beyşehir 4

11 Konya köyleri 9

12 Tekur 9

13 Aladağ 2

14 Alâiye 8

15 Kâfiryâd 12

16 Gafiryâd 14

17 Lârende 41

43 MŞH, Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, Genel nr. 97, Özel 
nr. 30.

18 Aksaray 25

19 Kureyş 54

20 Eskiil 1

21 Silifke 3

22 Ermenek 4

23 Mut 1

24 Sinanlı 7

25 Silifke 7

26 Ereğli 115

27 Şücaaddin/Evveli Kışla 14

28 Develi 2

29 Niğde 21

30 Bor 27

31 Adana 6

32 Ünye 24

33 Kara İsa 2

34 Tarsus 3

35 Elvanlı 5

36 Kars 1

37 Bakras 3

38 Antakya 5

39 Haleb 387

40 Ayıntab 162

41 Maraş 119

Toplam Seyyid Sayısı 1.224

Görüldüğü gibi yoğunluk Konya, Ak-

saray, Ereğli, Halep, Antep ve Maraş bölge-

lerinde olmak üzere toplam 1.224 kişi “sey-

yid” olarak kayıtlara geçmiştir.



94

ALEVİLİK  ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

46 
 

 

Antalya
2%

Karahisar- Teke
1%

Kzlkaya
0%

Kütahya
1%

Akşehir
0%

Ilgn
1%
Eskişehir

1%
Konya

5%

Seydişehir
0%

Beyşehir
0%

Konya köyleri
1%

Tekur
1%

Aladağ
0%

Alaiye
1%

Kâfir
yâd1%

Gafir
yâd1%

Lârende
3%

Aksaray
2%

Kureyş
4%

Eskiil
0%

Silifke
0%Ermenek

0%

Mut
0%

Sinanl
1%

Silifke
1%

Ereğli
9%

Şücaaddin/Evveli 
Kşla
1%Develi

0%

Niğde
2%

Bor
2%

Adana
0%

Ünye
2%

Kara İsa
0%

Tarsus
0%

Elvanl
0%

Kars
0%

Bakras
0%

Antakya
0%

Haleb
32%

Ayntab
13%

Maraş
10%

Seyyid Says



2018 / Yıl: 8 Sayı: 15

95

Sonuç

Maraş Sancağı, seyyid ve şeriflerin en 
fazla rağbet ettiği bölgelerdendir. Osmanlı 
Devleti’nin tüm bölgelerinde olduğu gibi 
Maraş Sancağı’nda da ilmiye sınıfından ve 
Hz. Peygamber’in neslinden gelen seyyid-
lerin hem müftülük hem de Nakîbü’l-eşrâf 
kaymakamlığı görevini üstlendikleri görül-
mektedir. Fetva verme yetkisine sahip ol-
dukları gibi seyyidlerin davalarını dinleme, 
hüccet düzenleme ve hüküm verme yet-
kisiyle yargı gücünü de ellerinde tutmuş-
lardır. Böylece halk nezdinde itibar edilen, 
sözü dinlenen ve saygı duyulan şahsiyetler 
olmuşlardır. 

Maraş Sancağı’nda yapılan teftişler es-
nasında seyyidler, Nakîbü’l-eşrâftan aldık-
ları siyâdet hüccetlerini göstermek sûretiyle 
Hz. Peygamber’in soyuna mensup oldukla-
rını ispat etmişlerdir. Meşîhat Arşivi’ndeki 
Nakîbü’l-eşrâf defterlerinde yapılan araş-
tırma sonucunda, Maraş Sancağı’nda 942/
(1535–36)-1149/(1736–37) yılları arasında 
Nakîbü’l-eşrâflardan seyyidlik hücceti alan 
18 aile tespit edilmiştir. 126 aile ise yapılan 
siyâdet teftişlerinde neseplerinin sahih ol-
duğunu ispatlamıştır. Defterlerde herhangi 
bir “müteseyyid” kaydına da rastlanılma-
mıştır. 

Seyyid yoğunluğuna göre Maraş ve 
Elbistan kazalarının ikisine birlikte tek 
Nakîbü’l-eşrâf Kaymakamı tayin edilmiştir. 
H.1295 yılına kadar Nakîbü’l-eşrâf kayma-
kamı tayin süreleri daha sık aralıklarla ol-
masına rağmen Seyyid Ali Rıza Efendi’nin 
çok uzun süre bu görevde kaldığı görül-

mektedir. Seyyid Ali Rıza Efendi’nin ve-
fatıyla yerine Şeyh Ziyâizâde Mehmed 
Efendi, Maraş’ın son Nakîbü’l-eşraf kay-
makamı olmuştur. Seyyidlere her ne kadar 
ictimâî ve iktisâdî alanda birtakım imti-
yazlar tanınsa da hukukî alanda hiçbir ay-
rıcalığın gösterilmemesi, bu müessesenin 
istismar edilmesini engellenmiştir. Örneğin 
Müftüzâde Seyyid Hacı Ali Efendi ve Sey-
yid Mehmed Ata Efendi uygunsuz hare-
ketleri görevlerinden azledilmişlerdir. Bu 
ise Osmanlı topraklarında soy, nesep ya da 
makam noktasında hukuki bir ayrıcalığın 
olmadığını göstermiştir.

Maraş seyyidlerinin mallarına eşkıyalar 
tarafından el konulması, beratları olduğu 
halde vakıflardaki zâviyedarlık görevlerine 
müdahale edilmesi, adet-i ağnâm ve avârız 
gibi örfi vergilerden muaf oldukları halde 
kendilerinden vergi alınmaya çalışılması, 
insanlara kolaylık sağlamak amacıyla ver-
dikleri borçları geri alamadıkları gibi birçok 
hususta sıkıntı yaşadıkları ve mahkemelere 
müracaat ettikleri görülmüştür.

Maraş Şer‘iyye Sicillerine göre 
Nakîbü’l-eşrâf kaymakamlarının mah-
kemelerde bir nevi bilirkişi heyeti olan 
“Şuhudü’l-hal”de görevli olmaları, onların 
sadece seyyidlerin işleriyle değil, diğer da-
valara da nezaret etmek suretiyle tüm hal-
kın maddi manevi sıkıntılarından haberdar 
olduklarını göstermiştir. 

Maraş seyyidleri ve Nakîbü’l-eşrâf 
kaymakamlarının sadece soy olarak değil 
ilim, irfan noktasında da Hz. Peygamber’in 
vârisleri olmaları Meşîhat Arşivi’ndeki 
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Tercüme-i Hal dosyalarındaki belgeler-
de açıkça görülmüştür. Ayrıca Nakîbü’l-
eşrâf kaymakamları bu görevlerinin yanı 
sıra müftülük, vakıf tevliyeti, cüzhanlık ve 
şeyhlik gibi vazifeleri üstlenmeleri bulun-
dukları bölgelerde oldukça aktif oldukla-
rını göstermektedir. Maraş Nakîbü’l-eşrâf 
kaymakamı Ziyâizâde/Zâizâde/Dayızâde 
Hacı Mehmed Emin Efendi, Maraş med-
reselerinde ve Alâuddevle Bey Vakfı med-
resesinde ilimle meşgul olmuş, uzun süre 
ders vermiş ve pek çok talebe yetiştir-
miştir. Medresede Kurân-ı Kerîm, ahlâk-ı 
Kur’âniyye ve lisân-ı Arabî dersleri vermiş, 
medresenin camisinde imâmet görevini de 
bizzat kendisi üstleniştir.

Ayrıca Maraş Nakîbü’l-eşrâf Kaymaka-
mı Ziyâizâde Mehmed Emin Efendi, Milli 
Mücadele döneminde aktif olarak görev al-
mıştır. Halkı irşad etmek amacıyla verdiği 
hutbeler Fransa Devleti’ni rahatsız etmiş ve 
birçok kez soruşturma geçirmiştir. 

Maraş Nakîbü’l-eşrâf Kaymakamı Ali 
Efendi, Maraş’ta Yemen Baba Tekkesi’nin 
zâviyedalık görevini uzun yıllardır aile-
si ile birlikte devam ettirmiştir. Seyyid Ali 
Efendi, kardeşleri Muhyiddin ve Bedreddin 
Efendiler zaviyedarlık görevinin yanı sıra 
tekkenin tamir ve ianesiyle de yakinen ilgi-
lenmişlerdir.

Dulkadiroğulları döneminde de sey-
yidler için kurulan vakıflar olduğu gibi 
seyyidlerin bizzat kendilerinin kurduğu va-
kıflar da bulunmaktaydı. Maraş Nakîbü’l-
eşrâf Kaymakamı Seyyid Mehmed Efen-
di, 1124/1712 tarihinde Maraş’ın Etmekçi 

Mahallesi’nde bulunan Nakîb Cami’ni ve 
Nakîb Medresesini yaptırmıştır. 

Maraş seyyidleri vakıflarda aktif olarak 
görev almış, tevliyet ve zaviyedarlık görev-
lerini üstlenmişlerdir. Alâüddevle Süley-
man Camii, Dulkadiroğulları’ndan Maraş’a 
miras kalan en önemli eserdir. Birçok ona-
rım geçirmiş olmasına rağmen, aslî yapısını 
koruyarak günümüze kadar gelmiştir. Bah-
se konu caminin imam, müezzin, duagû, 
muallim, câbi, vaiz, devirhan, kütüphane 
nazırı, naathan, ihlashan, aşırhan, temcid-
han, çerağdar ve muvakkit gibi hizmetleri 
seyyidler yürütmüştür.

Nakîbü’l-eşrâf kaymakamlarının ce-
maatle beraber yağmur duası yapmaları, 
hastalık ve doğal afetlerde birlikte namaz 
kılıp dua etmeleri, savaşta orduya manevi 
destek sağlamaları, halk arasında tefrika ve 
fitne tohumlarını yok ederek kardeşlik bağ-
larını güçlendirmeleri, onların İslam mede-
niyetinin mimarları ve öncüleri olduklarını 
ortaya koymuştur. Nakîbü’l-eşrâf kayma-
kamlarının Hz. Peygamber’in soyuna men-
sup olanları “Emânet-i Kübrâ” addedip 
seyyidlere her hususta destek olmaları, böl-
gede seyyidlerin çare kapısı ve zor durum-
larında hâmileri olmalarını sağlamıştır.

Son olarak ekler bölümünde, Maraş 
Sancağı’ndaki seyyid ve şeriflerin çizelge-
si, Maraş Nakîbü’l-eşrâf kaymakamlarının 
atamaları ve Nakîbü’l-eşrâf kaymakamla-
rının yaptıkları teftişler, Nakîbü’l-eşrâflık 
müessesinin Maraş Sancağı’ndaki işlevleri-
ni ve bölgede yaşayan seyyid sayısı ile ilgili 
istatistikî bilgi vermesi açısından oldukça 

önemlidir.
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ÖZ

Bektaşilik, birbirine aykırı pek çok öge-

yi barındıran, dili Türkçe olan ve senkretik 

bir öğretidir. XVI. yüzyıl başlarında Os-

manlı Devleti tarafından Safevi yayılmacı-

lığının önlenmesi için desteklenmiş; Balım 

Sultan ile başlayan mücerred derviş teşki-

latı varlığını resmen 1925’e kadar sürdür-

müştür. Anadolu’daki Rafızî ve Kızılbaş 

toplulukları Osmanlı yönetimine bağlamak 

ve bu hareketler üzerinde “yatıştırıcı” rol 

almak gibi bir hizmet için Bektaşilik teşvik 

Makale geliş tarihi: 25.01.2018, Makale kabul tarihi: 26.05.2018

1 Bu makale, AÇÜ BAP Koordinatörlüğü’nce des-
teklenen 2016. S33.02.01 numaralı bilimsel araştırma 
projesinden üretilmiştir. 

2 Dr. Öğr. Üyesi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim 
Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD, ORCID ID: 
http://orcid.org/0000-0001-9035-6745.

3 Prof. Dr., KTO Karatay Üniversitesi, Sosyal ve 
Beşeri Bilimler Fakültesi, Tarih Bölümü, ORCID ID: 
https://orcid.org/0000-0002-8360-3127.

edilmiştir. Anadolu, Rumeli ve Ortadoğu 

coğrafyasında pek çok tekke ve zaviyesi 

açılmıştır. Bu çalışmada, arşiv kaynakla-

rı ve ilgili literatür doğrultusunda 1826’ya 

kadar Anadolu’da varlığı tespit edilebilen 

Bektaşi yapıları incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Bektaşilik, Osman-

lı, Anadolu, Tasavvuf.

ABSTRACT

Bektashism is a syncretic teaching with 

many elements contrary to each other. It 

was supported by the Ottoman State in 

the early sixteenth century to prevent the 

spread of Safevi; the unmarried dervish or-

ganization, which started with Balım Sul-

tan, officially continued its existence until 

1925. Bektashism was encouraged for a ser-

vice such as connecting the Rafizi and Kizil-

bash communities in Anatolia to the Otto-

man government and taking a “calming” 

role on these movements. Many lodges and 

zawiyas had opened in Anatolia, Rumeli 

and Middle East geography. In this study, 

Bektashi structures that can be identified in 

Anatolia until 1826 in the light of archival 

VAKA-İ HAYRİYYE’YE KADAR ANADOLU’DA BEKTAşİ 

TEKKELERİ VE ZAVİYELERİ1

BEKTASHI DERVISH LODGES AND ZAWIYAS IN ANATOLIA 
UNTIL VAKA-I HAYRIYYE (THE AUSPICIOUS EVENT)
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sources and literature will be examined.

Keywords: Bektashism, Ottoman, Ana-

tolia, Mysticism.

GİRİş

Bektaşi zaviyelerinin erken dönem ta-

rihleri söz konusu olduğunda, genelde 

en güvenilir sonuçlara XV. yüzyıl sonu ile 

XVI. yüzyıl başına ait tahrir defterleri ve 

tapu kayıtlarından ulaşılabilir. Bu konu-

da, Ömer Lütfi Barkan’ın bir çalışması çığır 

açıcı rol oynamıştır (Barkan, 1942:279-386). 

Barkan, söz konusu defterlerin verdiği bil-

giler ışığında, gayrimeskûn mahallerde 

birer kolonizatör gibi faaliyet göstermiş 

dervişler hakkında ilk değerlendirmeyi 

yapmıştır. Kuruluş devri Osmanlı padişah-

ları, çağdaşları diğer Anadolu beyleri gibi 

derviş-şeyhlerin iskâna açtıkları toprakla-

rı bunların zaviyelerine tahsis etmişler ve 

konu ile ilgili ayrıntılar da Osmanlı tahrir 

defterlerine kaydedilmiştir.

Bektaşi yapılarının coğrafi dağılımı in-

celenirken, Hasluck’un da belirttiği üzere, 

diğer tarikatlarınki genelde büyük iskân 

merkezlerinde veya civarında kurulmuş-

ken; Bektaşi tekke ve zaviyelerinin merke-

ze uzak yerlerde veya köylerde bulunduğu 

görülür. Bunun sebebi, kısmen propaganda 

ve tesirlerinin köylü ve göçebe halk üzerin-

de etkili olması; kısmen de Sünni bilginler 

tarafından haklarında düşmanlık duyguları 

mevcut olmasıdır (Hasluck, 2000:1).

Bu çalışmada Bektaşi tarikatının 

1400’lerden 1826’ya Anadolu’daki gelişi-

mi konu edilmektedir. Kâtip Çelebi’nin 

Cihannüma’sında yer verilen XVII. yüzyıl 

taksimatı esas alınmış; Anadolu vilayeti 

dâhilindeki sancaklar dikkate alınarak Bek-

taşi yapıları tespit edilmiştir.

Daha önce bilim dünyasına tanıtılan 

“Vesâik-i Bektaşiyan” adlı mecmua, çoğu 

XVIII. yüzyıla ait belgeler içermekte olup 

Osmanlı Anadolusu’ndaki 116 Bektaşi tek-

ke ve zaviye (Tablo-1) hakkında bilgi ver-

mektedir (Değerli, Şahin, Temel, 2015; Kü-

çükdağ, Değerli, Şahin, 2015). Bu çalışma-

da ise, söz konusu 116 yapı dışında kalan 

ve arşiv ile literatür taramaları neticesinde 

Anadolu’da tespit edilen 39 Bektaşi yapısı 

incelenecektir. Farklı yerleşim birimlerinde 

olup aynı adı taşıyan yapılar için ayrı başlık 

açılmayacaktır.
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Tablo-1: Vesaik-i Bektaşiyan’a Göre Anadolu’daki Tekkeler

Adı Bulunduğu yer Adı Bulunduğu yer

Abdal Bodur ve 
Süfla Zaviyesi

Çorum/Karahisar-ı 
Demirli

Kara Dede Zaviyesi Dinek Keskini/Avşar-ı 
sağir köyü

Abdal Mehmed 
Asitanesi

Bursa/Tahıl Pazarı yakını Kemahlu Baba 
Zaviyesi

Malatya merkez

Abdal Murad 
Tekkesi

Bursa/Pınarbaşı yakını Kerre Ali Baba 
Zaviyesi

Bursa/Çetme nahiyesi Çallı 
köyü

Abdal Musa 
Tekkesi

Antalya/Elmalı’ya bağlı 
Tekke köyü

Ketenci Baba 
Tekkesi

Larende/Sekizçeşme 
Mahallesi

Ahi Barak ve Ahi 
Basri Zaviyesi

Amasya/Gümüş kasabası Kılınc Abdal 
Zaviyesi

Bozok/Akdağ

Ahi Mustafa 
Zaviyesi

Kütahya merkez Kirişçi Baba/Yunus 
Emre Zaviyesi

Karaman merkez

Ahi Mustafa 
Zaviyesi

Kütahya/Elmalı kasabası Koçu Baba Zaviyesi Dinek Keskini/Koçubaba 
köyü

Ali Baba Zaviyesi Serik/Aksu nahiyesi Koyun Baba 
Zaviyesi

Karahisar-ı Şarki/Ulucra 
nahiyesi Ahlus köyü

Ali Baba Zaviyesi Tire/Hacı köyü Kul Baba Zaviyesi Bigadic kazası

Ali Baba Zaviyesi Birgi/Marmara köyü Külahlı Baba 
Zaviyesi

Çorum/Karahisar-ı Demirli

Ali Gav Zaviyesi Konya merkez Mansur Dede 
Zaviyesi

Larende/Sekizçeşme 
Mahallesi

Ali Mest Baba 
Zaviyesi

Bursa merkez/Tatarlar 
Kapısı 

Merdan Dede 
Zaviyesi

Afyonkarahisar/Şehrabad 
nahiyesi Deper köyü

Ali-yi Şir Zaviyesi Sivas/Karahisar-ı 
Behramşah

Meyane Sultan 
Zaviyesi

Çorum/Mecitözü

Arslan Baba 
Zaviyesi

Kütahya/Eğrigöz kazası Mihman Baba 
Zaviyesi

Sorgun kazası

AşıkMunc Sultan 
Zaviyesi

Kütahya/Eğrigöz-Solba 
köyü

Murad Seydi 
Zaviyesi

Çorum/Ovacık köyü

Ataşe/Ukkaşe 
Dede Zaviyesi

Merzifon/Hırka köyü Mustafa Abdal 
Zaviyesi

Burdur merkez/Tabakhane 
yakını

Ayn Ali Zaviyesi Manisa merkez Nacak Dede Sultan 
Zaviyesi

Tarsus

Baba Samed 
Tekkesi

Sivas/Yeniil kazasına bağlı 
Kangal

Nazar Baba 
Zaviyesi

Elazığ-Sarayhatun 
Mahallesi

Balım Sultan 
Zaviyesi

Mecitözü; Kasahisar-ı 
Sahib; Kütahya

Niyaz Baba Tekkesi Amasya/Gümüş kasabası

Bektaş Ali Baba 
Tekkesi

Larende/Mandasun köyü Osman Paşa 
Tekkesi

Sivas/Hüseyinabad 
nahiyesi
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Cihangirli ve 
Timurcuviran 
Zaviyesi

Bozok kazası/Ballı 
nahiyesi

Piri Baba Zaviyesi Çorum merkez

Çağırgan Baba 
Zaviyesi

Giresun/Alucra Piri Baba/Pir Dede 
Zaviyesi

Merzifon

Çağırgan Baba 
Zaviyesi

Erzurum/Kelkit Ramazan Baba 
Hankahı

Bursa merkez

Çağırgan Baba 
Zaviyesi

Bayburt Resul Baba 
Zaviyesi

Kütahya/Altuntaş nahiyesi 
Beşkarış köyü

Çeke Sultan 
Zaviyesi

Sinop/Boyabat’ın Ballıca 
mevkii

Samut Baba 
Zaviyesi

Çeşme merkez

Çeraği Baba 
Zaviyesi

Eskişehir/Günyüzü Selim Dede 
Zaviyesi

Bursa-Kütahya yolu 
üzerinde Çukurca 
yakınında Selim Dede köyü

Derbeder Derviş 
Ahmed Zaviyesi

Konya/Gafariyyat’a bağlı 
Bosala köyü

Seyf Sultan 
Zaviyesi

Canik sancağı/Kavak 
kazası

Derviş Kemal 
Zaviyesi

Bozok kazası/Akdağ 
nahiyesi

Seyyid Çaçlı 
Zaviyesi

Bozok/Boğazlıyan kazası

Derviş Mehmed 
Zaviyesi

Sivas/Budaközü 
nahiyesine bağlı Kalınsaz 
köyü

Sultan Safa Dede 
Zaviyesi

Canik sancağı/Gedegara 
kazası Esenbekir köyü

Deve Baba/Dede 
Baba Zaviyesi

Maraş/Elbistan’a bağlı 
Efsus köyü

Sücaheddin 
Zaviyesi

Amasya/Ova nahiyesi

Didiği Sultan 
Zaviyesi

Konya/Ilgın-
Mahmudhisarı köyü

Sükun Baba 
Zaviyesi

Manyas kazası

Dilek Ata Sultan 
Zaviyesi

Mecitözü-Çobandivanı 
köyü

Şekerim Baba 
Zaviyesi

Bursa/Yenişehir kasabası

Ece Sultan 
Zaviyesi

Eskişehir/Bozhüyük 
kazasına bağlı Eğrigöz 
köyü

Şeyh Ahmed ve 
Mahmud/Çıralı 
Sultan Zaviyesi

Konya merkez

Enbiya Dede 
Zaviyesi

Balıkesir/Fırt kazası Şeyh Âşık Zaviyesi Çorum/Arucak köyü

Erkulu Baba 
Zaviyesi

Çorum/Karahisar-ı 
Demirli’ye bağlı Sarıkamış 
köyü

Şeyh Çoban Baba 
Zaviyesi

Seyitgazi/Ümidpaşa köyü

Eye Sultan 
Zaviyesi

Kastamonu/Odadivanı Şeyh Kalender 
Zaviyesi

Kırşehir/Karakurt

Eymirci Sultan 
Zaviyesi

Sivas/Hüseyinabad 
nahiyesi

Şeyh SeyyidAhmed 
Dede Zaviyesi

Malatya/Şeyhhasanlu köyü

Gazi Umur Bey 
Sultan Zaviyesi

Fethiye kasabası Şeyh Turasan Baba 
Zaviyesi

Aksaray/Eyübili kazası 
Finase köyü

Gönen Dede 
Zaviyesi

Amasya/Ovacık nahiyesi 
Alicik köyü

Şüca Baba/
Şücaeddin Baba 
Zaviyesi

Seyitgazi
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Görmüş Baba 
Zaviyesi

Manyas kazası Tabduk Emre 
kızı Bacım Sultan 
Tekkesi

Nallıhan/Armudcuk köyü

Hacı Baba Sultan 
Tekkesi

Saruhan/Kayacık kazası Tekyeddin Baba 
Zaviyesi

Karacaşehir/Ortaca köyü

Hacı Baba 
Zaviyesi

Antep merkez Teslim Abdal 
Zaviyesi

Mecitözü/Teslim köyü

Hacı Bektaş Veli 
Asitanesi

Sulucakarahöyük kasabası Teslim Dede 
Zaviyesi

Bursa/Domaniç nahiyesi

Hacı Emre Sultan 
Zaviyesi

Seyitgazi/Karkın köyü Toni Arslan Baba 
Zaviyesi

Kütahya

Hacı Nebi 
Zaviyesi

İnegöl Torum Dede 
Zaviyesi

Burdur/Karakaya köyü

Halil Baba 
Zaviyesi

Merzifon/Gedegara 
kasabası

Uğurlu Bey Dede 
Zaviyesi

Eskişehir/Bozhüyük kazası 
Çepni köyü

Hamza Abdal 
Zaviyesi

Bozok/Akdağ kazası 
Tekke köyü

Ulman Baba 
Zaviyesi

Balıkesir/Manyas kazası

Hasan Dede 
Zaviyesi

Merzifon/Gedegara 
kasabası

Uryan Baba 
Zaviyesi

Seyitgazi/Uryanbaba köyü

Haydar Baba 
Zaviyesi

Kütahya/Elmalı kasabası Ümmet Baba/
Ümmet Dede 
Zaviyesi

Maraş/Pazarcık nahiyesi

Hayran Baba 
Zaviyesi

Uşak/Güherler köyü Vahşi Dede 
Zaviyesi

Sorgun/Burunören köyü

Hayran Bali 
Zaviyesi

Karahisar-ı Sahip/Kırhisar 
nahiyesi Kırviran köyü

Veli Baba Zaviyesi Bafra/Karahüseyinli köyü

Hayran Dede/
Çöğenli Zaviyesi

Sivas/Karahisar-ı 
Behramşah kazası 
Karabıyık köyü

Veli Baba Zaviyesi Bursa/Sincan kazası 
Çamlıca köyü

Hızır Baba 
Zaviyesi

Amasya/Gelengiras kazası Yakup Abdal 
Zaviyesi

Erzurum/Bayburd nahiyesi 
Yakupabdal köyü

Hızır Halife 
Zaviyesi

Bozok/Karadere nahiyesi 
Hamzalı köyü

Yaran Baba/Altun 
Kerime Zaviyesi

Kütahya/Eğrigöz nahiyesi

Hızırlık Zaviyesi Merzifon/Hızırlık köyü Yavaş Abdal 
Zaviyesi

Ankara/Dinek Keskini 
kazası

Kara Baba Sultan 
Asitanesi

Bursa/Kirmastı kazası 
Paşalar köyü

Yusuf Abdal 
Zaviyesi

Bozok/Nallı nahiyesi 
Yusufabdal köyü

Karaca Ahmed 
Sultan Zaviyesi

Bursa/Selçuk Hatun 
Mahallesi

Zekeriya Baba/
Ayazmana Tekkesi

Kütahya/Uluborlu

Karaca Emir 
Sultan Zaviyesi

Bozok/Sorgun nahiyesi Ziyaret-i Timur 
Asitanesi

Çorum
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1. Abdal Ata / Ata Sultan Zaviyesi

Abdal Ata/Ata Sultan Zaviyesi,4 

Çorum’un 18 km güneybatısında yer alan 

Yakacık köyündeydi. Osmanlı döneminde 

zaviyenin kurucusuna nispetle köy, Abdal 

Ata ve Ata Sultan adlarıyla da belgelerde 

anılmıştı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi 

(VGM)’ndeki 1950 ve 1970’li yıllara ait 12 

fotoğraftan anlaşıldığına göre bir külliyenin 

parçası olarak zaviye, cami, türbe, caminin 

kuzeydoğusuna bitişik olarak yer alan bir 

imaret, caminin güneybatısından türbenin 

batısına kadar uzanan bir mezarlık ile ya-

pıların kuzeyinde bir avlu ve şadırvan bu-

lunmaktaydı (Dündar, 2008:963-964). Gü-

nümüze cami, türbe, şadırvan ve mezarlık 

ulaşmış olup zaviyenin kurucusu Abdal 

Ata, cami bitişiğindeki türbede metfundur.

Abdal Ata Zaviyesi’nin kayıtlarda 

belirtilen veya günümüzde mevcut her-

hangi bir kitabesi yoktur. Zaviyeyle ilgili 

tespit edilebilen en eski belge Evail-i Sa-

fer 822/Şubat-Mart 1419 tarihli olup VGM 

Arşivi’nde 590 numaralı defterin 69. say-

fasında 58 sıra numarasıyla kayıtlı Arapça 

vakfiyedir.5 Amasya kadısı Abdurrahman 

4 Osmanlı dönemi arşiv belgelerinde zaviye ve vak-
fı, çoğunlukla Abdal Ata olarak geçmektedir. Ancak 
bazı kayıtlarda Ata Sultan olarak da zikredilir. Bk. 
Çorum Kadı Sicilleri (ÇKS), Defter no. 7, s. 139, 143, 
144, 313; no. 9, s. 25, 50; Başbakanlık Osmanlı Arşivi 
(BOA), C. EV., no. 381/19331; EV. d., no. 11538, no. 
22530, no. 29346, no. 29657; ML.VRD.TMT.d., no. 534.

5 Vakfiyenin Türkçesi için bk. VGM. A., Defter no. 
1467, s. 90, h. 28.

bin Mehmed tarafından sonradan tasdik 

edilen bu belgeye göre Şeyh Bayezid bin 

Sultan bin Ulu Bey ile amcası Şahin bin 

Ulubey, Karahisar-ı Demirli’deki Yama-

dı divanında bulunan emlak ve arazile-

rini Abdal Ata’nın torunu İlyas bin Şeyh 

Mahmud’a satmış; İlyas da bunları zavi-

yeye vakfetmiştir. Zaviyenin ve diğer ya-

pıların ne zaman inşa edildiğine dair bir 

bilgi içermese de bu kayıt, o tarihte zaviye-

nin faal olduğunu göstermesi bakımından 

önemlidir.6

Abdal Ata’nın torunu İlyas, yukarıdaki 

belgeden de anlaşıldığı üzere1419’da hayat-

tadır. Arada iki kuşak vardır. Buna izafeten 

zaviyenin 1300’lerin başında inşa edildiğini 

söylemek mümkündür.

Abdal Ata Zaviyesi’nin her türlü vergi-

den muaf tutulması 1454 tarihli bir ferman-

la kayda alınmış; 1470’te bir başka fermanla 

bu husus tekraren teyit edilmiştir (Köseoğ-

lu, 1939:424).

Arşivlerde rastlanamayan ancak Ne-

şet Köseoğlu tarafından ulaşılıp 1939’da 

yayımlanan ve o tarihte Abdal Ata köyün-

de mütevelliler elinde bulunan altı vakfiye 

kaydı daha vardır. Bunların tarihleri ve içe-

rikleri şöyledir (Köseoğlu, 1939:417-425):

6 Vakfiyede adı geçen İlyas’ın babası Şeyh Mahmud, 
günümüze ulaşan türbede medfundur. Türbedeki 
dört sandukadan biri onun olup güneyde sıranın en 
başındadır. Şeyh Mahmud’dan sonra sırayla Receb 
Dede, Emir Seyyid ve Abdal Ata’nın sandukaları bu-
lunmaktadır. Bk. Dündar, 2008:967.
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Abdal Ata Zaviyesi’yle ilgili vakfiye kayıtları

Tarih İçerik Tasdik

826/1423 Musa Bey kızı Şah Hatun, kocası Selamet’ten kendisine intikal eden 
Orucak ve Ağca-mescid köylerindeki bütün hisselerini zaviyeye 
vakfetmiştir.

(belirtilmemiş)

829/1426 Safiye b. Umur, Devlet b. Mezid, Bulad b. Hasan, Şeyh Büğet b. 
Bolkutlu, Şah Hatun b. Selamet ile Hamdi Bey’in oğulları Murat ve 
Mürüvvet beyler kendilerine irsen intikal eden Çat mıntıkasındaki 
hisselerini Abdal Ata Zaviyesi için vakfetmiştir.

Çorum ve 
Kayseri 
kadıları

840/1437 Zaviye şeyhi Seyyid Mehmed b. Receb, Çat sahasında Emir 
Mukaddem Davud’dan satın aldığı Sancar divanını zaviye için 
vakfetmiştir.

Çorum kadısı 
Said b. Bali

844/1440 Zaviye Şeyhi Mehmed, o güne dek satın alıp da zaviye için 
vakfettiklerini tek belgede birleştirmiştir. Buna göre: Banu bint 
Mehmed Fakih’ten 890 dirheme satın alınan Sincan divanının ¼ 
hissesi + Mukaddem Davud b. Şeyh Paşa’dan 500 dirheme alınan 
Sincan divanının ¼ hissesi + Mukaddem Davud’un bedelsiz olarak 
zaviyeye bıraktığı diğer ¼ hisse + Ali b. Davud ve Bahşayiş b. 
Yusuf’tan 870 dirheme satın alınan divanın kalan¼ hissesi

Çorum kadısı 
Abdulvahhab, 
Karahisar-
demirli kadısı 
Lütfullah, 
Tokad kadısı 
Şeyh Hasan

848/1444 Emir İsa b. Ömer’in torunu Banu Hatun evvelden satın aldığı Yakacık, 
Sarta, Maza, Horasan, Hoca, Büğet ve Buğabağı köylerindeki arazileri 
Abdal Ata Zaviyesi’ne vakfetmiştir.

(belirtilmemiş)

868/1464 Karadeğin, Manşar, Karataş, Yassı-üyük, Karapınar, Sokucak, Çınar-
dere, Çat, Hacılar ve Kavak-ağacı mezraları bir hayır sahibi tarafından 
zaviyeye vakfedilmiştir.

(belirtilmemiş)

Vakıflar, kırsal alanda köyler ve çift-

likler biçiminde kendilerine vakfedilmiş 

geniş tarımsal arazilerden; kentsel alan-

da dükkânlar, hanlar, hamamlar ve ha-

neler gibi mülklerden elde ettikleri ge-

lirleriyle ciddi satın alım gücüne sahip 

kurumlar olarak ekonomik hayatta yer 

almaktaydı (Orbay, 2013:39). Gelirlerinin 

bir kısmı kurdukları imaret mutfakların-

dan yoksullara yemek ve ekmek dağıtı-

mı için sarf edilirdi. III. Ahmed’in tahta 

geçmesinden sonra yapılan yeni tahrir 

neticesinde hazırlanan defterden anlaşıl-

dığına göre Abdal Ata Zaviyesi Vakfı’nın 

imaretinde sarf olunmak üzere yıllık 500 

batman7 pirinç tayin edilmiştir.8 12 Ağus-

tos 1788 tarihli kayıttan söz konusu pirincin 

salyane tabir edilen Boyabad kazasında-

ki çeltiklerden sağlandığı anlaşılmaktadır. 

Burada çeltik emini olarak görevli olanlar, 

zaviye için her sene miri hazineden veri-

legelen 500 batman pirinci vermemek için 

muhalefette bulununca zaviyenin misafirle-

7 Osmanlı Devleti’nde 24 Eylül 1881 tarihli kararna-
meye göre “yeni batman” ismi verilen ölçü birimi 10 
kilograma eşittir. Kararname öncesi tarihlerde kulla-
nılan eski batmanın değerinin ise 7,69767 kg. olduğu 
anlaşılmaktadır (bk. Kallek, 1992:200). Buna göre Ab-
dal Ata Zaviyesi’ne tahsis edilen yıllık pirinç miktarı 
3.848 kilogram olmaktadır.

8 BOA, AE. SAMD. III., no. 80/8033, tarih: 03 Şevval 
1117/18 Ocak 1706.
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rine yemek vermede güçlük çekildiği söyle-
nerek eminler şikâyet edilmiştir.9

Abdal Ata Zaviyesi Vakfı’nın gelir 
kaynakları arasında Çorum kazası Yaka-
cık köyü, Karahisarlı-demir nahiyesindeki 
Kara Kilise, Yelkavak, Perçepınar ve Palan-
luca köyleri; Çorum nahiyesine bağlı Yama-
dı köyü ve mezraları bulunmakta olup bu 
toprakların ziraatı neticesi elde edilen mah-
sul ve öşür vakfa aitti.10

Vakıf yöneticileri ile mürtezikaları ara-
sında bazen sorunlar da yaşanmıştır. 24 
Haziran 1815 tarihli kayda göre Abdal Ata 
Zaviyesi Vakfı’nın mütevellisi olan Bekir 
vakfın hâsılatını toplamakta; tekkenişinle-
rin hissesine düşeni verdikten sonra kala-
nıyla vakfın diğer giderlerini karşılamakta-
dır. Ancak tekkenişinler hisselerine düşenle 
yetinmeyip vakfın tarlalarını başkalarını 
iltizama vermiş ve öşürleri mütevelliden 
habersiz toplamaya başlamışlardır. Vakfın 
gallesini itlaf ettikleri şikâyetiyle Bekir, vak-
fın idaresine tekkenişinlerin karışmaması 
yönünde Çorum Valisi’ne bir emir gönde-
rilmesi için talepte bulunmuştur.11 04 Mart 
1821 tarihli bir arzuhalde ise Abdal Ata kö-
yünden 10 kişinin bizler tekkede yemek yi-
yen misafirlere hizmet etmekteyiz, tekkeni-
şiniz iddiasıyla vakıftan hisse talep ettikleri 
görülmektedir. Yapılan tahkikat neticesin-
de zaviye vakfından olan mahsulün toplan-
ması ve geliriyle gelip geçenin misafir edi-
lip yemek verilmesi görevinin zaviye şeyhi-

9 BOA, C. EV., no. 510/25787.

10 BOA, C. EV., no. 599/30230.

11 BOA, C. EV., no. 170/8483.

nin üzerinde olduğu; Yakacık köyünün çift, 
buğday ve arpa geliri yekûnu olarak 9472 
akçe ile kayıtlı bulunduğu; mahsul ve ver-
gilerin zaviye vakfı adına toplanması için 
cabi nazır ve şeyhin görevlendirildiği bildi-
rilerek tekkenişinlik iddiasında bulunanlar 
müdahaleden men edilmiştir.12

Abdal Ata Zaviyesi Vakfı’nın malî işle-
rini yöneten ve denetleyen nâzır evladiyet 
üzere seçilmekteydi. Kimi zaman vâkıfın 
soyundan olmayan kimselerin buna mü-
dahale etmeye çalıştıkları görülür. 19 Ekim 
1761 tarihli kayda göre Çorum Sancağı sa-
kinlerinden Mehmed adlı kimse yanına al-
dığı üç eşkıya ile birlikte gece vakti nâzır 
Seyyid Ali’nin evini basmış; Ali’yi ve eşini 
darp edip yaralamıştır.13 Bu müdahalenin 
sebebi vakfın parasını yani o anki nakdi ele 
geçirmek gibi görünmektedir ki bu durum-
da bir soygun olarak kabul edilebilir.

Abdal Ata Zaviyesi’nin tevliyet ve za-
viyedarlık cihetlerinin evladiyet üzere aynı 
kişi üzerinde olduğu belgelerden anlaşıl-
maktadır. 21 Şubat 1804’te mütevelli ve za-
viyedar olan Hüseyin Halife b. Ahmed’in 
kaybettiği beratı yenilenmiştir.14

Abdal Ata Zaviyesi Vakfı’nın tevliyet 
ciheti yalnızca zükura değil inasa da yani 
kız evlatlarından olma çocuklara da tanın-
mıştır. 22 Mart 1757 tarihli bir vakıf kaydı-
na göre Abdal Ata’nın inas evladından olan 
Seyyid Ali Çelebi b. Hamdi vakfın mütevel-

lisidir. Mehmed b. Yahya adlı şahıs ise zü-

12 BOA, C. EV., no. 520/26254.

13 BOA, AE. SMST. III., no. 118/9058.

14 BOA, C. EV., no. 159/7934.
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kurdan olup vakfın meşihatının 50 senedir 
kendi üzerinde bulunduğu iddia ederek 
tevliyet cihetini de istemiştir.15

Abdal Ata Zaviyesi Vakfı’ndan ücret-
lerini almak üzere imam, mütevelli, cabi, 
nazır ve şeyh atamaları yapıldığını göste-
ren pek çok kayıt vardır. Hepsini burada 
zikretmek yerine birkaç kayıt üzerinden üc-
retlerin tespitiyle yetinilebilir. 23 Ekim 1680 
tarihli bir kayıtta zaviye vakfının kötü du-
rumda olduğu, şeyh efendinin hem mahsu-
lün toplanması hem de zaviye hizmetleri-
nin görülmesinde zorluk çektiği; bu neden-
le Hüseyin adlı kişinin günlük bir akçe ve 
yıllık üç müd buğday tahsisiyle cabi olarak 
görevlendirildiği anlaşılmaktadır.16 Vakfın 
nazırına yıllık üç müd buğday, meşihat ci-
hetine günlük dört akçe;17 hitabet ciheti için 
ise yıllık üç müd buğday tahsis edilmiştir.18

Abdal Ata Zaviyesi’nin 1826 sonrası 
tekrar açılıp faaliyetlerine devam eden Bek-
taşi yapılarından biri olduğu anlaşılmakta-
dır. 17 Ağustos 1868 tarihinde zaviye vak-
fının günlük dört akçe ile meşihat görevi 
Seyyid Ali b. Mehmed üzerinde olup ve-
fatıyla küçük oğlu Ebubekir göreve uygun 
görülmüştür. Ancak hizmetini eda edecek 
iktidar ve liyakati edininceye kadar yeri-
ne vekâleten Çorum kazasının Şeyh Eyyüb 
Mahallesi’nden 38 numaralı hanede oturan 
dersiam Mustafa Efendi b. Abdullah görev-

lendirilmiştir.19

15 BOA, C. EV., no. 48/2378.

16 BOA, C. EV., no. 507/25613.

17 BOA, C. EV., no. 520/26254.

18 BOA, C. EV., no. 381/19331.

19 BOA, C. EV., no. 114/5693.

2. Abdal Musa Zaviyesi

Bektaşi tarikatının kurucusu Hacı Bek-

taş Veli, Horasan’dan Anadolu’ya geldiğin-

de Sulucakaraöyük’e yerleşmiş, burada bir 

tekke tesis ederek faaliyetlerini sürdürmüş-

tü. Bu itibarla tarikat ilk olarak Anadolu’da 

yayılmıştı. Hacı Bektaş Veli Tekkesi’ndeki 

dervişler ya bizzat Hacı Bektaş Veli tarafın-

dan görevlendirilerek ya da onun vefatın-

dan sonra çevreye dağılarak Anadolu’nun 

çeşitli yerlerinde tekkeler açmışlardı. Hacı 

Bektaş Veli Tekkesi’nden dervişleri ile bir-

likte ayrılan Abdal Musa, öncelikle Bursa 

ve Denizli’de; daha sonra ise Teke sancağı-

na bağlı Fenike ve Elmalı’da tekkeler kur-

muştur. Ayazmend, Bergama, Manisa-Pala-

mut ve Beyşehir’de de Abdal Musa adında 

tekkeler bulunmaktadır.20

3. Açıkbaş İbrahim Dede Tekkesi

Arşiv kayıtlarında Tokat’ta Açıkbaş 

İbrahim Dede Tekkesi’ne tesadüf olun-

maktadır. 1704 tarihli kayda göre Bektaşi 

Derviş Ahmed bu tekkenin kendi tasarru-

funa bırakılması gerektiğini bildirmiştir.21 

Evliya Çelebi’nin naklettiğine göre Hızırlık 

mevkiindeki Açıkbaş Tekkesi bağlar içe-

risindeydi. Bu tekke Hacı Bektaş Veli’nin 

Anadolu’ya geldiği ilk zamanlarda kurul-

muştu. XVII. yüzyılda burası ziyaretçilerine 

20 BOA, MAD. d., no. 9771, s. 16, 87; EV.THR, no. 
55/54; VGM. A., Defter no. 230, s. 430; no. 241, s. 245; 
no. 266, s. 3; no. 3146, s.22; no. 386, s. 3-4; Hoca Sade-
din, 1279:406; Evliya Çelebi Seyahatnamesi, 1998:31; 
Köprülü, 1973:198-207.

21 VGM. A., Defter no. 230, s. 244.
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bol bol yiyecek ikram etmekteydi (Evliya 

Çelebi, 2001:36). 01 Ağustos 1801 tarihi iti-

bariyle halen faal olan tekkenin mütevelli-

leri Seyyid Mehmed ve Seyyid Ali adlı kar-

deşlerdir.22 1826 ve sonrasındaki akıbetini 

gösteren bir belgeye şimdilik rastlanama-

mıştır.

4. Akbıyık Sultan Tekkesi

Akbıyık Sultan, II. Mehmed dönemi 

mutasavvıflarından olup Akşemseddin’le 

birlikte İstanbul’un fethi sırasında ordu 

içinde yer almıştır. Akbıyık Meczub diye de 

anılan ve “Şems-i Hudâ” mahlasıyla şiirler 

yazan Akbıyık Sultan’ın hayatıyla ilgili bi-

linenler sınırlıdır. Asıl adının Ahmed Şem-

seddin, Abdullah veya Muhiddin olduğu 

rivayet edilir. Bursa’da yetişmiş ve Hacı 

Bayram Veli halifelerinden biri olmuştur. 

Bayramiyye’nin Celvetiyye koluna men-

suptur (Yılmaz, 1990:166-167).

II. Murad’ın emriyle 1437’de Bursa Ye-

nişehir köylerinden Ağustos köyü Akbıyık 

Sultan’a temlikname ile verilmiş, II. Meh-

med tarafından da 1452’de yenilenerek tas-

dik edilmiştir. Geniş bir servete malik olan 

Akbıyık Sultan, Bursa’da bir konak inşa 

ettirmiş, gelen geçen yolcuları ve fakirle-

ri burada yedirip içirip ağırlamıştır. Geri 

kalan malı da bu hizmetlerin devamı için 

vakfetmiştir. Bursa’da Ulu Camii civarında 

zaviye, mescit, imaret ve türbeden oluşan 

bir külliye inşa ettirmiş, 1456 yılında vefat 

etmiştir (Yılmaz, 1990:168-169). Günümüze 

sadece türbe ulaşmıştır. 

22 BOA, AE. SSLM. III., no. 153/9190.

Evliya Çelebi’nin seyahatnamesinden 

anlaşıldığına göre Bursa’daki Akbıyık Sul-

tan Tekkesi, XVII. yüzyılda bir Bektaşi ya-

pısına dönüşmüş vaziyettedir (Evliya Çele-

bi, 1998:26, 31).

5. Âşık Baba / Kara Âşık Baba 

Zaviyesi

Osmanlı dönemi arşiv kayıtlarında 

Antalya’da Geyikbayırı köyü, Kesik köyü 

ve Manisa’nın Palamud Nahiyesi’ne bağlı 

Yaya köyü olmak üzere üç ayrı yerde Kara 

Âşık Baba adıyla anılan bir zaviye geçmek-

tedir. Bu başlık altında bir Bektaşi yapısı 

olan Antalya Geyikbayırı köyündeki Kara 

Âşık Baba Zaviyesi incelenecektir.

Antalya kazasında Geyikbayırı köyün-

de metfun Âşık Baba/Kara Âşık Baba’nın 

zaviyesinin inşa tarihi net olarak tespit edi-

lememiştir. Hakkında ulaşılabilen en eski 

kayıt 30 Aralık 1742 tarihlidir. O tarihte 

zaviyedarlık görevini Hüseyin İdris ile ba-

bası Osman ve kardeşi Mehmed müştere-

ken yürütmektedir. Antalya Kadısı, mah-

keme yakınında olup vakfa ait olan araziyi 

bunlardan talep etmiş; isteği reddedilince 

Osman’la oğullarını hizmetlerini yerine ge-

tirmediği iddiasıyla azlederek yerlerine İb-

rahim Halife’yi atamış; söz konusu üç kişiyi 

ekmek parasına muhtaç halde bırakmıştır. 

Osman’ın torunu Şeyh Hüseyin’in arzuha-

line bakılırsa zaviye 100 seneden fazla za-

mandır babası ile dedesinin “nân pâresidir” 

ve “aba an-cedd” zaviyedardırlar.23 Dolayı-

23 BOA, C. EV., no. 373/18930.
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sıyla zaviyenin inşasını 1600’lerin ilk yarısı-

na kadar tarihlendirmek mümkün olmakta-

dır. 

Hacı Bektaş Veli tarikatına bağlı yapı-

lardan olduğu 12 Mayıs 1762 tarihli arşiv 

kaydında zikredilmekte olup,24 o tarihte za-

viyedar olan Seyyid İsmail kendi rızasıyla 

görevi Seyyid Hüseyin ve kardeşi Seyyid 

Ebubekir’e bırakmıştır. İki yıl sonrasına ait 

bir kayda göre ise Seyyid İsmail zaten bu 

göreve layık değildir. Zira zaviyede ika-

met etmemiş, vâkıfın şartına muhalif olarak 

ayende ve revendeye yemek vermemiş, za-

viye mutfağındakileri ve vakfın gelirlerini 

kendi şahsi işleri için kullanmış; zaviye ta-

mirine de özen göstermeyip binayı harap 

hale getirmiştir. Durum, köyden pek çok 

kimsenin şikâyetiyle Antalya kadısı Ha-

fız Hacı Mustafa Efendi’ye aktarılmış, kadı 

bunun üzerine İsmail’i azlederek Ahmed’i 

görevlendirmiştir.25 Ancak İsmail’in savun-

masına bakılırsa bütün bunlar Ahmed’in 

garezinden kaynaklanan iftiralardır. İsmail 

hizmette kusur etmediğini ve gelip geçenle-

ri zaviyede misafir edip yemek ikram etti-

ğini söylemiştir.26

Kara Âşık Baba Zaviyesi’nin 1826 son-

rası Mevlevi tarikatına bırakıldığı anlaşıl-

maktadır. 07 Haziran 1893 tarihinde mü-

tevelli Mevleviyye’den Seyyid Mehmed 

Emin bin Ahmed olup ölümüyle yerine 

oğlu Mustafa tayin edilmiştir.27

24 BOA, AE. SMST. III., no. 79/5866.

25 BOA, AE. SMST. III., no. 71/5261.

26 BOA, C. EV., no. 273/13940.

27 BOA, EV. MKT., no. 1911/185.

6. Bayezid Baba Tekkesi

Osmanlı ülkesinde Maraş,28 Manisa,29 

Foça,30 Selanik,31 Vardar-ı Kebir32 ve 

İzmir’de Bayezid Baba adıyla anılan tekke 

ve zaviyeler mevcuttu. Bu başlık altında İz-

mir’deki Bektaşi yapısı incelenecektir.

İzmir’deki Bayezid Baba Tekkesi hak-

kında ulaşılabilen en eski kayıt 20 Haziran 

1668 tarihli olup mütevelli ve zaviyedar Ali 

Dede’nin vefatıyla yerine Şeyh Mehmed’in 

görevlendirildiği bilgisini içermektedir.33

Bayezid Baba Zaviyesi imaretinde her 

gün öğrenciler ve fakirler için yemek pişi-

rilir ve dağıtılırdı. 13 Temmuz 1679 tarihli 

kayıttan anlaşıldığına göre bir külliyenin 

28 BOA, EV.MH, no. 231/46, no. 1439/34; EV.MKT, 
no. 1383/ 11; EV.d., no. 21410, vr. 6a; EV. DV, no. 
21170; VGM. A., Defter no.299, s. 143.

29 Manisa’daki tekke 1826 sonrası da faaliyetlerini 
sürdürmüştür. BOA, EV. MKT., no. 3145/40; VGM. 
A., Defter no. 310, s. 17; Defter no. 227, s. 454.

30 Foça’daki Bayezid Baba Sultan Tekkesi ise bağlar 
ve bahçeler içerisinde olup gayet büyüktü (Evliya Çe-
lebi, 2002:256). 237 zeytin ağacı vardı. BOA, MAD. d., 
no. 9771, s.77-78, 83, 87.

31 VGM. A., Defter no. 663, s. 187, 265; Defter no. 
1212, s. 214. Selanik’teki tekkenin yıkım için memur-
lar ulaştığında şeyhleri tarafından çoktan terk edil-
diği görülmüştü. Bunun üzerine tekkenin meydan 
odası imha edilerek ele geçen kitap ve eşyaların sa-
yımı yapılıp kaydedilen defterler İstanbul’a ulaştırıl-
dı. Bayezid Baba türbesine ise ortadan kaybolan Şeyh 
Ömer’in yerine Rufai tarikatından Şeyh Hüseyin tür-
bedar olarak atandı. BOA, MAD. d., no. 9732, s.18; 
no. 9771, s. 9; no. 9772, s. 144; no. 9773, s.73.

32 BOA, C.EV, no. 124/6153, no. 165/8203, no. 
588/29688.

33 BOA, İE. EV., no. 9/1041.
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parçası olarak zaviyenin mektebi de var-

dı. Mehmed ve Ömer adlı kardeşler vakfın 

zaviyedarlık ve tevliyet cihetini üstlenmiş-

lerdi. Mehmed, müderris olmasına rağmen 

İstanbul’da sakindi. Ömer ise henüz çocuk 

denilecek yaştaydı. Son sekiz yıldır Meh-

med, vakfın gelirini şahsi giderleri için har-

car olmuş, zaviyeyle ilgilenmeyip harap 

halde bırakmış mektepte ders vermemiş ve 

imarette yemek de çıkmaz olmuştu.34

İzmir’deki Bayezid Baba Tekkesi, 

Vaka-i Hayriye ile birlikte kapatılmış an-

cak 1833’te üç dervişin ikamet ettiği ve bir 

haneden ibaret olan bu tekke Cuma gece-

lerinde ilim talebelerine ve fakirlere yemek 

verilmesi kaydıyla yine Bektaşilerin idare-

sine bırakılmıştır.35 İlerleyen tarihlerde Ba-

yezid Baba Vakfı’na ait İzmir’deki bir tarla 

Saatçi Serkiz’e satılmış ancak Kapancıoğlu 

İbrahim Ağa bu tarla miri araziye geçmiş 

ve bana devredilmiştir diyerek müdahale-

de bulunmuştur. Yapılan inceleme sonra-

sı söz konusu tarlanın vakıf mülkü olarak 

kaldığı, akabinde Serkiz’e satıldığı ve İbra-

him Ağa’nın müdahaleye hakkının olma-

dığı anlaşılmıştır.36 1893 yılında ise Maarif 

Nezareti’ne devredilerek mektebe çevril-

miştir.37

34 BOA, İE. EV., no. 12/1402, lef 3.

35 BOA, C.EV, no. 150/17460, no. 160/17977, no. 
483/24426, no. 360/18275.

36 BOA, A. MKT. UM., no. 408/29, lef 2; no. 408/66.

37 BOA, MF. MKT, no. 171/16, no. 178/112, no. 
769/3.

7. Çoban Emre / Çoban Ümmi 

Zaviyesi 

Çoban Emre / Çoban Ümmi Zaviye-

si adıyla anılan iki Bektaşi yapısı olup biri 

Karahisar-ı Şarki kazası muzafatından Su-

şehri nahiyesinde Bahaeddin köyünde; di-

ğeri ise Karahisar-ı Sahib kazasında Şehra-

bad nahiyesinde Çoban Emre köyünde idi.

Bahaeddin köyündeki Çoban Emre 

Zaviyesi’yle ilgili ulaşılabilen -şimdilik- en 

eski kayıt 10 Mart 1673 tarihli olup zaviye-

dar beratının yenilenmesiyle ilgilidir.38

Zaviyedarlar, evladiyet üzere seçilmek-

te olup binanın onarımı/bakımı ile ilgilen-

mek ve gelip geçenlere yemek ikram etmek 

gibi görevleri bulunmaktaydı.39 Vakfın yıl-

lık hâsılatı 110 kuruş civarındaydı.40

Arşiv belgelerinden anlaşıldığı ka-

darıyla Çoban Emre Zaviyesi, Vaka-i 

Hayriye’den birkaç yıl sonra tekrar faaliye-

te geçen yapılardandır. Şubat 1837’de İsma-

il, İbrahim, Halil ve Mehmed’in dörtte bir 

hisseyle, müştereken zaviyedarlık görevini 

yürüttükleri görülür.41 22 Ağustos 1842 ta-

rihli belge ise bu zaviye ve vakfının Mevle-

vilere bırakıldığını göstermektedir.42

38 BOA, İE. EV., no. 15/1846.

39 BOA, AE. SMMD. IV., no. 34/3947; EV. BKB., no. 
34/240.

40 BOA, EV. BKB., no. 120/244.

41 BOA, EV. BKB., no. 58/92.

42 BOA, EV. THR., no. 127/25.
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8. Çomak Baba Zaviyesi

Çomak Baba Zaviyesi, Bektaşi tarika-
tından olup Maraş’ta idi.43 İnşa tarihi tespit 
edilememiş olup hakkında ulaşılabilen en 
eski kayıt 1563 yılına aittir. O tarihte Ço-
mak Baba Zaviyesi’ne 560 akçe gelir kayde-
dilmiştir.44

Zaviyedarlık görevini üstlenen kişinin 
Maraş’taki Bayezid Baba Zaviyesi ile birlik-
te Çomak Baba’da da görev yaptığı anlaşıl-
maktadır.

Çomak Baba Zaviyesi Vakfı’ndan üc-
retini alan zaviyedarın gerektiğinde binayı 
tamir ettirmesi ve vakfa ait topraklarda ça-
lışan ziraatçılara adaletle yaklaşması bek-
lenmektedir. Nitekim bu gerekçeyle 01 Ara-
lık 1729’da zaviyedar Şeyh Mustafa’nın az-
ledilerek yerine Hocazade Şeyh Ebubekir’in 
görevlendirildiği görülür.45

Vaka-i Hayriye’den sonra da Çomak 
Baba Zaviyesi’nin faaliyetlerini sürdürdü-
ğü maliye kayıtlarından anlaşılmaktadır.

9. Çomaklı Baba Zaviyesi

Çomaklı Baba Zaviyesi, Bektaşi tarika-
tından olup Karahisar-ı Şarki/Şebinkara-
hisar sancağına bağlı Gevezid nahiyesinin 
Akıncı köyünde idi46. İnşa tarihi tespit edi-

lememiştir. Hakkında ulaşılabilen en eski 

43 BOA, AE.SAMD.III, no. 45/4509; C..EV., no. 
161/8042, no. 164/8187, no. 200/9967, no. 617/31140; 
İE.EV., no. 7/757, no. 16/1886.

44 VGM. A., Defter no. 1966, s. 152.

45 BOA, AE. SAMD. III., no. 45/4509.

46 BOA, C..EV., no. 224/11188, no. 534/26997, no. 
539/27216, no. 539/27228.

kayıt tahrir defterinde olup 1547-48 tarihli-

dir47. Kanuni zamanında faal olan bu yapıy-

la ilgili olarak II. Selim döneminde de tahrir 

kayıtları devam etmektedir48.

Anadolu’da harap halde ve bir türbe-

den ibaret kalan Bektaşi yapılarına Vaka-i 

Hayriye sonrasında dokunulmamış, pek 

çok tekke bu halleri üzere faaliyetlerine de-

vam etmiştir. Çomaklı Baba Tekkesi de bir 

türbeden ibaret kalmış olmalı ki herhangi 

bir emlak ve eşyası tahrir edilmemişti. Ay-

rıca 1829 yılında tekkenin neden kapatıl-

madığı sorulduğunda ve hakkında bilgi is-

tendiğinde tekke kayıtlarının kaybolduğu 

anlaşılmıştı.49 Bununla birlikte 1831 yılında 

bu tekkenin vakıf ve zaviyedarlık hisseleri 

vakıf evladından yedi kişinin uhdesine ve-

rilmişti.

10. Davud Baba Zaviyesi

Davud Baba Zaviyesi, Bigadiç kazasın-

da Işıklar köyünde idi. Hakkında ulaşılabi-

len en eski kayıt 23 Mart 1706 tarihli olup 

Şeyh Osman’ın zaviyedar olarak tayini hak-

kındadır.50 28 Temmuz 1742’de onun ölü-

müyle yerine oğlu Şeyh Süleyman görev-

lendirilmiştir.51

Vaka-i Hayriye sonrası Davud Baba 

Zaviyesi yıktırılmış ve malları zapt edilmiş-

tir.52

47 BOA, TT. d., no. 255, s. 88.

48 BOA, TT. d., no. 482, s. 141-142; no. 557, s. 14.

49 BOA, C. EV., no. 539/27216, no. 539/27228.

50 BOA, İE.EV., no. 48/5378.

51 BOA, AE. SMHD. I., no. 123/8946.

52 BOA, MAD. d., no. 9771, s. 81-83; no. 8248, s. 6-7.
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11. Efendioğlu / Hüseyin Dede 

Zaviyesi 

Efendioğlu diye bilinen Hüseyin Dede 

Zaviyesi, Burdur’un Yar Mahallesi’nde idi. 

Hamid sancağının nüfus ve hâsılatını gös-

teren 121 numaralı ve 08 Kasım 1523 tarihli 

tahrir defterinin 190. sayfasında bu zaviye-

nin bahsi geçmektedir. Hakkında daha eski 

bir kayda şimdilik ulaşılamamıştır.

Vaka-i Hayriye sonrası Bektaşi tekke 

ve zaviyelerinin lağvına dair padişah ira-

desi çıktığından bunların mevkufatı olan 

malların icarları ve her türlü hâsılatıyla 

zapt edilmesi; satılarak bedelinin man-

sure askerlerinin masrafları için Man-

sure Hazinesi’ne aktarılması gerekmek-

teydi. 14 Haziran 1832’de Hüseyin Dede 

Zaviyesi’nin emlaki de sayılmış ve el ko-

nulmuş idi. Buna göre mütevelli Abdur-

rahman b. Hüseyin’in mutasarrıf olduğu 

20 dönüm; Türkmenoğlu’nun mutasarrıf 

olduğu 10 dönüm tarla ki toplam 30 dönüm 

tarla mevcuttu. Zaviyenin icar olunan 42 

dönüm tarlası vardı. Bunlar dışında Müs-

lüman kabristanı yakınında iki; Köklük 

adlı mahalde 25; Kilise adlı mahalde 20 ve 

Bendbaşı’nda 100 olmak üzere toplam 147 

dönüm arazisi daha vardı. Bu emlakin ta-

mamına devlet tarafından el konularak sa-

tışa çıkarılmıştır.53

Bazı tekkelerin mülkleri satışa çıka-

rıldığı halde müşterisi çıkmadığından atıl 

kalmıştı. Bu durumda satıştan vazgeçilip 

53 BOA, MAD. d., no. 9771, s. 86.

mülkler kiraya veya iltizama verilmekte ya 

da değerinin çok altında bir fiyata elden çı-

karılmaktaydı. Burdur kazasındaki Hüse-

yin Dede Tekkesi’nin arazileri de müsadere 

edildikten sonra açık artırma ile satışa çıka-

rılmış; ancak aradan dört yıl geçmesine rağ-

men müşterisi çıkmadığından boş kalmıştı. 

Sonuçta tekkenin 42 dönüm tarlası 300 ku-

ruşa tekke şeyhine satılmıştı.54

12. Esireddin Baba Zaviyesi

Esireddin Baba Zaviyesi, Manisa kaza-

sının Belek nahiyesinde idi. Ulaşılabilen en 

eski kayıt Nisan 1626 tarihli olup kadı sicili 

hükmüdür. O tarihte Receb, zaviyedardır. 

Hariçten Süleyman, İbrahim ve İsa vakfın 

işlerine müdahale ederek zaviyenin harap 

olmasına yol açmışlardır.55

Esireddin Baba Zaviyesi’nde kadim-

den beri fukara ve dervişler zaviyedar olup 

ihya oluna gelmişken Seyyid Mehmed adlı 

bir şahıs kendi üzerine berat ettirip va-

kıf mahsulünü kendince toplayıp yemiş-

tir. Zaviye haraba yüz tutmuş; dervişlerin 

şikâyeti üzerine durum tahkik edilerek 14 

Temmuz 1640’ta Mehmed müdahaleden 

men edilmiştir.56

Esireddin Baba Zaviyesi’ne mütevelli 

ve şeyh atamaları Mart 1804’e kadar devam 

etmektedir.57 Sonraki tarihlerde akıbetinin 

ne olduğu şimdilik tespit edilememiştir.

54 BOA, MAD. d., 9774, s.163, 177.

55 Manisa Kadı Sicilleri, no. 333, s. 292. 

56 Manisa Kadı Sicilleri, no. 359, s. 32.

57 BOA, C..EV., no. 96/4797, no. 129/6411, no. 
446/22580.
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13. Genç Abdal Zaviyesi

Genç Abdal Zaviyesi, Alanya kazasına 

bağlı Âşıklar köyünde idi. Şimdilik hak-

kında ulaşılabilen en eski kayıt 06 Ağustos 

1731 tarihli olup Veli adlı kimse zaviyedar-

dır ve gelip geçene hizmetle yükümlüdür. 

Veli’den başka o tarihte zaviyede Mehmed 

b. Nasuh, Ahmed, diğer Mehmed, Şaban, 

Ali, Abdurrahman ve İbrahim tekkeni-

şin olup bu sekiz kişi avarız-ı divaniye ve 

tekâlif-i örfiyeden muaftır.58 Ancak kimi za-

man ellerindeki muaf nameye rağmen yerel 

idareciler tarafından rencide edildikleri ve 

vergi talep edildiği belgelerden anlaşılmak-

tadır.59

Zaviye hakkında Ocak 181960 sonrası 

herhangi bir kayda şimdilik rastlanamamış-

tır.

14. Gül Abdal Zaviyesi

Gül Abdal Zaviyesi, Sivas’ın Koçgiri 

kazası Paknek karyesinde idi. Yapıyla ilgi-

li kayıtlar sınırlı olup Ağustos 1732 - Nisan 

1907 tarihleri arası bilgiler vermektedir.61 

Mart 1907 tarihinde köy kabristanında Gül 

Abdal merhumun kabrinin bulunduğu, ka-

bir üzerinde bir türbe ve kabir içinde Gül 

Abdal Zaviyesi binası ile seccadenişin ve 

zaviyedarı olduğu; vakfın evkaf-ı münde-

riseden sayılarak varidatının ise padişah 

58 BOA, AE. SMHD. I., no. 205/16176.

59 BOA, AE. SABH. I., no. 202/13484.

60 BOA, C..EV., no. 166/8290.

61 BOA, AE.SMHD.I., no. 95/6548; BEO, no. 
3025/226866; C. EV., no. 149/7401; DH. MKT., no. 
1076/49; EV. d., no. 22150.

emriyle iptidaiye mektebine tahsis edildiği 

anlaşılmaktadır.62

15. Hacı Baba Zaviyesi

Osmanlı sınırları dâhilinde Saruhan/

Gördes, Saruhan/Demirci, Balıkesir/Gönen, 

Kütahya/Homa, Çirmen/Çöke ve İşkodra/

Kesakara’da Hacı Baba adıyla anılan Bektaşi 

yapıları vardı. Bu başlık altında ise Gediz-

Hacıköyü’ndeki zaviye incelenecektir.

Hacıköyü’ndeki Hacı Baba Zaviyesi 

hakkında ulaşılabilen en eski kayıt Ekim 

1524 tarihli maliye defteridir.63 Şeyh, zavi-

yedar, mütevelli ve seccadenişin atamaları 

Şubat 1840’a kadar takip edilebilmektedir.64

Hacı Baba Zaviyesi Vakfı’nın tevliyet 

ve zaviyedarlık görevlerine kadınların da 

atandığı belgelerden anlaşılmaktadır. Nite-

kim 04 Mart 1840’ta Alime Hatun’un vefatı 

üzerine evlatları Fatma, Halil ve Ali müşte-

reken görevlendirilmişlerdir.65

16. Hacı Dede Zaviyesi

Hacı Dede Zaviyesi, Amasya 

Sancağı’nın Havza nahiyesinde idi. İnşa ta-

rihi tespit edilememiştir. Hakkında ulaşıla-

bilen en eski kayıt 09 Aralık 1673 tarihlidir.66

62 BOA, BEO, no. 3016/226162.

63 BOA, MAD. d., no. 18333.

64 BOA, AE.SSLM.III., no. 49/2881, no. 91/5467; C. 
EV., no. 52/2587, no. 103/5148, no. 513/25939; İE.EV, 
no. 43/4846.

65 BOA, C. EV., no. 471/23818.

66 BOA, İE. EV., no. 8/998. Belgeye göre Hacı Dede 
ve Ahi Durasan köyleri zaviyenin malikânesi olup 
Hacı Bektaş evladından Ebubekir’e tevcih edilmiştir.
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Zaviyeyle alakalı zaviyedar, şeyh, mü-

tevelli atamaları Ocak 1802’ye kadar devam 

etmektedir67. Sonraki yıllar için herhangi 

bir belgeye ulaşılamamıştır.

17. Hacı Dede Zaviyesi

Hacı Dede Zaviyesi, Ladik’te Homa 

kazasında Hacıdede köyünde idi. 06 Şubat 

1706 tarihli kayda göre köy malikânesi vak-

fa ait olup mutasarrıf Ebubekir’in ölümü 

üzerine Seyyid Mustafa’ya berat verilmiş 

ve tevliyet görevini devralmıştı.68

Hacı Dede Zaviyesi, 1826 sonrası yıktı-

rılmış; türbe mahalleri ve vakıfları ile gelen 

gidene hizmet vermeyi ise sürdürmüştür.

18. Haki Baba Zaviyesi 

Haki Baba Zaviyesi, Bektaşi tarikatına 

bağlı zaviyelerden olup69 Manisa’da Haki 

Baba Mahallesi’nde idi. 09 Ocak 1689’ta se-

fer nedeniyle Aydın ve Saruhan livalarının 

kazalarında bulunan vakıflardan tahsisat 

yapılmış; Haki Baba Zaviyesi Vakfı’ndan 

2160 kuruş alınmıştı.70

Kayıtlardan anlaşıldığına göre Ayn-ı 

Ali Zaviyesi’nin zaviyedarlık göreviyle 

Haki Baba Zaviyesi Vakfı’nın tevliyet ve 

zaviyedarlığını çoğu zaman aynı kişiler üst-

lenmişti.71

67 BOA, AE. SAMD. III., no. 159/15584; AE. SSLM. 
III., no. 27/1506, no. 158/9469; C. EV., no. 297/15128, 
no. 331/16845, no. 348/17678.

68 BOA, AE. SAMD. III., no. 121/11895.

69 BOA, C. EV., no. 101/5026.

70 BOA, EV. HMH. d., no. 531, vr. 1a.

71 BOA, C. EV., no. 310/15773.

Vaka-i Hayriye sonrası Haki Baba Zavi-

yesi, camiye tebdille hizmetini Mayıs 1908’e 

kadar sürdürmüştür.72

19. Hamza Baba Tekkesi

Kastamonu-Tosya’da Hamza Baba 

adıyla bir Bektaşi tekkesi bulunmaktay-

dı. Evliya’da bahsi geçmediğine göre XVII. 

yüzyıldan sonra açılmış olmalıdır. 1826’da 

bu tekkenin bir türbeden ibaret olup, uzun 

süredir faaliyetinin olmadığı anlaşılmakta-

dır.73

Manisa’nın Nif kazasındaki Hamza 

Baba Tekkesi de kapatılmayıp faaliyetlerini 

sürdürmüştür (Onarlı, 2001:97-111).

20. Hasan Dede Tekkesi

Hasan Dede Zaviyesi, Bektaşiyye tari-

katından olup74 Giresun’da idi. İnşa tarihi 

tespit edilememiştir. Hakkında ulaşılabilen 

en eski kayıt 21 Nisan 1702 tarihli olup mü-

tevelli tayini hakkındadır. Şeyh Mehmed’in 

vefatıyla oğlu İbrahim görevlendirilmesi 

gerekirken Seyyid Mustafa ve Seyyid Meh-

med adlı kimselerin haksız müdahalesi gö-

rülmüş; vâkıf-ı evlattan olmadıkları anlaşı-

lınca İbrahim’e berat verilmiştir.75

72 BOA, BEO, no. 3321/249012.

73 BOA, MAD. d., no. 9771, s. 4-5. Vakfı ve türbesiy-
le varlığını 1826’dan sonra da sürdüren bu yapıya 
dair türbedar ve mütevelli tayinleri için bk. BOA, 
A. MKT. DV, no. 6/79; C. EV, no. 41/120771, no. 
37/1842. Ayrıca tekke vakfı vergilerden muaf tutul-
muştur. bk. C. EV, no. 399/20213

74 BOA, C. EV., no. 78/3879.

75 BOA, İE. EV., no. 27/3130.
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Hasan Dede Zaviyesi, 1826 sonrası 

Nakşibendi tarikatına bağlanmış ve bura-

ya Nakşi bir şeyh atanmıştır.76 1882 yılın-

da mevcut ve mamur olup tekrar Hasan 

Dede’nin neslinden gelen kişilerin idaresi-

ne bırakılmış;77 1905 yılında buraya Meh-

med Hulusi Efendi şeyh olarak atanmıştır.78

21. Haykıran Baba Zaviyesi

Haykıran Baba Zaviyesi, Menemen ka-

zasında idi. Hakkında ulaşılabilen en erken 

kayıt Nisan 1759 tarihlidir ve zaviyedar ta-

yini hakkındadır.79 1826 sonrası zaviye bi-

nası yıktırılmış; emlaki satışa çıkarılmıştır.80 

Osmanlı idaresi sadece bahçelerin değil tar-

laların da küçük parseller halinde satışa su-

nulması eğiliminde olduğundan zaviyenin 

arazilerini satın alan 15 kişiden hiçbiri 10 

dönümden fazla toprak elde edememiştir.81

22. Hızırlık Tekkesi

Hızırlık Tekkesi, Tokat’taydı. Hakkında 

ulaşılabilen en erken kayıtlar XVI. yüzyıl 

tahrir defterlerinde olup82 Evliya Çelebi’nin 

ziyaret ettiği yapılardandır (Evliya Çelebi, 

2001:36). XVIII. yüzyıldaki durumu hakkın-

da bir kayda ulaşılamamıştır.

76 Giresun Kadı Sicili, no. 1445, s. 73.

77 Giresun Kadı Sicili, no. 1407, s. 185.

78 BOA, EV.MKT, no. 2977 /58.

79 BOA, C. EV., no. 41/2023, no. 116/5766, no. 
372/18891.

80 BOA, MAD. d., no. 9771, s.64-68, 76, 96-97.

81 BOA, MAD. d., no. 9771, s. 69.

82 BOA, TT. d., no. 387, s. 433-434.

23. Himmed Dede Zaviyesi 

Himmed Dede Zaviyesi, Kastamonu’da 

Eflani-yi Daday kazasının Belviran kö-

yünde83 idi. Horasan’dan geldiği söylenen 

Himmed Dede’nin zaviyesinin inşa tarihi 

bilinmemektedir. Zaviye vakfı Himmed 

Dede evladından olan kimselerin idaresine 

bırakılmış olup 28 Ocak 1723’te zaviyedar 

Abdullah’tır.84 Bir ara Abdulbaki müdaha-

le ettiyse de evlattan olmadığı anlaşılmış 

ve 04 Mayıs 1725’te zaviyedarlığa tekrar 

Abdullah’a getirilmiştir.85

Merkezi hükümet tarafından bu tekke-

ye 1833 yılında şeyh ataması yapılacakken 

atamaların Hacı Bektaş Veli Tekkesi şeyhi 

arzıyla olduğunu, bu sebeple neden emlak 

ve eşyalarının tahrir edilmediğini sormuş-

tu. Ayrıca yıllık hasılatının bildirilmesini 

istemişti. Bu durum tekkenin faaliyetleri-

ne son verilmediğini göstermektedir.86 Bu 

tekke, türbe mahalli ve vakfı ile varlığını 

1826’dan sonra da sürdürmüştür.87

24. Kara Abdal Zaviyesi

Kara Abdal Zaviyesi, Hacı Bektaş 

Veli tarikatına bağlı zaviyelerden olup88 

Erzincan’ın Ağki köyünde idi. 15 Şubat 

1760 tarihinde günlük bir akçe ile Mehmed 

83 Bu köyün adı günümüzde Abakolu olarak geç-
mektedir.

84 BOA, İE. EV., no. 58/6325.

85 BOA, İE. EV., no. 72/7788.

86 BOA, MAD. d., no. 9771, s.4-5; EV.THR, no. 143/3.

87 BOA, EV. MH., no. 262173; EV.THR, no. 143/3; 
VGM. A, Defter no. 2621, s. 52.

88 BOA, C. EV., no. 176/8761.
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ve İbrahim adlı kimseler zaviyenin muta-

sarrıfı olmalarına rağmen yeniçeri ocağına 

dâhil olma sevdasındaydılar. Zaviye işle-

riyle ilgilenmeyip misafirler için ayrılan 

tahsisatı zimmetlerine geçirmişlerdi. Köy 

ahalisinden Süleyman’ın ihbarı üzerine 

yeni mütevelli tayin edilmiştir.89 Benzer bir 

sorun zaviyedarla da yaşanmıştır. Günlük 

bir akçe vazife ile zaviyedarlığını yürüten 

kimse terk-i diyar ederek başka bir şehirde 

ikamete başlamış, zaviye harap olmuş, aha-

liden Hasan Ağa bin Abdurrahman, Ali bin 

Mustafa, İsmail bin Mehmed ve Ebubekir 

bin Hasan’ın şikâyetiyle kaza naibi duru-

mu bildirmiştir. Hacı Bektaş Veli seccade-

nişini Abdüllatif Efendi tarafından 24 Ocak 

1775’te, gelip geçene yemek verilmesi şar-

tıyla, Ali zaviyedarlığa tayin edilmiştir.90

Kara Abdal Zaviyesi, 1826 sonrası zavi-

ye binası yıktırılsa da vakıf olarak faaliyet-

lerini sürdürmüştü. Haziran-Ağustos 1881 

arası varidatına bakılırsa 53.930 kuruşun 

23.185’i hazineye teslim edilmişti. Kalan 

meblağ ise zaviyenin masrafları için ayrıl-

mıştı.91 24 Haziran 1890 tarihinde hazinece 

yapılan tahkikatta Ağki köyü ile bu köye 

bağlı Başviran mezrasının ve mezradaki bir 

çiftlik yerinin mahsul ve vergilerinin zaviye 

vakfından olduğu görülmüştür. Kadimden 

beri öşür bedeli, Ağki köyünde bir çiftlik 

yerden ibarettir. Ancak 1890’a gelindiğin-

de vakfın hayratı harap ve mahvolmuş hal-

dedir. Mütevellisi ve diğer görevlileri de 

89  BOA, AE. SMST. III., no. 40/2790.

90  VGM. A., Defter no. 259, s. 155.

91  BOA, EV. d., no. 24976.

bulunmadığından bahsedilen arazilerdeki 

mahsulün tamamına Evkaf Nezareti’nce el 

konulması uygun görülmüştür.92

Kara Abdal Zaviyesi’yle ilgili son ka-

yıt 25 Temmuz 1892 tarihlidir. Esasından 

1890’daki kayıtla muhteva yönünden ben-

zerdir. Erzincan nahiyesine tâbi Ağki kö-

yüyle bu köye tâbi Viran mezrasının mah-

sulat ve vergisinin hazine tarafından; mez-

radaki bir çiftlik yerinin hasılat bedelinin 

ise vakıf tarafından zapt edileceği anlaşıl-

maktadır. Fakat o tarihte vakıf artık harap 

haldedir ve mütevellisi bulunmamaktadır. 

Bu tarz evkaf-ı münderisenin hasılatı Ma-

arif Nezareti’ne terk edildiğinden durum 

merkeze sorulmuş; gelen cevapta ise Evkaf 

Nizamnamesi’nin 26. Maddesi gereğince 

öncelikle Evkaf Hazinesi tarafından zapt 

olunarak bedelinin defterlere işlendiği ve 

maarife terkine gerek olmadığı söylenmiş-

tir.93

25. Karakurd/Kalender Baba 

Zaviyesi 

Karakurd/Kalender Baba Zaviyesi, 

Kırşehir’de idi. 06 Ağustos 1746 tarihli bel-

geye göre Şeyh Kalender Efendi tarafından 

Karakurd adlı mevkide o tarihten yaklaşık 

olarak 150 yıl önce bir zaviye ve bu yapının 

yaşaması için gelirleri zaviye vakfına akta-

rılacak bir bedesten ve hamam inşa ettiril-

mişti.94

92 BOA, EV. MKT., no. 2776/125; ŞD., no. 326/33.

93 BOA, BEO, no. 42/3120, lef 2.

94 BOA, MAD. d., no. 19227, s. 22.
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Kalender Baba Zaviyesi, 1826 sonrası 

türbe mahalleri ve vakıflarıyla faaliyetleri-

ni sürdürmüştür.95 Eylül 1885’te bedesten 

bir onarımdan geçmiş,96 Mart 1903’te ise 

evkaf-ı münderise türünden olan vakıfların 

gelirini zapt etmek konusunda Maarif ile 

Evkaf nezaretleri arasında bir ihtilaf yaşan-

mış ve Kalender Baba Vakfı’na ait hama-

mın durumu çekişmeye yol açmıştır.97

26. Kıllı Işık / Işık Baba Zaviyesi 

Kıllı Işık / Işık Baba Zaviyesi, Manisa 

nahiyelerinden Palamut’ta Yaya adlı köy-

de idi. 12 Ekim 1714’te zaviyedarlar Şeyh 

Ahmed ve Şeyh Mustafa vefat etmiş; İzmir 

sakinlerinden Salih Halife b. Ahmed göreve 

getirilmişti. Daha sonra Süleyman da kendi 

rızasıyla zaviyedarlığı Ali Halife b. Ebube-

kir ve İsmail b. Veli’ye bırakmıştı.98

Manisa’daki Seyyid Fenai Tekkesi ile 

Işık Baba Zaviyesi arasında idare açısın-

dan bir bağ olmalıdır ki Eylül 1719’da Fenai 

tekkesi şeyhi Ali’nin Kıllı Işık Zaviyesi’nin 

zaviyedarlığı için talepte bulunduğu görü-

lür.99

Yaya adlı köy arazilerinden elde edi-

len hâsılattan 10 kile buğday Işık Baba 

Zaviyesi’nde çorba ve ekmek yapımı için 

ayrılmaktaydı. Burada gelip geçen fukara 

yemek yerdi. Ancak kimi zaman vakıf yö-

95 BOA, EV. MKT, no. 2776/41; C. EV, no. 1/3, 
417/21149.

96 BOA, İ. DH., no. 960/75919.

97 BOA, MF. MKT., no. 689/77.

98 BOA, C. EV., no. 340/17295.

99 BOA, İE. EV., no. 40/4562.

neticilerinin bu geliri zimmetlerine geçire-

rek vakfa zarar verdiği ve misafirlere ye-

mek ikram etmediği de olmuştu. Nitekim 

bu nedenle 18 Haziran 1734’te köy ahali-

sinin şikâyetiyle Mustafa’nın azledilerek 

Mehmed b. Osman’ın görevlendirildiği gö-

rülür.100

Vaka-i Hayriye sonrası Yaya köyün-

deki Kıllı Işık Baba Zaviyesi kapatılmış ve 

270 dönüm arazisi müsadere edilmiştir.101 

Tekke, türbe, çeşme ve vakıf ile varlığını 

sürdürmüştür. 21 Eylül 1873’te üçte bir his-

seyle zaviyedarlık cihetine Hafız Abdullah 

Efendi’nin vefatıyla Hafız Ahmed’in görev-

lendirildiği görülür102. 1885 yılında Kıllı Işık 

Tekkesi’nde Abdullah Baba şeyh ve müte-

velli bulunmaktadır. Bu dönemde tekkeye 

yemek ve tamir parası da ayrılmıştır.103

27. Koyun Baba Tekkesi

Osmanlı ülkesinde Karahisar-ı şar-

ki, Teke-Adalya, Osmancık ve Kayseri’de 

Koyun Baba adıyla bilinen Bektaşi ya-

pıları vardı. Bunlardan ilki Vesâik-i 

Bektaşiyan’da geçmektedir.

Evliya’nın bildirdiğine göre XVII. yüz-

yılda Teke sancağının Adalya kazasında 

limon bahçesi içerisinde Koyun Baba Tek-

kesi bulunup, şeyh Boşnak Zülfikar Dede 

gelen ve gidene hizmet veriyordu (Maden, 

2013:31). Hasluck ise bu yapıyı iki taraflı bir 

100 BOA, AE. S. MHD.I., no. 138/10195.

101 BOA, MAD. d., no. 9771, s. 64.

102 BOA, EV. MKT., no. 693/234.

103 BOA, EV. MKT., no. 1363/7, no. 1314/107, no. 
1314/99.
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aziz üzerinden değerlendirmiştir. Franço-

is Savary de Brèves tarafından Adalya’da 

bazı Hristiyan duvar resimleri ve izleri ta-

şıyan mağara halinde bir mescit bulunmuş; 

Hasluck’un yöre halkıyla yaptığı görüşme-

lerde ise bu mağaradaki mezarda metfun 

kişinin bir zamanlar Hıristiyan iken ölüm 

yatağında İslamiyet’i kabul eden bir aziz 

olduğu inancının yaygınlığı anlaşılmıştır. 

Sonradan Müslüman olan bu kimse uzun 

yıllar Bektaşi Tarikatı bünyesinde hizmet 

etmiştir. O dönem Hıristiyanlar tarafından 

da mezarı ziyaret edilmektedir (Hasluck, 

2000:54).

Osmancık’ta bulunan Koyun Baba 

Tekkesi ve türbesini de ziyaret eden Evli-

ya Çelebi, buranın ziyaretçisinin hiç eksik 

olmadığını, mutfağında devamlı olarak ye-

mek pişirildiğini, Anadolu’da ve Rumeli’de 

böyle büyük tekke görmediğini bildirmek-

tedir.104 Tekke, meydan odasının yanı sıra 

ziyaretçilerin konaklaması için büyük bir 

han, imarethane, mutfak, kiler ve pek çok 

hücreden meydana geliyordu. Dört bir yanı 

kurşunla kaplanan bu binaların göm gök 

parıltısını bir fersah öteden görmek müm-

kündü. Dahası tekke ve türbenin kubbele-

rindeki altın âlemlerin şaşaasından insanın 

gözleri parlardı. Koyun Baba’nın türbesi 

104 Hacı Bektaş Veli’nin müritlerinden olduğu riva-
yet edilen Koyun Baba’nın türbesinin bulunduğu yere 
Sultan II. Bayezid, bir cami ve dervişler için büyük bir 
tekke inşa ettirmişti. Tekke meydan odasının yanı sıra 
ziyaretçilerin konaklaması için büyük bir han, mut-
fak, kiler ve pek çok hücreden meydana geliyordu. 
(Bk. Evliya Çelebi, 1998:94). Buradaki dervişler için 
pirinç tahsis edilmiştir. Bk. BOA, C. ML., no. 46/2145.

çok hoş kokularla bezenmiş olup, bura-

yı ziyarete gelenlere fukara ve türbedarlar 

bu kokulardan ikram ederlerdi. Tekkede 

koyun ve kuzu gibi meler; yumuşak huy-

lu, Ehl-i Sünnet ve’l-cemaat, abdullah ve 

arif-i billah dervişler vardı (Evliya Çelebi, 

1998:94).

Arşiv belgelerine göre Osmancık’ta-

ki tekkeye Yavuz Sultan Selim’in pek çok 

emlak bağışlayıp zengin bir vakıf kurdu-

ğu, ayrıca bu vakfı vergilerden muaf tuttu-

ğu anlaşılmaktadır.105 Mayıs 1584’te Koyun 

Baba Tekkesi dervişleri tekkeye su getiren 

sakilerin beygirlerinin gelip geçen ulaklar 

tarafından alındığını bildirip, bunun men 

edilmesini istemişlerdir.106

Osmancık’taki Koyun Baba Zaviyesi 

1826 sonrası Kadirilere bırakılmıştı (Savaş, 

2004:202). Zamanla buraya cami ve yanına 

misafirhane de inşa edilmiş;107 ayrıca tarla-

lar, bağlar ve değirmenler ile çok miktarda 

koyunuyla zengin bir vakfa sahip olan tek-

kedeki dervişler vergilerden muaf tutul-

muşlardı.108

105 VGM. A., Defter no. 386, s. 251.

106  BOA, MAD. d., no. 52, s. 363.

107 XIX. yüzyılın sonlarında tekkenin mevcut ve ma-
mur olduğu tespit olunmaktadır. Sivas Vilayeti Salna-
mesi, Sivas 1302, s. 449; Sivas Vilayeti Salnamesi, Sivas 
1306, s.242. Tekkedeki tamir ve yeni binaların inşası 
için bkz. BOA, EV. MKT, 839/59; BEO, 497 /37270

108 Tekkenin mal varlığı ile şeyh ve mütevelli tayinleri 
için bkz. BOA, BEO, no. 1311/98291; no. 1333/99973; 
C. EV, no. 1470/21450; no. 423/21450; DH. MKT, 
no. 354/24; EV. MKT. CHT, no. 265/8; İ. MMS, no. 
138/1329 R-17; MVL, no. 723/96; no. 498/140; ŞD, no. 
395/27; no. 450/ 11; YA. RES, no. 117/85; VGM. A., 
Defter no. 2581, s. 5; VGM. A., Defter no. 386, s. 251.
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Kayseri-Yılanlıdağı’ndaki Koyun Baba 

tekkesi ise bir mesire yerinde kurulmuş-

tu. Şehrin ayan, eşraf, şair, meddah ve bil-

cümle sazendeganları tatil günleri bu ferah 

mekâna gelip eğlenirler; sohbetler ederler, 

böylece gam ve kasvetlerinden azade olur-

lardı. Hatta burası, Sultanların dahi dinlen-

mek için geldikleri bir yerdi (Evliya Çelebi, 

1999:107).

28. Kurd Baba / şeyh şüca Zaviyesi 

Osmanlı döneminde Biga’nın Gerede-

li ile Edirne’nin Kırkık köylerinde, Aydın 

Sancağı’na bağlı Tire kazasıyla Karahisar-ı 

Sahip Sancağı’na bağlı Şuhut’ta Kurd Baba 

adıyla anılan Bektaşi zaviyeleri vardı.

Tire’deki Kurd Baba nam-ı diğer Şeyh 

Şüca Zaviyesi 1600’lerin ikinci yarısından 

itibaren aktifti.109 Hacı Bektaş Veli’nin tari-

katına bağlı tekkelerden olup Temmuz 1762 

tarihinde zaviyedar İbrahim Halife vefat 

ettiğinden yerine Abdurrahman Halife gö-

revlendirilmiştir.110 1826 ve sonrasındaki 

durumu bilinememektedir.

29. Mamasun Tekkesi

Mamasun Tekkesi, Nevşehir’de idi. 

Hasluck’un aktardığına göre 1800’lerin 

başında varlığı keşfedilmiş olup hem Bek-

taşilerce hem de Hıristiyanlarca ziyaret 

edilen bir yerdi. Önceleri bir Türk köylü 

tarafından ambar olarak kullanılan mekân, 

içindeki otun alev almasıyla zarar görmüş; 

akabinde ahıra çevrilmiş, bir diğer yangın-

109 BOA, İE. EV., no. 51/5616.

110 BOA, AE. SMST. III., no. 196/15433.

la içindeki hayvanlar telef olmuş; üst üste 

gelen felaketler bir ihtar olarak algılanınca 

bina tahliye edilmiştir. Yapılan çalışmalar-

da insan kemikleri bulunmuş ve burası bir 

ziyaretgâha dönüşmüştür. Müslüman hal-

kın iddiasına göre orada metfun olan kişi, 

ihtida etmiş ve bir Bektaşi olarak İslam’a 

hizmet etmiş biridir (Hasluck, 2000:55-56).

Mamasun Tekkesi’yle ilgili başkaca bir 

kayda şimdilik rastlanamamıştır.

30. Mürüvvet Baba Zaviyesi

Mürüvvet Baba Zaviyesi, Karahisar-ı 

Sahip’te Sandıklı kazasında idi. XV. ve XVI. 

yüzyıl arşiv belgelerinde adı geçmemekte-

dir. Evliya’nın seyahatnamesinde de bahis 

yoktur. Ulaşılabilen en erken kayıt Tem-

muz 1712 tarihlidir. Evladiyet üzere 80 se-

neden beri zaviyedar olan Süleyman’ın öl-

düğü ve yerine oğulları Yusuf ile Murad’ın 

görevlendirildiği bilgisini verir. Buna isti-

naden Evliya’da bahsi geçmese de zaviye-

nin XVII. yüzyılda var olduğu anlaşılmak-

tadır.111

Hacı Bektaş Veli tarikatına bağ-

lı zaviyelerden olan Mürüvvet Baba 

Zaviyesi’nin,112 1826 yılları sonrası emlaki 

müsadere edilmiştir. Aralık 1845 itibariyle 

zaviye vakfına ait arazilerden buğday, arpa 

ve bostan hasılatı kaldırılmış; öşür geliriyle 

birlikte 174 kuruş muhasebeye kaydedil-

miştir.113

111 BOA, AE. SAMD. III., no. 127/12453.

112 BOA, C. EV., no. 52/2575, no. 500/25279.

113 BOA, EV. d., no. 12348, vr. 5b.
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31. Okçu Baba Zaviyesi

Okçu Baba Zaviyesi, Manisa’ya bağ-

lı Turgutlu Nahiyesi’nde Azizlü köyünde 

idi. Şimdilik ulaşılabilen en erken kayıt 23 

Ekim 1758 tarihli olup zaviyedarlığa müşte-

reken mutasarrıf olan Ali, Ahmed ve Meh-

med b. Mustafa kardeşlerin ellerindeki be-

ratın yenilenmesi hakkındadır.114 Zaviyedar 

atamaları Haziran 1802’ye kadar takip edi-

lebilmektedir.115

Turgutlu kazasındaki Okçu Baba 

Zaviyesi’nden 1826 sonrası Bektaşiler uzak-

laştırılmış; medreseye çevrilen tekke bina-

sından başka herhangi bir yapı kalmamış-

tır.116

32. Öküz Baba Zaviyesi 

Öküz Baba Zaviyesi, Denizli’nin Çal 

kazasında idi. l826’da yıktırılarak türbe ma-

halleri bırakılan bazı tekkeler tekrar inşa 

edilememiş olup bunlar türbe ve vakıf ola-

rak faaliyetlerini sürdürmüşlerdi. Çal kaza-

sındaki Öküz Baba Zaviyesi de bu durum-

da olanlardandır. Yasaklılık sonrası faali-

yetlerini vakıf olarak sürdürmüştür. 1838 

yılında burada şeyh bulunan Osman’ın ölü-

mü üzerine bu göreve oğlu Mehmed Halife 

getirilmiştir117.

114 BOA, C. EV., no. 544/27487.

115 BOA, C. EV., no. 103/5131, no. 464/2359, no. 
605/30502; AE. SMST. III., no. 226/17925.

116 BOA, MAD. d., no. 9771, s. 69-70; YB. 04. d., no. 
121/D.317; EV. MH, no. 267/115; EV. MKT. CHT, no. 
203/37.

117 BOA, C. EV, no. 647 /32624.

33. Sitti Zeynep Sultan / Seyyide 
Zeynep Tekkesi

Zeynelabidin kızı Sitti Zeynep / Sey-

yide Zeynep Tekkesi, Alanya’da Taşpazarı 

Mahallesi’nde idi.118

Evliya Çelebi’nin bildirdiğine göre 

Alanya’da şehrin kuzeyinde bir tepe üze-

rindeki Sitti Zeynep Tekkesi iki kâgir 

kubbeli ve büyük bir yapıydı. Ancak sa-

dece birkaç dervişi vardı (Evliya Çelebi, 

2005:152-153).

Vaka-i Hayriye’den tekkenin vakıf ola-

rak faaliyetlerini sürdürdüğü ve 1843’te 

mütevelli tayin edildiği görülür.119 Temmuz 

1914’e gelindiğinde vakfın kaza merkezin-

deki üç kıta zeminden gelen öşür bedelinin 

55 kuruş olduğu görülür.120

34. şeyh Nusret Zaviyesi

Hacı Bektaş Veli ile birlikte 

Horasan’dan gelen ve Ahmed Yesevi’nin 

halifelerinden olan Şeyh Nusret’in Zile’de 

imaret, misafirhane ve mescidi bulunan ga-

yet mamur bir tekkesi ile türbesi vardı. 10 

Ekim 1360 tarihli Arapça vakfiyeye göre 

Cihanbahş tarafından Tokat’a tabi Aksaray 

köyü, Şeyh Nusret Zaviyesi’ne satılmıştı.121 

Şemseddin Yağlavi tarafından Amasya mu-

zafatından Uğurlu ve Hisarcık köylerindeki 

bazı gayrimenkullerin Şeyh Nusret b. Nus-

118 BOA, C. EV., no. 187/9303, no. 395/20042.

119 BOA, C. EV., no. 395/20042.

120 BOA, ŞD., no. 474/1.

121 BOA, AE. SMRD. I., no. 1/1; Mustafa Nuri Paşa, 
1987:7; Mehmed Süreyya, 1996:22.
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reddin Hamza’nın Zile nahiyesine bağlı 

Aksaray köyündeki zaviyesine vakfedildi-

ğini gösteren 05 Haziran 1365 tarihli Arap-

ça vakfiye kaydı122 da dikkate alınırsa bu 

yapının çok erken tarihlerde faaliyete geçti-

ği anlaşılmaktadır.

Şeyh Nusret Zaviyesi ile ilgili bir diğer 

vakfiye kaydı (Ek-1), 19 Kasım 1390 tarihli 

olup Emir Abdi bin Ali’nin Tokat ve tevabi-

inden Savacı köyündeki emlakini zaviyeye 

vakfeylediğini göstermektedir.123

II. Mehmed dönemine ait 06 Temmuz 

1454 tarihli bir hüccet ise I. Bayezid döne-

mindeki bir davaya atıfta bulunur. Buna 

göre Zile’de Şeyh Nusret Zaviyesi’nin vakfı 

olan Karagazi karyesi hududuyla Emir Satı 

Bey arazisi hududu hakkındaki anlaşmaz-

lıkta Sultan Bayezid’in işaretiyle meyda-

na gelen davada müddei Satı Bey evvelce 

Emir-i kebir Kadı Burhaneddin zamanında 

olan anlaşmayı kabul ile davadan feragat 

etmiştir.124

Bölge ahalisinin büyük hürmet göster-

diği Şeyh Nusret’in tekkesinde XVII. yüz-

yılda yalın ayak başı çıplak 70 Bektaşi der-

vişi mevcuttu. Kaza ahalisinin bu zata karşı 

itikadı ve saygısı kuvvetliydi. XVII. yüzyıl-

da tekkenin önünde bir tarafı çürümüş, çok 

büyük ve yaşlı bir dut ağacı mevcuttu. Bu 

ağacın kabuklarının ve çürüğünün humma 

hastalığına iyi geldiğine inanılıyordu. Keza 

dört yüz yıldan beri ziyaretçiler bu ağacın 

122 BOA, AE. SMRD. I., no. 1/2.

123 BOA, AE. SBZT. I., no. 1/1.

124 BOA, AE. SMMD. II, no. 1/51.

çürüğünden bir parça alıp götürmekte ve 

şifa bulmaktaydılar. Buna rağmen dut ağa-

cında herhangi bir azalma ve eksilme olma-

maktaydı. Evliya’da bu ağaçtan bir parça 

alıp saklamıştı (Evliya Çelebi, 1999:146-

147).125

35. Taşgun Baba Tekkesi

Taşgun Baba Tekkesi, Konya kazasına 

tabi İnsuyu’nda idi. 1826 yılına gelindiğin-

de tekke yalnızca bir türbeden ibaret olup 

burada herhangi bir Bektaşi dervişine rast-

lanılmamıştı (Maden, 2013:140).

36. Taşoluk Tekkesi

Taşoluk Tekkesi, Tokat’ta Eke bağların-

da mesire yerinde bir zaviye idi. Evliya’ya 

göre Taşoluk tekkesinin bir tarafı oluk gibi 

kazılmış olup bu oluk Müslümanlık önce-

sinden kalmıştı. Hatta buradaki taşlara eski 

zamanlarda hekimler yahut kâhinler tara-

fından üç satırlık tılsımlı bir yazı yazılmış, 

bunun etkisiyle günde bir defa buradan süt 

akmaktaydı. Hz. Peygamberin doğumun-

da yüz binlerce tılsımın etkisi kaybolunca 

burası da harap olmuştu (Evliya Çelebi, 

2001:39). Sonraki yüzyıllarda durumuna 

dair herhangi bir bilgiye şimdilik ulaşıla-

mamıştır.

37. Üryan Dede Zaviyesi

Osmanlı sınırları dâhilinde Üsküp, Se-

yitgazi ve Bafra’da Üryan Dede adıyla anı-

lan yapılar vardı. Bafra kazasındaki Üryan 

125 Bu tekkenin XVIII. yüzyıldaki faaliyetleri için 
bkz. VGM. A., Defter no. 259, s. 190.
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Dede Zaviyesi, belgede Şeyh Ali Baba Za-

viyesi ile birlikte anılmaktadır. Zaviyedar 

olan kimsenin binanın bakımıyla ve misa-

firlere yemek ikramıyla mükellef olduğu 

anlaşılmaktadır.126 Mart 1778 sonrası zavi-

yenin durumunu gösteren bir kayda rastla-

namamıştır.

38. Uzun Dede Sultan Tekkesi

Hatay Payas’ta birkaç dervişi olan 

Uzun Dede Sultan tekkesi vardı. Sultan I. 

Selim tarafından inşa ettirilen bu tekkeye 

(Evliya Çelebi, 2005:181), 1650 yılında Mev-

levi Mehmed Dede getirilmişti.127 Bu sebep-

le tekkenin o dönemde Mevlevi tarikatına 

bağlı olduğu tespit edilmektedir.

39. Yatağan Baba Tekkesi 

Yatağan Baba Tekkesi, Birgi’de idi. 

Hacı Bektaş’ın halifesi ve Abdal Musa’nın 

piri olarak zikredilen Yatağan Baba’nın 

tekkesi muhtemelen XIV. yüzyıl yapısı-

dır. Fransız tüccar ve seyyah Paul Lucas, 

1719’da yayımladığı kitabında Anadolu’da 

gördüğü bu tekkeden de bahsetmiştir. 1826 

sonrası ise tekke yıktırılmış ve günümüze 

yalnızca türbe ulaşmıştır.

Sonuç

Bektaşilik, XIII. yüzyılda Hacı Bektaş 

Veli tarafından temel ilke ve söylemleri 

oluşturulmuş; XVI. yüzyılda Balım Sultan 

tarafından kurumsallaştırılmış kültürel, 

sosyolojik, düşünsel ve tasavvufi bir orga-

126 BOA, AE. SABH.I., no. 48/3445.

127 Ayntab [Antep] Kadı Sicili, no. 21, s. 9, 70.

nizasyondur. Dayanaklarını Türklerin millî 

kültürü ile “Ehl-i Beyt”, “On iki İmam”, 

“Nübüvvet” ve “Velayet” gibi dini öge-

lerden alan Bektaşilik, prototip örnekleri 

Türkistan’da Hoca Ahmet Yesevi gibi ki-

şiliklerin çevresinde şekillenen “Horasan-

Türk tasavvuf geleneği”nde zeminini bu-

lur.

Hacı Bektaş Veli ve çevresindeki eren 

grubu, bir taraftan düşünce ve söylemle-

rini Anadolu Türkmenlerine ulaştırmaya 

çalışırken bir taraftan da XIII. yüzyılda ya-

şanan “Anadolu’nun Türkleşme” sürecine 

aktif katkıda bulunmuştur.

Bektaşilik tarih içerisinde Anadolu 

merkezli olarak Mısır, Balkanlar, Akdeniz 

gibi farklı coğrafyalara ulaşarak oralarda 

yüzyıllar boyunca Türk kültürünün tem-

sili görevini üstlenmiştir. Arşiv kayıtları, 

seyyahların bildirdikleri ve dönemin diğer 

kaynakları doğrultusunda Anadolu’da ku-

ruluşundan 1826’ya kadar 155 adet Bektaşi 

tekke ve zaviyesi tespit edilebilmektedir.

Kırşehir’de ortaya çıkan tarikat, 

Anadolu’nun her yerinde faaliyette değil-

di. Anadolu’da tekkelerin yoğunlaştığı iki 

bölge Tokat ve Bursa idi. Bursa’nın dışında 

Batı Anadolu’da tekkeler Manisa, Kütahya, 

Eskişehir, Karahisar-ı Sahip ve Denizli’de 

yer almaktaydı. Bektaşiler Anadolu’nun 

iç kesimlerinde Kayseri, Ankara, Çankırı 

ve Çorum çevrelerinde faaliyet göstermiş-

ti. Kuzey Anadolu’da Bektaşiliğin ulaştığı 

en uç nokta Merzifon olmuştu. Güney’de 

ise Antalya ve Alanya çevresi ile Ada-
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na ve Hatay dolaylarında tarikat yayıl-

mıştı. Antep’te de Bektaşi tekkesi vardı. 

Anadolu’nun doğusunda Erzincan, Bitlis ve 

Şirvan’da önemli Bektaşi tekkeleri bulun-

maktaydı. Ancak daha doğudaki bölgeler-

de herhangi bir Bektaşi yapısına rastlana-

mamıştır.

Hacı Bektaş Veli Tekkesi ve Vakfı, Os-

manlı Devleti tarafından ayrıcalıklar tanı-

narak desteklenmiş sekiz büyük vakıftan 

birisidir. XV. yüzyıl sonlarından itibaren 

vakfa bağlı gelir kaynakları sürekli olarak 

artış göstermiştir. Ancak zamanla merkez 

tekkenin gelirleri azalmış ve devlet tara-

fından verilen tahsisatın ödenmemesi veya 

geciktirilmesinden dolayı dergâha gelen 

misafirlerin ihtiyaçları karşılanamamış; 

bu nedenle de dergâh yöneticileri Osman-

lı yöneticilerinden yardım talep etmiştir. 

Merkez tekkenin belli başlı gelir kaynakları 

vakıflar, sadaka, adak ve hediyeler; devlet 

tarafından yapılan mutat olan ve olmayan 

yardımlar, devletten izin alınarak her yıl 

dergâh adına beş on kişinin muhtelif vila-

yetlerden topladığı yardımlar gibi kalem-

lerden oluşmaktadır. Bunların yanında, 

Hacı Bektaş Veli vakfına ait arazilere ver-

gi muafiyeti tanınması, dergâha odun gibi 

malzeme yardımı yapan yerleşim birimle-

rinin devlet tarafından muhtelif vergiler-

den muaf tutulması gibi tutumlar, tekkenin 

uzun zaman ayakta kalmasını sağlamıştır. 

Merkez tekkeye devlet tarafından yapılan 

mutat sübvansiyonlar arasında, “taamiye” 

adı altında yapılan ödemeler ve merkez 

tekke şeyhine her yıl “hırka bedeli” olarak 

ödenen paralar göze çarpmaktadır. Merke-

ze bağlı olarak Anadolu’nun muhtelif yer-

lerinde kurulan tekkelerin de çeşitli gelir 

kaynakları ve ayrıcalıkları bulunmaktadır.

Bektaşi tarikatının yedi asırlık tarihi 

boyunca geçirdiği en önemli safhalarından 

birisi 1826’daki ilga olayıdır. Yeniçeri Ocağı 

ile birlikte Bektaşi tekkelerinin de kapatıl-

ması yeni tartışmaları beraberinde getirmiş-

tir. 1826 sonrası bir süre gizliliğe bürünen 

Bektaşilik, yok olma tehlikesi yanında Tan-

zimat sonrası meydana gelen rahatlamanın 

ardından giderek güçlenmeye başlamıştır.

Bektaşilik ancak Sultan II. Mahmud’un 

ölümünden sonra yeniden canlanabilmiş; 

tarikat üzerindeki baskı Tanzimat’la hafif-

lemiştir. Ancak devlet tarafından bir daha 

resmen tanınması mümkün olmamıştır. 

Bununla birlikte Bektaşilerin saklandıkları 

yerlerden çıkmaya, tekkelerini yeniden inşa 

etmeye ve yeni dervişler toplamaya ne ka-

dar bir sürede başladıkları açık değildir.

Bektaşilik 1826 yılında yasaklandıktan 

sonra Bektaşiler devamlı kontrol altında tu-

tulmaya ve böylece Sünnileştirilmeye çalı-

şılmıştır. Hükümet bunun en kolay yolunu 

Bektaşi tekke ve türbelerine başka tarikat-

lardan şeyh tayin etmekte görmüştür. Ni-

tekim önemli ve büyük Bektaşi tekkelerine 

Nakşi şeyhler gönderilmiştir. Bu uygulama 

1834 yılından itibaren Bektaşiliğin merkez 

tekkesi olan Hacı Bektaş Veli Tekkesi için 

de geçerli olmuştur. Ancak merkez tekkeye 

gönderilen Nakşi şeyhler beklenilen başa-

rıyı elde edemedikleri gibi, devamlı suret-
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te huzursuzluğa yol açmışlar ve hükümeti 

meşgul etmişlerdir.

Anadolu’daki Bektaşi tekke ve zaviye-

leri, 1839 sonrası resmiyette yasaklı olma-

larına rağmen varlıklarını ve faaliyetlerini 

1925’e kadar sürdürmüştür.
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KÜTAHYA İLİ TÜRBE VE YATIRLARI ETRAFINDAKİ 

İNANIş VE UYGULAMALARIN HALK BİLİMİ 
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REGARDS TO FOLKLORE II

1Erdal ADAY2

ÖZ

Ülkemizin her köşesinde olduğu gibi 

Kütahya ve çevresinde de veliler, bilim ve 

devlet adamları gibi kişilerin kabirleri, çe-

şitli nedenlerle ziyaret edilmektedir. Tarihi 

şahsiyetlerinden çok menkıbevi şahsiyet-

leriyle bilinen ulu zatların ziyaret edilme-

sinin başlıca nedeni, ön plana çıkan fonk-

siyonlarıdır. Bu fonksiyonlar çoğu zaman 

genel konularda olabildiği gibi özel konu-

larda da olabilmektedir. 

Makale geliş tarihi: 05.02.2018, Makale kabul tarihi: 26.05.2018 
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Bu çalışmada Kütahya ili türbe ve yatır-

larının hangi amaçlarla ziyaret edildiği üze-

rinde durulmuştur. Kütahya ilinde tespit 

edilen türbe ve yatır sayısı beş yüzün üze-

rindedir. Türbe ve yatır çevresinde bulunan 

ağaç, su ve taşlar da buradaki zatlarla iliş-

kilendirilmekte ve manevi gücünün yansı-

ması olarak kutsal kabul edilmektedir. Kü-

tahya ili türbe ve yatırları genellikle çocuk 

sahibi olmak, hastalıklarına şifa bulmak, 

refah ve huzur dilemek, geleceğe yönelik 

dileklerde bulunmak ve yağmur duası gibi 

nedenlerle ziyaret edilmektedir.

Ziyaret esnasında uygulanan pratikler-

le kutsalı hissetme, hayır işleme, psikolojik 

olarak rahatlama amaçlanmaktadır. Ziyaret 

merkezi olarak kabul edilebilecek türbe ve 

yatırlara halkın yoğun ilgi göstermesinin 

temelinde, atalar ruhunun geride kalan ki-

şilere yardım edebileceği inancı yatmakta-

dır.

Anahtar Kelimeler: Kütahya, Yatır, 

Türbe, Kült.
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ABSTRACT

The tombs of the people such as saints, 

scientists and statesmen are visited for vari-

ous reasons in Kütahya and its surround-

ings as it is on every corner of our country. 

The main reason of being visited of these 

great people who are known with their re-

ligious legends more than being a historical 

figure is their prominent functions. These 

functions can be mostly specific topics be-

sides general topics.

In this study, it is mentioned that 

shrines and tombs of Kütahya are visited 

for what purposes. The determined number 

of shrines and tombs in Kütahya is more 

than five hundred. Trees, water and stones 

around the tombs are also associated with 

these personages and they are enshrined 

as the reflection of spiritual power. The 

shrines and tombs of Kütahya are visited 

generally to make wishes to have child, to 

heal from illnesses, for welfare and peace, 

and to make a wish about the future and 

rain prayer.

 It is aimed to feel the sacred one, do 

charity work and relax psychologically 

with the applied practices during the visit. 

The belief that ancestry souls can help to 

living people lies behind the intense inter-

est of the public to the shrines and tombs 

which can be accepted as visitation place. 

Keywords: Kütahya, Entombed Saint, 

Tomb, Culte.

GİRİş

XIII. asrın ortalarında Kütahya kesin 

olarak Türklerin hâkimiyetine girmiştir. 

Malatya civarından çadırlarla göç eden 

Türkmenler bu bölgelere keşif amacıyla 

gelmiş ve kısa sürede burayı yurt edinmiş-

lerdir. Anadolu’daki en güçlü beylikler-

den biri olan Germiyanoğluları zamanında 

Kütahya sosyal, siyasi ve kültürel manada 

oldukça zenginleşmiştir. Bu zenginliği-

ni Osmanlı Devleti’ne bağlandıktan sonra 

önemli bir sancak merkezi olarak devam et-

tirmiştir. Anadolu eyaletinin merkezi olma-

sı dolayısıyla devletin önemli toplantı yeri 

konumuna da kavuşmuştur. Kanuni Sultan 

Süleyman sonrasında Sultan Selim’in Os-

manlı tahtına, Kütahya’dan geçtiği düşü-

nülürse Kütahya’nın önemi biraz daha iyi 

anlaşılmış olacaktır. 

Nurettin Topçu, Mevlana ve Tasavvuf 

kitabında “Büyük mezarların üstünde bü-

yük vatanlar vardır. Büyük ölüleri olma-

yan Milletler ebedî olamazlar.” demektedir 

(2001:115). İşte Kütahya ve yöresi bağrın-

da Osmanlı’nın anası Hayme Ana’yı, Hacı 

Bektaş’ın halifesi Resul Baba’yı, divan ede-

biyatının önemli şahsiyeti şair Şeyhî’yi ve 

yüzlerce evliyayı barındırmaktadır. 

Ülkemizin her köşesinde olduğu gibi 

Kütahya ve çevresinde de veliler, bilim 

ve devlet adamları gibi kişilerin kabir-

leri, çeşitli nedenlerle ziyaret edilmekte-

dir. Bundan önceki çalışmada Kütahya 

ziyaretgâhlarının ortaya çıkışları, mimari 

yönleri, konumları ve burada yatan kişile-
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rin unvanları açısından bir değerlendirme 

yapılmıştır. Bu çalışmanın devamı olarak 

kabul edilebilecek bu incelemede ise türbe 

ve yatırların fonksiyonları üzerinde durula-

caktır. 

1. Kütahya İli Türbe ve Yatırların 

Fonksiyonları

İnsanlar sıkıntıya düştüklerinde, bütün 

çareleri denedikten sonra çözüm bulama-

dıklarında ya da kimseyle paylaşamadıkla-

rı, dile getiremedikleri sıkıntı ve dertlerine 

çare bulmak için yatırlara başvurular. Geç-

mişten geleceğe türbe ve yatır ziyaretleri 

devam ediyorsa bunun temelinde türbe ve 

yatırların fonksiyonları yatmaktadır. Çe-

şitli dilek, istek, adak ve murat için gidilen 

bu ziyaret merkezleri belli alanlarda ihti-

saslaştırılmaktadır. Bunun neticesinde in-

sanlar bireysel ve toplumsal dileklerini bu 

mekânlara taşırlar.

Kütahya ve çevresinde halk hekimliği 

ile ocak kültü konusunda doktora çalışma-

sı yapan Baysan’ın da belirttiği üzere de 

pek çok evliya türbesine hastalıkların şifası 

için başvurulmaktadır (2015:81). Çalışmada 

özellikle türbe ve yatır çevresinde bulunan 

su ve toprağın şifa amacıyla kullanıldığı 

belirtilmiştir. Çocuk sahibi olmak isteyen 

ailenin yatırlara giderek oradaki böcekle-

ri yemesi uygulaması, kısırlık sorununun 

çözümüne yönelik bir pratiktir (Başhan, 

2010:81).

Kütahya ili türbe ve yatırlarını insanlar 

genellikle çocuk sahibi olmak, hastalıkları-

na şifa bulmak, refah ve huzur dilemek, ge-

leceğe yönelik dileklerde bulunmak ve yağ-

mur duası gibi nedenlerle ziyaret ederler. 

Türbe ve yatırların sadece belirli nedenlerle 

değil, her türlü fonksiyon için ziyaret edil-

diği söylenebilir. Özellikle köylerde, hay-

van hastalıklarının tedavisi için türbe ve ya-

tırlara hala başvurulduğu gözlemlenmiştir. 

Türbe ve yatırlara gidiş amacı, tıbbın 

ilerlemesiyle de değişim göstermektedir. 

Örneğin, eskiden fıtık hastalığı için yatır-

lara gidilirken bugün daha çok doktora gi-

dilmektedir. Bu çalışmada türbe ve yatırla-

ra gidiliş amaçları ferdî talepler, toplumsal 

talepler, halk hekimliği talepleri ve diğer 

talepler olmak üzere dört başlıkta sınıflan-

dırılarak verilmiştir. 

Ferdî taleplerin başında hayatın geçiş 

dönemlerinden kabul edilen doğum ve ev-

lilik gelmektedir. Ülkemizde çocuk sahibi 

olmak için gidilen yatır sayısı diğer sebep-

lerle gidilen türbe sayısından daha çoktur 

(Acıpayamlı, 1974:14-22). Türbe ve yatırlar 

sadece çocuksuzluk sorununun çözümün-

de değil; doğum sonrası sütü gelmeyen 

kadınların sütünün gelmesi için, zayıf ve 

hastalıklı doğan çocuğun yaşaması için, ço-

cuğun gelecekte zeki olması için de ziyaret 

edilmektedir. Sıvazlama ve tutma uygula-

ması olarak adlandırılan bu tedavi şeklinde 

türbe ve yatırlardaki şahıslarla ilişkilendi-

rilen, kutsal kabul edilen araç gereçler kul-

lanılmaktadır. Ferdî taleplerin ikincisi ise 

evlenemeyen gençlerin kısmet açmak için 

türbe ve yatırlara gitmesidir. Anadolu’da 

bu amaçla ziyaret edilen türbe ve yatır sa-

yısı da oldukça fazladır. Mutlu bir evlilik 



140

ALEVİLİK  ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

başlangıcının yanı sıra sorunlu evliliklerin 

düzelmesi için de bu mekânlardan medet 

umulmaktadır. 

İnsanın hayatında geleceğe dair her za-

man maddi ve manevi beklentileri olmuş-

tur. İyi bir iş sahibi olmak, ev-araba alabil-

mek, namaza başlayabilmek gibi talepler 

bunlardan birkaçıdır. 

Toplumsal taleplerin başında ise haya-

tın kaynağı su, yani yağmur talebi gelmek-

tedir. Genellikle kurak geçen ilkbahar ve 

yaz aylarında türbe ve yatırlar ziyaret edil-

mektedir. Erman Artun, Adana’da geciken 

yağmurların yağmasını sağlamak, kıtlığı ve 

kuraklığı önlemek için yağmur yağdırma 

kerametleri olduğuna inanılan Boğa Dede, 

Bulut Dede ve Tosun Dede’nin ziyaret edi-

lip yağmur duası yapıldığını belirtmektedir 

(2007:308).

Askere veya gurbete gidenlerin sağlıkla 

ve esenlikle dönmesi için, hacca gidebilmek 

için, hıdrellez kutlamaları için de Kütahya 

ilindeki türbe ve yatırlara gidilmektedir. 

Hastalıkların tedavisinde mekânda bu-

lunduğu kabul edilen ata ruhlarından me-

det ummak, onlardan yardım dilemek için 

türbe ve yatırlara başvurulmaktadır. Başta 

çocuk hastalıklarının tedavisi olmak üze-

re (karın ağrısı, fıtık, kekeme, uykusuzluk, 

yürüyememe, sarılık ve huysuz çocukların 

iyileşmesi için) yetişkin hastaların tedavisi 

için de (akıl hastalığı, felç, cilt hastalıkları, 

sırt ağrıları, çıban ve göz akıntısının tedavi-

si) türbe, tekke, dergâh gibi yerlere gidile-

rek şifa dilenilmektedir.

Çam, meşe ağaçlarının dallarının yarı-
lıp arasından çocuk geçirilirse fıtık hastalı-
ğının iyileşeceğine inanılır. Türbe ve yatır 
çevresinde bulunan ağaçtan geçirme uygu-
laması, Türk kültür ekolojisinde gelenek-
sel dünya görüşü bağlamında anne olarak 
tasavvur edilen ağaçtan, kozmik zamana 
dönerek yeniden doğuş olarak okunabilir 
(Koç, 2016:185).

Kütahya yöresinde göz akıntısı olan 
kişiler şu şekilde tedavi edilir: “Türbedeki 
ocaklı kadın tarafından diz üstü oturtul-
duktan sonra türbeye adanmış beyaz tül-
bent ile başın üzerine baskı yapılır ve aynı 
tülbent ile vücudun diğer tarafları sıvazla-
nıp daha sonra da yüze doğru tükürülür. 
Aynı tülbent göz üzerinde gezdirilirken 
ocaklı kadın da dua eder. Aynı tülbent par-
çasından bir parça koparılıp tedavi olan ki-
şiye verilir (Aday, 2013:750).

Yukarıda belirtilen uygulamalarda 
eski inanç sisteminin izlerinin yanında dinî 
uygulamalarla çatışmayan pratiklere yer 
verildiği gibi sihri uygulamalara da yer 
verilmektedir. Sihri uygulama olarak gös-
terilebilecek diğer bir husus da yatırların 
adlarıyla şifa beklentisi arasındaki paralel-
liktir. Geç yürüyen çocuk Ayak Dedesi’ne, 
sütü gelmeyen kadın Süt Dedesi’ne, hıfza 
başlayan çocuk Hafız Dede’ye götürülür. 
Bu isimler ile gidiş sebebi arasındaki ilişki 
açıktır ve bundan gaye, dileğe vasıl olmada 
isimden de yardım umma olarak açıklana-
bilir (Duymaz, 2001:342).

Kütahya ili türbe ve yatırlarının ziyaret 

fonksiyonları şu başlıklarda toparlanabilir: 
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1.1. Ferdî Talepler

1.1.1. Hayatın Geçiş Dönemiyle İlgili 
Talepler

1.1.1.1. Doğumla İlgili Talepler

a. Çocuğu Olmayan Ailelerin Çocuk 

Sahibi Olması ve Kısırlığı Gidermek İçin 

Gidilen Türbe ve Yatırlar: Ülkemizde ço-
cuk sahibi olmak için gidilen yatır sayısı 
diğer sebeplerle gidilen türbe sayısından 
daha çoktur (Acıpayamlı, 1974:14-22). Tür-
belerde çocuk sahibi olmak amacıyla ger-
çekleştirilen çeşitli ritüellerden sonra eğer 
çocuk olursa ziyaret edilen türbenin ismini 
çocuğa verme uygulaması oldukça yay-
gındır. Yörede yapılan alan araştırmasında 
türbeye bağlanma neticesinde doğan ço-
cuklara, oradaki zatın ismi verilmezse o ço-
cuğun yaşamayacağı inancı hâkimdir. Yö-
rede türbe ve yatırlara bağlı olarak verilen 
isimler genellikle erkek çocuklarına “Aziz, 
Ali, Ahmet, Bayram, Gazi, Nurettin” isim-
leriyken kız çocuklarına ise “Sultan, Satı, 
Gülistan, Ayşe ve Cemile” isimleridir. 

Göçebe ve tarım toplumunun en çok 
ihtiyaç duyacağı gereksinim insan gücüdür. 
Türk milletinde hayatın en önemli aşaması 
ve başlangıcı kabul edilen doğum, önem-
senmiştir. Çocuksuzluk halk hikâyelerinin 
çoğunda, masallarda ve efsanelerin bir bö-
lümünde önemli bir sorun olarak karşımıza 
çıkar. Bu sorunun çözümünde anlatılarda 
bazen ak sakallı pire, bazen dervişlere baş-
vurulur. 

Hikmet Tanyu’nun “Ankara ve Çev-

resinde Adak ve Adak Yerleri” adlı çalış-

masında çocuk sahibi olmak için gidilen 

ziyaret yerleri sayısı otuz dokuz olarak ve-

rilmiştir. Türkiye için bu sayı gerçekte daha 

fazla olmalıdır (Boratav, 2003:1894). Bu de-

ğerlendirme bütünüyle doğrudur. Sadece 

çocuk sahibi olmak için değil; doğumun ko-

lay olması için evliya mezarlarına, türbe ve 

yatırlara gidilir. (Çeribaş, 2004:138; Yücel, 

2011:70)

Şimşek, hamile kalamayan kadının 

derdine derman ararken uyguladığı yön-

temlerden bahsetmektedir ki uygulama şu 

şekildedir: Hamile kalmak isteyen kadın, 

eline yedi tane küçük demir çubuk alır. Bu 

demir çubuklardan her biri farklı bir yolu 

temsil eder: İlki Allah’a dualar ederek ço-

cuk dilemeyi, ikincisi doktor yardımıyla ço-

cuk olmasını, üçüncüsü bir hoca yardımıyla 

çocuk sahibi olacağı inancını, dördüncüsü 

yatırlara giderek onlara adak adayarak ço-

cuk sahibi olacağı inancını, beşincisi ocak-

larda bulunan kişilerin yardımıyla çocuk 

sahibi olacağı inancını, altıncısı birilerinden 

el almış diye söz edilen kişilerin yardımıy-

la çocuk sahibi olacağı inancını ve yedinci-

si de ağzı dualı kişilerin yardımıyla çocuk 

sahibi olacağı inancını temsil eder (Şimşek, 

2013:252). Bu sembollerden beş tanesinin 

türbe ve yatırlara bağlı olması, çocuksuzluk 

sorunun çözümünde bu kutsal mekânların 

önemini göstermektedir. 

Kütahya yöresi türbe ve yatırlarına 

(dede, tekke) gidiliş amacının başında ço-

cuksuzluk sebebi vardır. Çocuk sahibi ol-

mak için yapılan uygulamalara yöre halkı 

“bağlanma” adını vermektedir. “Falanca 
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türbeye bağlandım.” gibi ifadeler yörede 
çocuk sahibi olmak isteyen kişilerin uygu-
layacağı pratiklerin genel adı olmuştur. Ço-
cuk sahibi olmak ve kısırlığı gidermek için 
ziyaret edilen türbe ve yatırlar şunlardır:

Ekmekçi Dede, Terzi Dede, Köse Kal-
fa, Gaip Dede, Kemal Sultan, Ahmet Dede, 
Sarı İsmail Sultan / Tavşanlı; Ergun Çele-
bi, Ana Sultan, Bun Dede, Ulu Cami Tür-
besi, Karadonlu Can Baba, Paşam Sultan 
/ Merkez; Ana Sultan, Arap Dede, Şeyh 
Veli Bayram, Pir Ahmet, Kızık Tekkesi, 
Seyyitömer, Hüseyin Gazi, Şeyhi, Seydi 
Ali Sultan, Öteköy Tekkesi, Bayram Şah, 
Tekke (Kırgıl), Gayberenler (Aydoğu-
du), Tulaslan, Arap Tekke (Çavuşunçift-
liği), Mehmet Dede (Ahiler köyü), Cemal 
Sultan(Afyonkarahisar), Kara Dede, Arap 
Dede (Sofça), Sobran Köyü Türbeleri, De-
mirli Tekke Türbesi, Mahmutlar Tekkesi ve 
Selim Dede (Sır Ören), Ahu Ali / Merkez 
köyler; Himmet Dedede, Aziz Dede, Altın-
cık Türbesi, Seydi Sül Dede, Erenler Tekke-
si, Yar Geldi, Söylemez Tekkesi, Kızlar Tür-
besi, Murat Dede, Yapılcan Köyü Türbesi / 
Altıntaş; Selim Dede, Gülistan Dede, Gelin 
Mezarı, Ebe Ana, Şerife Ana, Arap Dede, 
Helvacı Dede, Kızeğreti Dedesi / Domaniç; 
Doğruçam / Şaphane; Küçükyaren Dede-
si, Bedreddin Türbesi, Doğan Bey Türbesi, 
Tatar Dede, Hacı Ahmet Efendi Türbesi / 
Simav; Işık Çakır, Haksız Hasan Türbesi 
/ Hisarcık; Kara Dede, Serdar Dede, Hay-
dar Gazi, Boran Dede, Düşecek Tekke / 
Emet; Kara Donlu Cihan Baba, Veyis Dede, 
Ali Dede Türbesi(Aksaklar), Murat Dede, 

Tekke(Pınarbaşı), Karadona Yatırı / Gediz.

b. Doğum Sonrası Sütü Gelmeyen Ka-

dınların Sütünün Gelmesi İçin Gidilen 

Türbe ve Yatırlar: Sütü gelmeyen kadınlar 

şifa aradığı Süt Dede’nin yanına götürü-

lür bir takım sihri uygulamalar sonucunda 

sütünün geleceğine inanılır. Sütün gelme-

si için gidilen yerler şunlardır: Süt Dede / 

Altıntaş, Sübbah Dede (Süt Baba) Türbesi / 

Emet, Gaflet Baba Türbesi, Koca Bey (İncir 

Dede) / Gediz. 

c. Yeni Doğan Çocuğun Ölmeme-

si İçin Gidilen Türbe ve Yatırlar: Haydar 

Gazi / Emet, Erenlerekkesi / Altıntaş, Ak-

pürüm Dede / Altıntaş, Meyis Dede / Ge-

diz, Murat Dede / Gediz, Ebe Ana Türbe-

si/Domaniç, Sarı İsmail Sultan/ Tavşanlı, 

Mehmet Dede/Ahiler Köyü, Himmet Dede 

/ Altıntaş.

ç. Çocuğun Zeki Olması İçin Gidilen 

Türbe ve Yatırlar: Terzi Dede / Tavşanlı, 

Murat Dede / Gediz. 

1.1.1.2. Sünnet İle İlgili Talepler

 Sünnet Olan Çocuğun İyileşmesi İçin 

Gidilen Türbe ve Yatırlar: Terzi Dede / 

Tavşanlı, Seydiömer / Seyitömer Belediye-

si, Garipçe Dede / Muratlı Köyü. 

1.1.1.3. Evlilik İle İlgili Talepler

a. Kısmet Açmak İçin Gidilen Tür-

be ve Yatırlar: Seyyid Ali Sultan, Öteköy 

Tekkesi, Söylemez Dede, Bun Dede, Paşam 

Sultan, Murat Dede, Hatuniye Cami, Sarı 

İsmail Sultan.
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b. Mutlu Bir Evlilik Başlangıcı İçin 

Gidilen Türbe ve Yatırlar: Haksız Hasan 

Türbesi, Ana Sultan, Kemal Sultan, Baba 

Sultan, Hüseyin Gazi, Gelin Mezarı, Terzi 

Dede, Kemal Sultan, Yörgüç Köyü Türbe-

leri, Ana Sultan, Seydiömer, Baba Sultan, 

Seyyid Burhanettin, Alibey köy, Himmet 

Dede, Erenler Tekkesi, Yapılcan köyü, Ga-

rip Teke, Sevdiğin köyü, Gelin Mezarı, Ga-

ripçe Dede, Paşam Sultan, Sarı Kız Türbesi 

(Cebrail Belediyesi), Söylemez Tekkesi.

c. Sorunlu Evliliklerin Düzelmesi 

İçin Gidilen Türbe ve Yatırlar: Ergun Çe-

lebi Türbesi, Paşam Sultan, Bun Dede, Öte-

köy Tekkesi, Köse Kalfa, Dede (Elmaağacı 

köyü), Himmet Dede. 

1.1.2. Refah ve Mutluluğa Yönelik 
Talepler

a. Ev Sahibi Olmak İçin Gidilen Tür-

be ve Yatırlar: Sunullah Gaybi (Hüdarab-

bim) Türbesi, Rabia Hatun, Ahî Arslan, Sa-

rıkız (Kırklar), Ece Sultan, Tekke (Pınarba-

şı), Selim Dede (Çukurca), Arap Dede, Ilıca.

b. Bereket İçin Gidilen Türbe ve Ya-

tırlar: Sarı İsmail Sultan, Kemal Sultan, Kü-

kürt köyü Dedeleri, Arap Dede, Çavuşun 

Çiftliği, Arap Dede, Sobran köyü Türbeleri, 

Himmet Dede, Erenler Tekkesi (Altıntaş), 

Ilıcaksu, Kadı Şeyh Tekkesi, Enderesi (Si-

mav). 

c. İş Bulmak için Gidilen Türbe ve 

Yatırlar: Ilıca, Arap Dede, Hüseyin Gazi, 

Selim Dede(Çukurca), Bun Dede, Rabia Ha-

tun, Ulu Cami Türbesi, Sarıkız. 

ç. Namaza Başlamak İçin Gidilen Tür-

be ve Yatırlar: Bun Dede, Paşam Sultan. 

d. Para Sahibi Olmak İçin Gidilen 

Türbe ve Yatırlar: Bun Dede, Somuncu 

Baba, Rabia Hatun, Ece Sultan Türbesi, 

Kadı Şeyh.

e. Sınavda Başarılı Olmak İçin Gidi-

len Türbe ve Yatırlar: Ahi Arslan, Paşam 

Sultan, Ali Dede (Merkez), Ahi Evren, Av-

dan Çoban Baba, Fatma Ana Türbesi, Bun 

Dede, Ulu Cami Türbesi, Sarıkız (Kırklar), 

Üç Asker (Haydar Efendi - Fevzi Efendi - 

Ali Baba), Somuncu Baba, Akpürüm Dede, 

Mümine Hatun, Nalbant Hüseyin.

f. Araba Sahibi Olmak İçin Gidilen 

Türbe ve Yatırlar: Rabia Hatun, Sarıkız, 

Bun Dede, İshak Fakih.

g. Kaza Yapmamak İçin Gidilen Tür-

be ve Yatırlar: Somuncu Baba, Ana Sultan, 

Gayberenler, Işıkselvi Tekkesi, Nalbant Hü-

seyin ve Mümine Hatun.

1.2. Toplumsal Talep

a. Askere veya Gurbete Gidenlerin 

Sağlıklı Bir şekilde Gidip Gelmeleri İçin 

Ziyaret Edilen Türbe ve Yatırlar: Sarıkız 

(Kırklar), Hıdırlık Mescidi, Gurbet Baba, 

Terzi Dede, Kemal Sultan, Ebe Ana, Hay-

dar Gazi (Akçaalan), Çam Dede (Gediz), 

Ahmet Dede (Ayvalı köyü). 

Hüseyin Gazi, Seyyid Ali Sultan, Ço-

ban Baba, Demirli Tekke Türbesi, Ahi 

(Ahu) Ali Türbesi (Gümüşköy), Himmet 

Dede, Aziz Dede, Nalbant Hüseyin ve 
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Mümine Hatun, Şerife Ana, Ali Baba, Bun 

Dede, Sarıkız / Kırklar, Seyyit Ebu’l Ve-

fa-Cefa-Sefa, Hıdırlık, Doğruçam Dedesi, 

Haksız Hasan Dede Türbesi, Hisarcık Hü-

seyin Dede Türbesi, Işık Çakır, Şeyh Çakır 

Sultan Türbesi, Haydar Gazi, Abaş Köyü, 

Kara Donlu Can Baba (Cihan Baba) Gurbet 

Baba.

b. Hacca Gidebilmek İçin Ziyaret 

Edilen Türbe ve Yatırlar: Karadonlu Can 

Baba, Gurbet Baba, Terzi Dede, Ahî Ars-

lan, Ahu Ali Türbesi, Himmet Dede (Alibey 

köy), Murat Dede (Altıntaş). 

c. Yağmur Duası İçin Ziyaret Edi-

len Türbe ve Yatırlar3: Sarı Dede, Somun-

cu Baba (Ekmekçi Dede) İkizler Tekkesi, 

Yâren Dede, Kabaağaç ve Tütmen Dedesi, 

Tallı Dede / Tavşanlı, Ana Sultan Şeyh Ali 

Efendi Türbesi, Kızık Tekkesi, Baba Sultan, 

Demirli Tekke, Terzi Dede, Bayramşah, 

Şeyh Ali Efendi, Beşler Türbesi, Çırçırçeş-

mesi Tekkesi, Erenler, Çoban Baba, Erenler 

Düzlüğü, Köy Dedesi (Kükürt), Arap Tekke 

(Çavuşunçiftliği köyü), Fike Sultan, Meh-

met Dede (Ahiler köyü), Erenler (Alayunt), 

Al Koca Tekkesi (Uluköy), Akbaba Türbesi 

(Sobran), Musa Dede (Demirciören köyü), 

Ahali Türbesi/ Merkez köyler; Al Dede 

3 Bu konuda Sabri Koz tarafından hazırla-
nan Yağmur Duası Kitabına bakınız. Koz, 
Sabri(2007),Yağmur Duası Kitabı, Kitabevi Yay. İs-
tanbul, Uğurol Barlas, “Karabük ve Safranbolu Yöre-
sinde Yağmur Duası Yapılan Türbe ve Yatırlar” Yağ-
mur Duası Kitabı, Kitabevi Yay. İstanbul s.334-357., 
Erman Artun “Adana Yağmur Yağdırma Törenlerin-
de Boğa Dede, Bulut Dede ve Tosun Dede” Yağmur 
Duası Kitabı, Kitabevi Yay. İstanbuls.304-313.

ve Arap Dede, Ahî Arslan, Seyyit Ebu’l 

Vefa-Cefa-Sefa, Hazırlık Sultan, Acar Sul-

tan/ Merkez; Himmet Dede, Alıncak Tür-

besi, Döner Taş Türbesi (Alıncık), Erenler 

Tekkesi, Perişan Dede, Murat Dede, Kara 

Dede, Hasan Dede, Ahi Musa, Hamza Tek-

kesi (Altıntaş); Çırpıl Dede, Duman Dede 

(Berçin), Pürencik Dedesi, Gülistan Dede 

(Domur), Gelin Mezarı (Köçüköy), Çetirler 

Dedesi (Domaniç), Çalı Dede, Şerife Ana, 

Hemit Dede, Helvacı Dede, Sancılı Dede, 

Selim Dede, Siğil Dede (Muratlı köyü), 

Güzlük Dedesi, Yağıbasan, Kızeğreti De-

desi, Kaygılı Dede, Çat Dede (Güney), Eftel 

Dede, Koru Dede / Domaniç; Seyyit Gazi / 

Şaphane; Kavli Ahmet, Kocayeren Dedesi 

(Şenköy), Bedreddin Türbesi, Gökçeler Tür-

besi / Simav; Ilıca Dede Türbesi, Kutlubey-

ler Tekkesi, Şeyh Çakır / Hisarcık; Haydar 

Gazi (Abaş Köyü), Tekke (Düşecek), Kara 

Dede, / Emet; Tekke (Pınarbaşı), Mehmet 

Dede (Ece Köyü), Sarıkız Türbesi, Yâren 

Dede, Ali Dede Türbes (Aksaklar) Güzün-

gülü Dedesi / Gediz.

ç. Hıdrellez Kutlamaları İçin Ziyaret 

Edilen Türbe ve Yatırlar: Eski Dede-Koca 

Dede, Küçük Dede- Yeni Dede, Zekeriyya 

Efendi, Cabire Sultan Türbesi, Cıbcek Dedesi, 

Yâren Dede, Acem Baba / Simav; Asarlık / 

Şaphane, Meçhulasker / Merkez köyler; Ilı-

ca Dede Türbesi/ Şeyhler, Kara Donlu Can 

Baba / Gediz.

d. Dini Bayramlar Sonrası Toplu Di-

lekler İçin Ziyaret Edilen Türbe ve Yatır-

lar: Fike Sultan (Karacaören).
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e. Törensel Kutlamalar İçin Ziyaret 

Edilen Türbe ve Yatırlar: Koçubaba Türbe-
si (Elmalı), Kemal Sultan Türbesi (Afyonka-
rahisar), Pir Ahmet Efendi Türbesi, Karaku-
zu Tekkesi (Sofça), Ebe Ana Türbesi, Şehit 
Dede Türbesi, Paşa Balı Türbesi, Savcı Bey, 
Hayme Ana Türbesi, Doğan Bey Türbe-
si, Arap Dede, Selim Dede Türbesi, Ahmet 
Dede Türbesi/ Domaniç; Işık Ali Türbesi, 
Haksız Hasan ve Türabi Türbesi, Hasan 
Dede Türbesi/ Hisarcık. 

1.3. Halk Hekimliği Neticesinde 
Hastalıklardan Kurtulmaya 
Yönelik Talepler

1.3.1. Çocuk Hastalıklarının 
Tedavisi İçin Gidilen Türbe ve 
Yatırlar

a. Huysuz Çocukların İyileşmesi (Huy 

Değiştirme) İçin Gidilen Türbe ve Yatır-

lar: Acar Sultan, Kızık Tekkesi, Yorgun Çe-
lebi Türbesi, Esrek Sultan (Çelebi Tahir), 
Köse Kalfa, Seyitömer, Gevrekseydi, Hora-
san Erenleri(Sekiören), Aziz Dede (Akça-
köy), Seydi Sül Dede( Altıntaş Köyü), Resul 
Baba, Ebe Ana, Nalbant Hüseyin ve Mümi-
ne Hatun, Arap Dede/ Domaniç, Garipçe 
Dede(Muratlı Köyü), Ahi Evren Kavli Ah-
met/Simav.

b. Karnı Ağrıyan Çocukların İyileşme-

si İçin Gidilen Türbe ve Yatırlar: Sancılı 
Dede/ Domaniç, Ahi Ali(Gümüşköy), Ce-
mal Sultan/ Afyon

c. Ağlayan Çocukların Ağlamaması 

İçin Gidilen Türbe ve Yatırlar: Kavli Ah-

met, Hacı Ahmet Efedi Türbesi / Simav.

ç. Fıtık Olan Çocukların İyileşmesi İçin 

Gidilen Türbe ve Yatırlar: Seyyid Ali Sultan, 

Bayramşah, Malsulcuk Yatırı (Alayunt), 

Eftel Dede (Abdal Dede-Kozcağız), Resul 

Baba (Beşkarış Köyü), Selim Dede (Çukur-

ca), Öteköy Tekkesi, Haydar Gazi Türbesi. 

d. Konuşamayan Çocukların İyileşme-

si İçin Gidilen Türbe ve Yatırlar: Söylemez 

Tekkesi, Ergun Çelebi Türbesi (Dönenler 

Cami - Hezar Dinari Mescidi), Aziz Dede 

Türbesi. 

e. Uyuyamayan Çocukların Uyuması 

İçin Gidilen Türbe ve Yatırlar: Ergun Çe-

lebi Türbesi.

f. Yürüyemeyen Çocukların Yürümesi 

İçin Gidilen Türbe ve Yatırlar: Aziz Dede 

(Akçaköy), Ahî Arslan, Ahi Evren, Esrek 

Sultan (Çelebi Tahir).

g. Yaramaz Çocukların Uslanması İçin 

Gidilen Türbe ve Yatırlar: Terzi Dede, Mü-

layim Dede, Kemal Sultan, Ahmet Dede, 

Yörgüç Köyü Türbesi, Aziz Dede, Akçaköy, 

Kızeğreti Dedesi (Aksu), Ahi Evren, Ahi 

Evren Sultan, Yorgun Çelebi Türbesi, Esrek 

Sultan (Çelebi Tahir) Paşam Sultan, Kavli 

Ahmet. 

h. Burnundan Rahatsız Olan Çocukla-

rın İyileşmesi İçin Gidilen Türbe ve Yatır-

lar: Şaban Dede/ Tavşanlı.

ı. Kızamığa Yakalanmamak ve Kıza-

mıktan Kurtulmak İçin Gidilen Türbe ve 

Yatırlar: Çırçırçeşmesi Tekkesi (Karaağaç).
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i. Sarılık Hastalığının Tedavisi İçin 

Gidilen Türbe ve Yatırlar: Sarıkız De-

desi/ Altıntaş, Sarıkız (Ilıcaksu), Selim 

Dede(Çukurca), Sarıkız Türbesi (Cebrail).

1.3.2. Yetişkinlerin Tedavisi İçin 
Gidilen Türbe ve Yatırlar 

a. Ağrı ve Sızıyı İyileştirmek İçin (Bel 

ağrısı vs.) Gidilen Türbe ve Yatırlar: Hü-

seyin Gazi (Körs), Gayberenler (Aydoğdu), 

Gevrekseydi, Söylemez Tekkesi, Tulaslan 

Türbesi, Haksız Hasan Türbesi.

b. Akıl Hastalığı Olanlar (Ruhi Buna-

lım Geçirenler) İçin Gidilen Türbe ve Ya-

tırlar: Ahmet Dede/ Tavşanlı, Adsız Tekke 

(Karaağaç), Aziz Dede (Akçaköy), Ahmet 

Dede (Saruhanlar).

c. Cilt Hastalığı İçin Gidilen Türbe ve 

Yatırlar: Çırçırçeşmesi Tekkesi (Karağaç), 

Doyumak (Doynumak) Türbesi (Akçaalan).

ç. Yel Kestirmek İçin Gidilen Türbe 

ve Yatırlar: Kızık Tekkesi. 

d. Çıban Tedavisi İçin Gidilen Türbe 

ve Yatırlar: Çırçırçeşmesi Tekkesi (Kara-

ğaç).

e. Felçli Hastaların İyileşmesi İçin 

Gidilen Türbe ve Yatırlar: Sarı İsmail Su-

tan Türbesi, Aziz Dede Türbesi, Karakuzu 

Baba, Ergun Çelebi Türbesi.

f. Göz Akıntısının Tedavisi İçin Gidi-

len Türbe ve Yatırlar: Hayme Ana Türbesi, 

Tulaslan Türbesi, Şeyhi Türbesi

h. Yüzdeki Yaraların Tedavisi İçin Gi-

dilen Türbe ve Yatırlar: Kızık Tekkesi.

ı. Her Türlü Hastalığın Tedavisi İçin 

Gidilen Türbe ve Yatırlar: Şeyh Ali Efendi 

(Bölcek), Hüseyin Gazi, Seyyid Ali Sultan, 

Öteköy Tekkesi (Karaağaç), Gayıberenler 

(Aydoğdu), Tulaslan (Doğarslan) Horasan 

Erenleri, Sobran Köyü Türbeleri, Bayır Tek-

kesi / Hüda Tekkesi, Kızlar Tekkesi (Işık-

lar), Kocakaya (Karaağaç köyü), Kabadede 

Tekkesi, Ebe Ana, Şerife Ana, Ahi Evren 

Sultan, Bun Dede, Fatma Ana Türbesi, Su-

nullah Gaybi- Hüdarabbim Sultan, Paşam 

Sultan, Şeyh Salih Efendi, Seyyit Ebu’l Ve-

fa-Cefa-Sefa, Sakıp Dede, Doğruçam De-

desi/ Şaphane, Tatar Dedesi, Çimen Dede 

(Şeyhler), Ilıca Dede Türbesi, Şehitler Tür-

besi, Haydar Gazi (Akçaalan, Pir Mahmut 

Türbesi, Murat Dede Türbesi / Gediz.

i. Alkol Bağımlılığından Kurtulmak 

İçin Gidilen Türbe ve Yatırlar: Bun Dede, 

Paşam Sultan, Resul Baba/ Hisarcık.

j. Köstebek Hastalığının Tedavisi İçin 

Gidilen Türbe ve Yatırlar: Doğan Bey Tür-

besi / Simav.

k. Ateşli Hastalıktan (Humma) Kur-

tulmak İçin Gidilen Türbe ve Yatırlar: Ze-

keriya Efendi / Simav.

l. Kalp Çarpıntısından Kurtulmak İçin 

Gidilen Türbe ve Yatırlar: Karadonlu Can 

Baba (Cihan Baba) / Gediz.
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m. Saç Dökülmesini (Kelliği) Önle-

mek İçin Gidilen Türbe ve Yatırlar: Sarıkız 

(Ilıcaksu). 

n. Korku, Vehim (Yürek Kalkıklığı) 

Gidilen Türbe ve Yatırlar: Ahmet Dede, 

Sarı İsmail Sultan, Ahi Ali (Ahali- Ahu Ali) 

Türbesi, Seydi Sül Dede, Kurt Dede.

o. Kuduz Olma Riski Olanlar Gidilen 

Türbe ve Yatırlar: Ahmet Dede (Ahmat-

çık), Sarı İsmail Sultan. 

ö. Mide Ağrısının Tedavisi İçin Gidi-

len Türbe ve Yatırlar: Somuncu Baba, Do-

yumak Türbesi.

p. El ve Vücuttaki Siğillerin Tedavisi 

İçin Gidilen Türbe ve Yatırlar: Ana Sultan, 

Çırçır Çeşmesi Tekkesi, Sobran köyü Tür-

beleri, Siğil Dede(Muratlı köyü)

r. Hastalığın Geçmesi Durumunda şü-

kür İçin Gidilen Türbe ve Yatırlar: Paşam 

Sultan Türbesi, Erenler Tekkesi, Bun Dede, 

Kurt Dede, Sancılı Dede ve adak yapılan 

türbelerin tamamı. 

1.3.3. Halk Baytarlığı İçin Gidilen 
Türbe ve Yatırlar 

a. İneğin Süt Vermesi İçin Gidilen 

Türbe ve Yatırlar: Ahmet Dede, Elmaağacı 

Dedesi, Duva Tekkesi, Gülistan Dede (Do-

mur), Seydi Sül Dede / Altıntaş, Sancılı 

Dede, Çimen Dede / Hisarcık. 

b. Kayıp İneğin Sağ Salim Dönmesi 

İçin Gidilen Türbe ve Yatırlar: Somuncu 

Baba, Erenler Tekkesi (Kırgıl).

c. Sağdırmayan İneklerin Uslanma-

sı İçin Gidilen Türbe ve Yatırlar: Ahmet 

Dede, Sancılı Dede, Kükürt Dedesi, Gülis-

tan Dede, Çimen Dede, Esrek Sultan, Duva 

Tekkesi, Hasan Dede (Kızılçukur).

ç. Huysuz Hayvanların Uslanması 

İçin Gidilen Türbe ve Yatırlar: Esrek Sul-

tan (Çelebi Tahir), Seydi Sül Dede, Garipçe 

Dede (Muratlı Köyü), Sancı Dedesi / Si-

mav.

1.4. Diğer Talepler İçin Gidilen 

Türbe ve Yatırlar 

a. Herhangi Bir Dilek İçin Gidilen 

Türbe ve Yatırlar: Arap Dede, Derviş Ah-

met ve Mehmet Efendi, Seydiömer, Hü-

seyin Gazi, Ali Dede, Hemid Dede, Ana 

Sultan, Şeyh Veli Bayram, Erenler Tekkesi, 

Şeyh Ali, Osman Dede, Ali Baba Tekke-

si, Acar Sultan, Fike Sultan Tekkesi, Koç-

baba (Koçubaba), Sobran Köyü Türbeleri, 

Musa Dede (Demirciören köyü), Erenler 

Tekkesi, Seyyid Burhanettin/ Merkez köy-

ler; Himmet Dede, Alıncık Köyü Türbesi, 

Garip Dede, Perişan Dede, Oğlanlar Tür-

besi-Kızlar Tekkesi, Ahi Yusuf Türbesi, 

Hasan Dede, Akpürüm Dede Türbesi/Al-

tıntaş; Hayme Ana Türbesi, Selim Dede, 

Yak Dede, Ebe Ana, Nalbant Hüseyin ve 

Mümine Hatun, Şerife Ana, Gülana, Kara-

delicik, Koyundamı Dedesi-Çoban Dede, 

Bekteş (Bektaş) Dede / Domaniç; Sarıkız 

(Kırklar), Ahî Arslan, Ahi İzzettin, Alemdâr 

Sultan. Ali Baba (Al Dede), Bun Dede, Ca-

fer Dede (Külhancı Baba), İshak Fakih Tür-

besi, Fatma Ana Türbesi, Sunullah Gaybi, 
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Hasan Dede (Şun) Türbesi, Şeyh Bahşi Tek-

kesi, Hüseyin Dede, İbrahim Sultan I, Kadı 

Şeyh (Şeyh Gazi) Tekkesi, Karadonlu Can 

Baba Türbesi, Karagöz Ahmet Paşa Tür-

besi, Mehmet Dede Türbesi, Evliya Efendi 

Türbesi, Osman Dede Türbesi, Rabia Ha-

tun, Şeyh Salih Efendi, Gümüşeşik Tekke-

si, Seyyit Ebu’l Vefa-Cefa-Sefa, Üç Asker 

(Haydar Efendi-Fevzi Efendi- Ali Baba), 

Yunus Dede Türbesi, Sakıp Dede, Dört Di-

rekli (Hazırlık Sultan), Ahi Erbasan / Mer-

kez; Doğruçam Dedesi, Asarlık / Şaphane; 

Karacaahmet Türbesi, Ece Sultan Türbe-

si, Zekeriya Efendi, Cabire Sultan Türbesi, 

Gökçeler Türbesi, Acem Baba Türbesi, Şeyh 

Abdurrahman-ı Kezberi / Simav; Haksız 

Hasan Dede Türbesi, Hüseyin Dede Türbe-

si, Hamza Yâreni Türbesi, Ilıca Dede Tür-

besi, Mehmet Dede Türbesi, Ahmatcık Tür-

besi, Er Yatağı, Arap Dede Türbesi, Şeyh 

Çakır Sultan, Şehitler Türbesi, Işık Ali Dede 

/ Hisarcık; Gözcü Baba, Kız Dede, Ha-

san Dede Türbesi/ Emet; Kara Donlu Can 

Baba, Yola Geldi Türbesi, Işık Ali Türbesi 

Namazlağı Dede Türbesi, Nur Ali Türbesi, 

Sarı Kız Türbesi / Gediz.

b. Kayıp Eşyayı Bulmak İçin Gidilen 

Türbe ve Yatırlar: Gayıberenler / Merkez, 

Demirli Tekke Türbesi (Sobran).

c. Büyünün Bozulması İçin Gidilen 

Türbe ve Yatırlar: Kavli Ahmet Türbesi/ 

Simav.

Sonuç

Türbe ve yatırları kadını erkeği, yaşlısı 
genci, zengini fakiri, toplumun her taba-
kasından insanlar ziyaret etmektedir. Tâbi 
oldukları sınıf farklı olsa da geliş amaçları 
ortak olduğu için türbe ve yatırlar sosyal 
müesseselerdir. Birlik ve beraberliğin ger-
çekleştiği, dert ve sıkıntıların paylaşıldığı 
bu kutsal mekânlar, geçmişten geleceğe 
halkın ortak paylaşım alanı olarak varlığını 
devam ettirmektedir. 

Evliya, toplumun hizmetlerinde bulu-
nan insanlardır. Onlar sayesinde toplumun 
ihtiyaçları karşılanır, sıkıntıları azalır ve 
toplum dertlerinden kurtulur. 

Yağmur duası nedeniyle ziyaret edilen 
türbe sayısı da bir hayli fazladır. Yağmur 
dualarının merkezi konumunda olan türbe 
ve yatırlar bu uygulama sırasında ziyaret 
edilir.

Kütahya ili türbe ve yatır ziyaretlerin-
deki inanış ve uygulamaların tarihsel arka 
planında dinî uygulamalar, eski Türk ina-
nışıyla ilgili uygulamalar ve sihri uygula-
malar yer almaktadır. Yörede türbe ve ya-
tır toprağı ile ilgili uygulamaların tamamı, 
kutsalın ya da kutsal güce temas sağlama 
amacına yöneliktir. Ziyaret yerlerinde uy-
gulama dâhilindeki toprağın, evliya meza-
rı ya da türbesi ile birlikte bir anlam ifade 
ettiği sonucuna ulaşılmaktadır. Ağaca bez, 
çaput, çamaşır, kıyafet, kıyafet parçası, tül-
bent, yazma, mendil, naylon, bezden beşik, 
hayvan yünü ve saç teli bağlamak pratikle-
rinde kutsal gücün bağlanan nesnelere gö-
çürülmesi ve böylece dileklerin gerçekleş-
mesi, şifa elde edilmesi amaçlanmaktadır. 
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Aziz Dede Türbesindeki Sağaltmada Kullanlan Araçlar 

 

 

Tulaslan Tekkesi, Göz Hastalklarnn Tedavisinde Kullanlan Mendiller 
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Tulaslan Tekkesi, Göz Hastalklarnn Tedavisinde Kullanlan Mendiller Tulaslan Tekkesi, Göz Hastalıklarının Tedavisinde 

Kullanılan Mendiller

 

Öteköy Tekkesi Etrafnda Ftk Tedavisinde Kullanlan Meşeler 
Öteköy Tekkesi Etrafında Fıtık Tedavisinde 

Kullanılan Meşeler
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OSMANLI ARşİV BELGELERİ IşIĞINDA şAHKULU 

SULTAN TEKKESİ VE POSTNİşİNLERİ

SAHKULU SULTAN LODGE AND POSTNISIN IN THE 
LIGHT OF OTTOMAN ARCHIVE DOCUMENTS

Fahri MADEN1

ÖZ

Kadıköy ilçesine bağlı Merdivenköy’de 

yer alan Şahkulu Sultan Tekkesi bazı kay-

naklara göre 1329’da Pelekanon (Maltepe) 

Savaşı’nın ardından Orhan Gazi tarafın-

dan bir Ahi zaviyesi şeklinde kurulmuştur. 

Rivayete göre tekkenin banisi ve ilk şeyhi 

Şahkulu Sultan, Bizans ile mücadeleler sı-

rasında şehit edilmiştir. Bu tekke XVI. yüz-

yılın başlarında eski nüfuzlarını kaybeden 

Ahilerden, kendilerine bağlanan Yeniçeri 

Ocağı’nın da etkisiyle giderek güçlenen 

Bektaşilere intikal etmiştir. Osmanlı baş-

kentini Anadolu’ya bağlayan yol üzerinde 

bulunan tekke devlet-ordu-tarikat ilişki-

lerinde ve teşrifatta özel bir yere sahipti. 

Pirevi’nden İstanbul’a gelen dedebaba-

lar, İstanbul’daki Bektaşi ricali ve Yeniçe-

ri Ocağı’nın ileri gelenleri tarafından bu 

Makale geliş tarihi: 02.02.2018, Makale kabul tarihi: 26.05.2018 

1 Dr. Öğr. Üyesi, Kastamonu Üniversitesi, Fen-
Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ORCID ID: 
https://orcid.org/0000-0002-8529-9165.

tekkede merasimle karşılanır ve İstanbul’a 

nakledilirlerdi. 1826’da Yeniçeri Ocağı ile 

birlikte Bektaşi tarikatının da lağvedilme-

siyle tekke Nakşibendilere devredilmiş, 

o tarihteki postnişini Ahir Mehmet Baba, 

Tire’ye sürülmüştür. Şahkulu Sultan Tekke-

si bu süreçte durgunluk dönemi yaşadıktan 

sonra XIX. yüzyılın ortalarından itibaren 

canlanıp tekrar eski önemini kazanmıştır. 

Özellikle Mehmet Ali Hilmi Dedebaba’nın 

meşihatı boyunca (1863-1907) tekke yo-

ğun bir imar faaliyetine sahne olmuştur. 

İstanbul’da Bektaşiliğin en parlak temsil-

cisi olan Şahkulu Sultan Tekkesi askeri ve 

siyasi öneminin yanı sıra Bektaşi edebiyatı 

ve musikisinde de önemli bir yere sahiptir. 

Osmanlı’nın son döneminde tekke İstanbul 

için de verimli bir kültür hayatına sahne 

olmuştur. Ayrıca tekke haziresindeki me-

zarlardan anlaşıldığı kadarıyla mensupları 

arasında devlet ricalinden birçok kimse bu-

lunan tekke “aristokrat” İstanbul Bektaşili-

ğini temsil etmektedir. 1925’te tüm tekke, 

zaviye ve türbelerin kapatılmasından sonra 

uzun yıllar terk edilen ve günümüzde ye-

niden canlandırılan bu tekke İstanbul’un 

inanç ve kültür tarihinde mühim bir yere 
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sahiptir. Bu çalışmada ilmi ve akademik 

metotlar çerçevesinde tekkenin tarihi arşiv 

belgeleri ve ana kaynaklar ışığında ortaya 

konulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: İstanbul, Tasavvuf, 

Bektaşilik, Şahkulu Sultan, 1826 Yasağı, 

Mehmet Ali Hilmi Baba. 

ABSTRACT

According to some sources, Sahkulu 

Sultan Lodge located in Merdivenkoy of 

Kadıkoy district was founded in 1329 as an 

Ahi sanctuary by Orhan Gazi after the Pele-

kanon (Maltepe) war. According to Rivay, 

the token of the lodge was martyred during 

the fights with the Sultan and Byzantium, 

the first shithole. This cottage was reverted 

to Bektashies who were strengthen by the 

influence of Janissaries that had been con-

nected to them form the Ahi who lost their 

old influence at the beginning of the XVI. 

The lodge on the road connecting the Otto-

man capital to Anatolia had a special place 

in the relations of the state-army-tariqa and 

in the province. The dedebabs, who came 

from “Pirevi” to Istanbul, were welcomed 

by the elders of the Bektashi Baba and the 

Janissary house in Istanbul with ceremo-

nies at this monastery and transferred to 

Istanbul. In 1826, along with the Janissary 

Corps, the Bektashi order was abolished 

and the lodge was transferred to Naqshi-

bendi and the posthumous of that date, 

Ahir Mehmet Baba, was transferred to Tire. 

Sahkulu Sultan Lodge, after experiencing a 

period of stagnation in this process, has re-

vived since the middle of the XIX. century 

and gained its former importance again. 

Especially during Mehmet Ali Hilmi Dede-

baba’s legacy (1863-1907), lodge became 

an intensive construction activity. Sahkulu 

Sultan lodge, the most brilliant representa-

tive of Bektashism in Istanbul, has an im-

portant place in Bektashi literature and mu-

sic as well as it importance in military and 

political themes. In the last period of the 

Ottoman period, the lodge has been a scene 

of a productive cultural life for Istanbul. 

Moreover, as it is understood from the cem-

etery in the lodge, the dervish lodge, which 

has many members from the state commis-

sion among its members, represents “aris-

tocratic” Istanbul Bektashism. This lodge, 

which had been abandoned for many years 

after the closure of all the lodges and lodg-

ings in 1925 and revived today, has an im-

portant place in the history of faith and cul-

ture of Istanbul. In this study, the history 

of the lodge will be presented in the light 

of historical archive documents and within 

the framework of scientific and academic 

methods. 

Keywords: Istanbul, Bektashism, Sah-

kulu Sultan, 1826 Prosperity, Mehmet Ali 

Hilmi Baba.

GİRİş

Bektaşilik, XIII. yüzyılda Hacı Bektaş 

Veli’nin Horasan’dan Anadolu’ya gelip 

Sulucakaraöyük’e yerleşmesi ve orada bir 

zaviye tesis ederek halifeler yetiştirmesiyle 

şekillenmeye başlamış, daha sonra Bektaşi 
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kültü onunla Horasan’dan gelen erenler ve 
halifeler yoluyla Anadolu, İstanbul, Rume-
li, Adalar, Irak, Mısır gibi geniş bir coğraf-
yada yayılmıştır. Zamanla Ahilik, Kalende-
rilik, Babailik, Yesevilik gibi müstakil tari-
katlar Bektaşilik içerisinde erimiştir. 

Bektaşiliğin faaliyet gösterdi-
ği en önemli bölgelerden biri Osmanlı 
Devleti’nin başkenti İstanbul ve çevresidir. 
Anadolu yakasında Bizans aleyhine geliş-
me kaydeden Türk ilerleyişi XIV. yüzyılın 
başlarından itibaren Gebze-Üsküdar ara-
sında, Bizans sınırında gözcü vazifesi gören 
zaviyelerin kurulmasına olanak sağlamıştır. 
Böylece çok erken tarihlerden itibaren Os-
manlı-Bizans sınırında Akbaba, Karaca Ah-
met Sultan ve Şahkulu Sultan gibi zaviye-
lerin ortaya çıkması ve zamanla buraların 
birer Bektaşi merkezine dönüşmesi söz ko-
nusu olmuştur. Çok geniş bir alan üzerinde 
kurulmuş olan Şahkulu Sultan Tekkesi’nin 
batısında Gözcü Baba, güneyinde Eren 
Baba ve doğusunda Buhur Baba türbeleriy-
le birlikte bir külliye meydana getirmekte, 
İstanbul bölgesindeki en büyük Bektaşi tek-
kesi olarak Bizans’ı gözetlemekteydi (Koca-
dağ, 1998:29). 

1. şahkulu Sultan

Merdivenköy Şahkulu Sultan Tekke-
si ismini tekkenin bulunduğu yerde şehit 
düştüğü rivayet edilen Şahkulu Sultan’dan 
almıştır. Ancak Şahkulu Sultan’ın hayatı 
hakkında elimizde kesin bilgiler bulunma-
maktadır. Kocadağ, Şahkulu Sultan’ın şehit 
edilme ve tekkeye defnedilme tarihi/döne-
mi hakkında çelişkili bilgiler vermektedir. 

Kocadağ’a göre Şahkulu Sultan büyük bir 
olasılıkla 1402 yılında şehit olmuştur. An-
cak yine Kocadağ’a göre bazı araştırmacı-
ların verdiği Şahkulu Sultan’ın İstanbul’un 
fethine kadar Merdivenköy Tekkesi’nde 
postnişinlik yaptığı ve Bizanslılarla yapı-
lan bir savaşta şehit düştüğü bilgisi zayıf 
bir ihtimaldir (Kocadağ, 1998:26-27). Tan-
man Bektaşi geleneğine göre 1402 sonra-
sı tekkenin ilk şeyhi olarak kabul edilen 
Şahkulu Sultan ile çevredeki zaviyelerin 
“kırk erenler” diye anılan şeyhlerinin şehit 
edildiklerini ifade etmektedir. Ayrıca Şah-
kulu Sultan (Şahkulu Baba)’nın hayatına 
dair fazla bir şey bilinmediğini, bililenlerin 
ise diğer birçok şahsiyet gibi menkıbeler-
den ibaret olduğunu söylemektedir (Tan-
man, 2012:286). Hasluck’a göre ise Şahkulu 
Sultan müritleriyle birlikte Merdivenköy 
Tekkesi’nde XV. yüzyılda yaşamıştır (Koca-
dağ, 1998:29). Noyan ise “Şahkulu kimdir?” 
başlığı altında “Alperenler arasında adı ge-
çen eski bir Şahkulu vardır. Bu dergâhın 
içinde de onun adına bir yatır bulunmakta-
dır. Yalnız burasının bir makam olması da 
olasıdır. Dergâh giriş kapısında bulunan, 
kitâbeyi yazan Mehmet Ali Hilmi Dedeba-
ba erenler ‘makam’ deyimi kullanmıştır.” 
bilgilerini vermektedir (Noyan, 2002:152). 
Noyan’a göre Merdivenköy Tekkesi’ne adı-
nı veren Şahkulu Fatih devrinde yaşamıştır 
(Noyan, 2002:153). 

Öte yandan Otman Baba 
Vilayetnamesi’ne göre Şahkulu Sultan, ken-
disinden sonra Otman Baba adında bir er-
mişin geleceğini haber vermiş, dervişlerine 

ona karşı gereken saygıyı göstermelerini 
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ve kusur işlememelerini tembihlemiştir. 
Fatih Sultan Mehmet döneminde yaşadığı 
bilinen Otman Baba ve dervişleri Şahkulu 
Tekkesi’ne misafir olmuşlardır. Vilayet-
name o sırada Şahkulu Baba’nın dünya-
dan göçtüğünü bildirmektedir (Kocadağ, 
1998:40-41). 

Bununla birlikte tarihi süreçte Şahkulu 
ismiyle anılan başka şahsiyetler de bulun-
maktadır. Örneğin doğum tarihi bilinme-
yen bugünkü Antalya’nın (Teke ili) Korku-
teli kazasının Yalımlı köyünde dünyaya ge-
len, küçük yaşta babası ile birlikte Erdebil’e 
gidip Şeyh Haydar tarafından Şii inançları 
doğrultusunda eğitildikten sonra tekrar 
Antalya’ya gönderilen, asıl adı Nureddin 
Ali olan Şahkulu, Yalımlı köyü yakınların-
da bir mağaraya çekilip Batı Anadolu ve 
Rumeli halkı arasında Şiilik ve Şah İsmail’e 
bağlılık düşüncesini yaymıştır. Nureddim 
Ali (Şahkulu), 1511 yılında Sultan İkinci 
Bayezid’in oğulları arasında çıkan saltanat 
mücadelesi sırasında 10.000 kişilik bir kuv-
vetle ayaklanma başlatmıştır. Kendisine 
Karabıyıkoğlu adını veren Nureddin Ali 
(Şahkulu), Teke valisi olan II. Bayezid’in 
oğlu Şehzade Korkut’u soymuştur. Kütah-
ya önlerinde kendisine karşı gönderilen 
Anadolu Beylerbeyi Karagöz Ahmet Paşa 
ile çarpışarak Karagöz Paşa’yı tutsak edip 
Nisan 1511’de Kütahya kalesini kuşatmış, 
ancak sonuç alamamıştır. Daha sonra Kara-
man Beylerbeyi Haydar Paşa’yı öldürerek 
kuzeye yönelen Şahkulu, Kızılkaya boğa-
zında Sadrazam Hadım Ali Paşa komuta-
sındaki kuvvetlerce çembere alınmış, Ye-

niçeriler arasındaki ikilik ve bölünmeden 

yararlanarak kuşatmayı yarıp Sivas tarafına 

kaçmayı başarmıştır. Ancak Sadrazam Ha-

dım Ali Paşa, Çubukova’da ona yetişmiş, 

iki taraf 2 Temmuz 1511’de Gökçay yöre-

sinde karşılaşmıştır. Sadrazam Hadım Ali 

Paşa ile birlikte Şahkulu da savaş sırasında 

hayatını kaybetmiştir (Noyan, 2002:153). 

Osmanlı tarihçileri Şah İsmail yanlısı ayak-

lanmanın lideri olduğundan onu “Şeytan-

kulu” diye adlandırmışlardır (Tanman, 

2012:286). Bu bilgilerden hareketle Merdi-

venköy’deki Şahkulu Sultan ile Antalya’da-

ki Nureddin Ali (Şahkulu) arasında lakap 

benzerliği dışında bir irtibat kurulamamak-

tadır. 

2. şahkulu Tekkesi’nin Kuruluşu 

ve Ahiler Dönemi

Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarında, 

Osman Gazi ve Orhan Gazi dönemlerin-

de gazi dervişlerin fetihlere iştirak ederek 

yararlılıklar gösterdikleri, fethedilen top-

raklarda Abdalan-ı Rum’a devlet adamları 

tarafından topraklar vakfedilip zaviyeler 

kurulduğu bilinmektedir. Abdal Musa, Ab-

dal Murad, Geyikli Baba, Gözcü Baba gibi 

Horasan erenleri ve Hacı Bektaş Veli’nin 

yol arkadaşları ile halifeleri hem Osman-

lı fütuhatlarına katılmışlar hem de Bekta-

şi kültü’nü temsil etmişlerdir. Aynı inanç 

ve kültür dairesi içerisindeki Hacı Bektaş 

Veli’nin müridlerinden Ahi Evran Veli’nin 

teşkil ettiği Ahilik de Osmanlı Devleti’nin 

kuruluşunda önemli bir rol üstlenmiş-

tir. Hacı Bektaş Veli ve Ahi Evran Veli’nin 

derviş ve halifelerinin iştirak ettikleri 1329 

Palekenon (Maltepe) Savaşı sonrası Şah-
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kulu Sultan Tekkesi’nin kurulduğu bölge 

Osmanlıların eline geçmiş, buradaki bir 

manastır kalıntısı üzerine Şahkulu Sultan 

Tekkesi inşa edilmiştir. Ayrıca bu bölgenin 

Bizans İmparatorunun avlanma yeri oldu-

ğu, burada bir avlanma köşkü bulunduğu, 

avlanmaya çıkan imparatorun bu köşkte 

dinlendiği rivayetler arasındadır (Kocadağ, 

1998:16-18). 

Noyan’ın, Şehsuvaroğlu’ndan nak-

len verdiği bilgilere göre Palekenon Savaşı 

sonrası barış görüşmelerinin ilk toplantısı 

sözü edilen av köşkünde yapılmıştır. Or-

han Gazi bu avcı köşkünü Gözcü Baba’ya 

vermiş, o da burasını bir Ahi tekkesi yap-

mıştır. Gözcü Baba bölgede Bizansla mü-

cadelede şehit düşmüş ve bugünkü Gözcü 

Baba tepesine defnedilmiştir. Gözcü Baba 

sebebiyle bu bölgeye Göztepe denilmiştir. 

Gözcü Baba’ya bu ismin verilmesinde ise 

burasını bir ileri karakol olarak kullanma-

sı ve kendisine Bizans’ı gözetleme görevi 

verilmesindendir. Orhan Gazi Merdiven-

köy Tekkesi’ni birkaç defa ziyaret etmiştir. 

Bunlardan ilki 1347 yılında kayınpederi 

İmparator Kantakuzen ile bulaşmak için 

Üsküdar’a gittiğinde, ikincisi bir yıl sonra 

Bizanslılara karşı Cenevizlilere yardım et-

mek üzere Galata’ya giderken yaşanmıştır. 

Orhan Gazi bir defa da Focalı korsanların 

elinde tutsak bulunan küçük oğlunu kur-

tarmak amacıyla Kadıköy’e giderken tek-

keye uğramıştır (Noyan, 2002:152; Şehsuva-

roğlu, 1966:2343-2345). 

Gadni Dede, Hamdi Baba, Merdiven-

köy, Şahkulu Baba, Şeyh Mehmet Ali Baba 

isimleriyle anılan (Tanman, 2012:286) tek-

ke ilk olarak bir Ahi tekkesi şeklinde tesis 

edilmiştir. Tekkenin ilk şeyhi Ahi Ahmet’tir 

(Kocadağ, 1998:16). Kocadağ’a göre Şahku-

lu Tekkesi 1329-1390 yılları arasında Ahi-

lerin idaresinde bulunuyordu. Uzun yıllar 

Ahi tekkesi olarak faaliyet gösteren tekke 

Kocadağ’a göre 1390 yılında Yıldırım Ba-

yezid döneminde Bektaşilerin idaresine 

geçmiştir. Gerçi Kocadağ’a göre “Ahilik ile 

Bektaşilik arasında inanç yönünden bir fark 

olmadığı için bu değişim pek dikkat çek-

mez ve yadırganmaz.” (Kocadağ, 1998:24). 

Ankara Savaşı’nın ardından tekkenin 

bulunduğu bölge Süleyman Çelebi tarafın-

dan II. Manuel Palailogos’a bırakıldığından 

Şahkulu Sultan Tekkesi ortadan kalkmıştır 

(Tanman, 2012:286). Bununla birlikte Çe-

lebi Mehmet’in de Merdivenköy’de ika-

met ettiği ve 1402 sonrası tekkeyi yeniden 

canlandırdığı rivayet edilmektedir. Çele-

bi Mehmet 1420 yılında isyan eden Ana-

dolu beylerbeyinin üzerine yürümek için 

Merdivenköy’den geçtiği ve muhtemelen 

tekkeyi ziyaret ettiği bilinmektedir (Noyan, 

2002:152). 

XV. yüzyılın ilk yarısında tekkenin 

başına Şahkulu Sultan getirilmiş, böylece 

tekke Fatih Sultan Mehmet döneminde İs-

tanbul bölgesinde en büyük merkez duru-

muna gelmiştir. Şahkulu Sultan tekkede 

postnişinlik yaptığı dönemde çok sayıda 

imar faaliyetinde bulunarak burada ce-

mevi, aşevi ve dervişler için odalar yaptır-

mıştır (Kocadağ, 1998:24). Noyan’a göre 

Merdivenköy Tekkesi’ne adını veren Şah-
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kulu Sultan, Fatih döneminde yaşamıştır 

ve Otman Baba’nın çağdaşıdır. II. Baye-

zid zamanında Merdivenköy Tekkesi’nde 

postnişin olduğunu yazan kaynaklar varsa 

da bu bilgi şüphelidir. Gerçek olan Şahku-

lu Sultan’ın Göztepe’de dergâh civarındaki 

tepede metfun bulunan Gözcü Baba ile bir-

likte Horasan’dan gelen kırk kişiden birisi 

olmasıdır (Noyan, 2002:153). 

Bugün tekke ve yakın çevresindeki 

mezarlar buranın Horasan erenleri, gazi 

dervişler, Abdalan-ı Rum olarak isimlen-

dirilen Gözcü Baba, Sancaktar Baba, Yörük 

Baba, Şahkulu Baba, Mansur Baba, Semer-

ci Baba, Buhur Baba, Mah Baba, Saka Baba, 

Gül Baba gibi Hacı Bektaş Veli ile birlikte 

Horasan’dan gelen veya onun halifesi olan 

kırk evliyanın fetih için bölgede bir bir şe-

hit düştüklerine, burayı yurt tuttuklarına 

işaret etmektedir. Bu itibarla Merdivenköy 

Tekkesi adeta Ahi, Kalenderi, Yesevi ve sair 

Horasan erenlerinin ve İstanbul bölgesinin 

fethine gelen Yeniçeri askerlerinin şehitlik-

lerinden biridir. Nitekim Gözcü Baba, San-

caktar Baba ve Yörük Baba makrebeleri bu 

kanaatimizin en açık delilidir. 

3. şahkulu Tekkesi’nin Bektaşiliği 

İntikali

Bektaşilik, merkez tekkenin başına Ba-

lım Sultan’ın (v. 1516) postnişin olarak gö-

revlendirilmesinden sonra oluşum sürecini 

tamamlamış ve teşkilatlı bir yapıya kavuş-

muştur. Bu sırada devletin de müdahale-

siyle Anadolu’daki peki çok ahi, kalenderi, 

yesevi, babai tekkesi Bektaşiliğe bağlan-

mıştır. Bu münasebetle Merdivenköy’deki 

Şahkulu Tekkesi de XVI. yüzyılın başların-

da eski nüfuzlarını kaybeden Ahilerden, 

kendilerine bağlanan Yeniçeri Ocağı’nın da 

etkisiyle giderek güçlenen Bektaşilere in-

tikal etmiştir (Kocadağ, 1998:24). Yeniçeri 

Ocağı’nın 94. Ortasında bir Bektaşi babası-

nın ve Yeniçeri kışlalarında Bektaşi derviş-

lerinin ikamet ettirilmesiyle güçlenen ocak-

tarikat ilişkilerinden faydalanan Bektaşiler 

yeni tekkeler açmada ve tarikata katılımlar-

da zorlanmamışlardır. 

4. 1826’ya Kadar şahkulu Tekkesi

Şahkulu Tekkesi, Bektaşiliğe intikal 

ettikten sonra 1826 yılında Bektaşiliğin ya-

saklanması sırasında yıktırılıncaya kadar 

canlı bir inanç merkezidir. Özellikle İstan-

bul bölgesindeki Bektaşi tekkeleri arasında 

özel bir yere ve konuma sahiptir. 

Bektaşiliğe intikalinin ardından Şahku-

lu Sultan Tekkesi, İstanbul’daki ve Osman-

lı topraklarındaki bütün Bektaşi tekkeleri 

içinde en önemlilerinden biri haline gelmiş-

tir. Bektaşiliğin Babagan (mücerred) koluna 

bağlı olan Şahkulu Tekkesi Kırşehir’deki 

Pirevi’nden ve Dimetoka’daki Seyyid Ali 

Sultan Tekkesi’nden sonra tarikat içerisinde 

üçüncü sırayı almıştır. Bazı kaynaklarda bu 

tekkeye “asitane-i saniye” ve “ikinci Pirevi” 

denilmektedir (Tanman, 2012:286-287). 

Başkenti Anadolu’ya bağlayan yol üze-

rinde yer alan Şahkulu Sultan Tekkesi’nin 

tarikat içerisindeki bu konumunun dışında 

devlet-ordu-Bektaşilik ilişkilerinde ve teş-

rifatta özel bir yeri vardı. Zira Pirevi’nden 
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İstanbul’a gelen babalar, İstanbul’daki Bek-

taşiler ve Yeniçeri Ocağı’nın ileri gelenle-

ri tarafından Şahkulu Sultan Tekkesi’nde 

merasimle karşılanır, burada bir süre din-

lendikten sonra İstanbul’a nakledilirlerdi. 

Kırşehir’e geri dönüşlerinde de yine bu tek-

keden uğurlanırlardı (Tanman, 2012:287; 

Tanman, 1994:129). Örneğin Sultan III. 

Mustafa döneminde İstanbul’a gelen mer-

kez tekke şeyhi Feyzullah Çelebi, devlet er-

kanı ve Yeniçerilerin top atışı ile bu tekkede 

karşılanmıştı (Ahmed Cemaleddin Efendi, 

1328:6-7). 

XVII. ve XVIII. yüzyılda bu tekkede 

Şeyh Elvan ve Mustafa Azbî Baba şeyhlik 

yapmıştı (İbrahim Hâs, 2002:178-182). Bek-

taşi babaları arasında şiirlerinde Osmanlı 

ordusunun başarısı ve Osmanlı Devleti’ne 

ihanet edenlerin cezalandırılmaları için dua 

edenler bulunmaktaydı. Şahkulu Sultan 

Tekkesi şeyhi Azbi Baba, Sultan II. Ahmet 

döneminde Avusturya üzerine yapılan se-

ferde ordunun başarısı için böyle bir duada 

bulunmuştu (Erol, 2003:73). 

Mustafa Azbî Baba’nın doğum tari-

hi bilinmemektedir. Aslen Kütahyalıdır. 

Kütahya’da medrese eğitimi aldıktan sonra 

İstanbul’a gelip Osmanlı ordusuna katıldığı 

ve dergah-ı âli çavuşluğuna kadar yüksel-

diği nakledilmektedir. Askerlik görevi sıra-

sında 1673 tarihinde Rodos’a sürgün edilen 

Niyazi Mısrî’ye refakat etmekle görevlendi-

rilmiştir. Bu sırada Niyazi Mısrî’den etkile-

nen Azbî Baba ona intisap etmiş, 1694 yılın-

da Niyazi Mısrî’nin Limni’de vefatı üzerine 

İstanbul’a dönmüştür. Niyazi Mısrî’den 

hilafet alıp almadığı tartışmalı olan Azbî 

Baba, İstanbul’a döndükten sonra Şahkulu 

Tekkesi’nde Şeyh Elvan Efendi’ye (v. 1729) 

intisap etmiştir (Erol, 2003:1). 

Mustafa Azbî Baba, mürşidi Şeyh Elvan 

Efendi’nin 1729’da vefatı üzerine Şahkulu 

Tekkesi’nde babalık makamına geçmiştir. 

Azbî Baba’nın vefat tarihi üzerine de kay-

naklarda ihtilaf bulunmaktadır. Keza vefat 

tarihi kimi kaynaklarda 1736, kimilerin de 

ise 1747 olarak gösterilmektedir. Divan’ın-

da geçen bir mısradan onun bu eserini 1161 

(1747-1748) tarihinde tamamladığı ve aynı 

tarihte vefat etmiş olduğu tahmin edil-

mektedir. Cenazesi tekke haziresine defne-

dilmiştir. Bir manzumesinde soyunu Hz. 

Peygamberimize dayandıran Azbî Baba 

mürşidi Niyazi Mısrî’nin vefatından sonra 

Bektaşilik’ten de icazet alıp babalık derece-

sine yükselmiş, Bektaşilik’te karar kılması 

ona Niyazi Mısrî’yi unutturmamış, Niyazi 

Mısrî’nin Divan-ı İlâhiyat’ındaki Türkçe şi-

irlerin büyük çoğunluğunu tahmis etmiş, 

bir gazeline de şerh yazmıştır. Böylece Ni-

yazi Mısrî’ye bağlılığını ifade etmiştir (Erol, 

2003:2, 11, 12). Ayrıca Şahkulu Tekkesi’nde 

Mısrî tarikatı ayini de icra ettirmiştir. 

1826’da tekke yıktırıldığında Mısrî tarikatı 

ayini icra edilen mahal brakılmıştır (BOA, 

MAD, 9731, s. 407). 

Mustafa Azbî Baba’nın şair olarak 

dinî-tasavvufî konularda yazılmış şiirleri-

nin toplandığı Divan’ı vardır. “Divan’da 

Azbî’nin Bektaşî yönünü ön plana çıkaran 

25 manzume yer alır. Bu şiirlerinde Ehl-i 

Beyt’e, 12 İmam’a, Hacı Bektaş-ı Velî’ye 
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olan derin sevgi ve bağlılığını, Kerbelâ faci-

asından duyduğu derin üzüntüyü dile geti-

rir. Faciaya sebep olan Haricîleri ve Yezid’i 

tel’in ederek üslûbunu sertleştirdiği görü-

lür: 

Bende oldum hânedâna âlemin sultânıyım 

Hayder-i Kerrâr Aliye’l-Murtazâ’yı sevmişim

Cismini mirât eyle eşyâya tâ ki zât ola sana sermâye 

Eyle muhabbet âl-i abâya eyle Yezîde lanet mükerrer” (Erol, 2003:12) 

Azbî Baba Divan’ında pekçok Bektaşi 

geleneği ve öğretiyi işlemiştir. Onun “Gör-

düğün ört, görmediğin söyleme” nakaratlı 

nefesi, bu anlamda bilhassa değerlidir: 

Bu yola yol ile giden velîdir 

Bu yola sıdk ile git ki belîdir 

Hem Allah Muhammed Alî yoludur 

Gördüğün ört görmediğin söyleme (Erol, 2003:8)

Ayrıca Şahkulu Sultan Tekkesi etrafın-

daki hazire ve mezarlıklarda tekkede şeyh-

lik ve dervişlik yapmış pekçok zatın mezarı 

bulunmaktadır. Bu mezarların mezartaşı 

kitabelerinden tekkede XVII. yüzyılda Mus-

tafa Baba (v. 1682), Yusuf Baba (v. 1685) 

ve Ali Baba (v. 1697)’nın postnişinlik yap-

tıkları tespit edilmektedir. XVIII. yüzyılın 

ikinci yarısında ise Mahmut Baba (v. 1793) 

isminde kayda değer bir baba tekkede gö-

rev yapmıştır. Eldeki bilgilere göre Nizam-ı 

Cedit ordusunu kurması sebebiyle Yeniçer-

ler arası açılan Sultan III. Selim’le ocak ara-

sınd arabuluculuk yapmıştır. Aynı yıllarda 

tekkede Mahmut Baba’nın en önemli yar-

dımcısı Derviş İsmail (v. 1796)’dir. Şahkulu 

Tekkesi’nde XIX. yüzyılın başlarında Ali 

Baba (v. 1813) isminde bir zatın daha görev 

yaptığı anlaşılmaktadır (Kocadağ, 1998:44-

45). 

5. 1826 Yasağı ve şahkulu Tekkesi

XVIII. yüzyılın sonunda tekkenin ha-

mam, su yolu ve köşk gibi mülkleri tamir 

ettirilmiştir (BOA, C.EV, 352/17896). Bu 

tamiratla birlikte tam teşekküllü olarak faa-

liyetlerini sürdüren tekke diğer Bektaşi tek-

keleriyle birlikte 1826 yılında yıkımla karşı-

laşmıştır. Keza Bektaşilik 10 Temmuz 1826 

tarihinde II. Mahmut’un fermanıyla yasak-

lanmış, başta İstanbul’daki tekkeler olmak 

üzere Osmanlı sınırları içerisindeki tüm 

Bektaşi tekkelerinin kapatılıp yıktırılması, 

emlak ve eşyalarına devlet adına el konul-
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ması istenmiştir. Yasak ilk olarak İstanbul 

ve çevresinde uygulanmıştır. Başlangıçta 

on kadar Boğaziçi, Eyüp ve Üsküdar taraf-

larındaki Bektaşi tekkeleri yıktırılıp türbe 

mahalleri bırakılmış, türbelere türbedar 

olarak genelde Nakşi şeyhleri tayin edil-

miştir. 

Bektaşî tekkelerinin kapatılmasına 

10 Temmuz 1826’da İstanbul’dan başla-

nıldı (Esad Efendi, 1243:211). Tekkelerin 

kapatılması için ilmiyeden temayüz et-

miş kişiler ile kapıcıbaşılıktan gönderilen 

memurlardan bir heyet oluşturulup, bu 

heyet ile tekkelerin gizlice basılması, tek-

kede bulunan şeyh ve müridler tutukla-

narak Darphane’ye hapsedilmeleri istendi 

(BOA, HAT, 500/24493). Ayrıca İstanbul ve 

Üsküdar’da yıktırılacak tekkelerinin eşya, 

arsa ve diğer mülklerinin vakıf olanlarının 

ilgili vakıflara dâhil edilmesi, mülk olan-

ların varislerine bırakılması, varisleri yok-

sa hazineye aktarılması emredildi (BOA, 

HAT, 293/17453). 

Bunun üzerine İstanbul ve Üsküdar’da-

ki tekkeler basılarak içlerinde bulunan şeyh 

ve dervişler tutuklanıp, Şeyhülislamlık ta-

rafından dini akideleri sorgulanmış (Esad 

Efendi, 1243:211; Ahmed Cevdet Paşa, 

1309:182), bazıları amel ve itikad meselele-

rinde gerekli cevapları verememelerinden 

(İshak Efendi, 1291:9), dış görünüşlerinden, 

tutum ve davranışlarından yalan söyledik-

lerine hükmedilip, tevatüren nakledilen 

çirkin davranışları ve kötü sözleri gerekçe 

gösterilerek sürgün edilmeleri kararı alın-

mıştır (Esad Efendi, 1243:211; Ahmed Cev-

det Paşa, 1309:182; Ahmed Lütfi Efendi, 

1290:151). 

Şahkulu Sultan Tekkesi kapatıldık-

tan sonra türbe mahallerinin idaresi Nakşi 

şeyhlere devredilmiş, o tarihteki postni-

şini Bektaşi Ahir Mehmet Baba dört der-

vişiyle beraber Tire’ye sürülmüştür (Esad 

Efendi, 1243:211-212; Ahmed Cevdet Paşa, 

1309:.182-183). İstanbul’un en eski Bektaşi 

tekkesi olan Şahkulu Tekkesi’nin yalnız-

ca meydan odası yıktırılmıştır. Ancak bu 

tekkenin bitişiğinde bulunan dört odalı 

hane ile tekkede Mısriye tarikatı ayini icra 

edilen mahal bırakılmıştır. Ayrıca Merdi-

venköy sınırında tekke şeyhine ait 50 dö-

nüm bağ ve tarla olduğu tespit edilirken, 

tekkenin vakfiyesine dair bir bilgiye ulaşı-

lamamıştır (BOA, MAD, 9731, s. 407; Tan-

man, 1994:129; Haskan, 2001:481). Şahkulu 

Tekkesi’nin sürgün edilen şeyhinin hanımı-

na tekke bitişiğindeki dört odalı ev ve iki 

dönüm bağ bırakılmıştır (BOA, MAD, 9731, 

s. 407).

1826 yılında Şahkulu Tekkesi kapatı-

lıp yıktırıldığında burada postnişin olarak 

Ahir Mehmet Baba bulunuyordu. Az ön-

cede belirtildiği gibi Ahir Mehmet Baba 

dervişleriyle beraber tashih-i itikat etmek 

üzere İzmir’in Tire ilçesine sürgün edilmiş-

tir. Mehmet Âhir Baba 1839 yılında vefat 

edinceye kadar Tire’de yaşamıştır. Vefatı 

sonrası muhiblerince Tire’de Erbain Dağı 

eteklerinde, Bozdağ yaylası yakınlarındaki 

Baba Sultan ismiyle bilinen Bektaşi tekkesi 

haziresine defnolunmuştur (Koca, 2005:247-

275).
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6. 1826 Sonrası şahkulu Tekkesi ve 

Postnişinler

Yeniçeri Ocağı ile birlikte 1826’da Bek-

taşiliğin de yasaklanması ve Bektaşi tekke-

lerinin yıktırılması üzerine tarikatın faali-

yetleri bir süre kesintiye uğramıştır. İstan-

bul bölgesindeki en büyük ve en önemli 

Bektaşi tekkesi Şahkulu da aynı kaderi ya-

şamıştır. Bektaşi şeyh ve dervişleri buradan 

uzaklaştırılmış, türbe mahalline türbedar 

olarak Nakşi şeyhleri görevlendirilip tek-

ke Sünnileştirilmek istenmiştir. II. Mahmut 

sonrası Bektaşi tekkeleri yeniden açılmıştır. 

Ancak tekkelerin yeniden açılması Nakşi 

tekkesi adı altında mümkün olabilmiştir. 

1835 yılında Şahkulu Sultan Tekkesi’ne 

hükümet tarafından “Muharremiye” adıy-

la 30 guruş yardım yapılmıştır (BOA, 

EV.MKT.CHT, 717/57)2. Bununla birlikte 

Şahkulu Sultan Tekkesi’ni yeniden 1840 yı-

lında Sultan Abdülmecid’in zevcesi Bezm-i 

Âlem Valide Sutan’ın desteğiyle Hacı Ah-

met Nur Baba canlandırmıştır. Bu itibarla 

Şahkulu Tekkesi’nin yeniden canlandırıl-

masında Sultan Abdülmecid’in Bektaşî ol-

duğu rivayet edilen annesi Bezm-i Âlem 

2 “Muharremiye” adı verilen bu para İstanbul’da-
ki tüm tekkelere her yıl verilmekteydi. Şahkulu 
Tekkesi’ne de uzun yıllar verilmeye devam edildi. 
Ancak 1835 sonrası bir kesinti yaşanmış olmalı ki 
1854 yılında türbedar Şeyh Hacı Hasan Efendi tara-
fından Muharremiye tayin ve tahsis buyurulması 
için dilekçe verilmiştir (VGMA, Defter nr. 298, s.35; 
VGMA, Defter nr. 385-1, s.146). Böylece adı geçen 
ödenek ayrılmaya devam edilmiştir. 1861/1862 yılın-
da verilen 30 kuruş için bkz. BOA, EV.MKT, 173/53.

Sultan’ın etkisi de bulunmaktadır (Noyan, 

2002:4). Şehitlik Tekkesine de birkaç defa 

hediye gönderdiği bilinen (Ahmet Rıfkı, 

1325:125) Bezm-i Âlem Sultan, Şahkulu 

Tekkesi’nde bulunan dilek taşına basmış ve 

bunun üzerine Valide Sultan’lık makamına 

yükselmiştir. Böylece Valide, Bektaşilere 

karşı sempati duymaya başlamış, Bektaşiler 

ise devletin en üst kademesinden bir deste-

ğe sahip olmuşlardır (Garnett, 1912:73-74; 

Birge, 1937:80). Ayrıca Bezm-i Âlem Sul-

tan, Dolmabahçe Camisi yaptırılırken bu-

rada bulunan Bektaşi Kara Abalı Mehmet 

Baba’nın mezarını parmaklıkla çevirttirerek 

korunmasını sağlamıştır (Kolağası Mehmed 

Râif, 1314:323-327). Bu itibarla II. Mahmut 

tarafından yasaklanıp kovuşturmaya uğ-

rayan Bektaşilik, Bezm-i Âlem Valide Sul-

tan tarafından desteklenmiş, arından Sul-

tan Abdülaziz döneminde daha serbest bir 

ortama kavuşmuştur. Kaynaklarda ismi 

Ahmet Santuri Nur Baba olarak da geçen 

Ahmet Baba mücerreddir. Sarayın cuma 

vaizi iken Seyyid Nebi Dedebaba’dan el 

almış, ayrıca Nakşi icazeti alarak Şahku-

lu Tekkesi’nin başına geçmiştir. Dokuz yıl 

Şahkulu Tekkesi’nin postnişinliğini yapan 

Ahmet Baba, 1849 yılında vefat etmiş, ce-

nazesi Şahkulu Tekkesi haziresine defnedil-

miştir. Mezar taşında tekkenin ikinci banisi 

olduğu yazılıdır (Koca, 2005:249). 
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Derviş Selim tarafından hazırlanan mezar taşı kitâbesi şöyledir: 

“Ya Hû

Cedd ü evlâd-ı Resulüm bende-i Ali-i abâ

Hamdülillah gine anlardan bana oldu devâ

Fani dünyadan geçüp etdim bekaya irtihâl

Al-i evlâd-ı Resule canımı kıldım fedâ

Şâhkulu Sultân ile Mansur Baba darındayım

Anların sermestiyem etmez katarından cüdâ

“Merdiman” dergâhının çün bani-i sâniyyesidir

Rûh u pak-i şâd ola hem hep gelen etsün duâ

Çıkdı bir nûr arşa Selim söylegil tarihini

Lücce-i envâr-ı dosta gitti Hazret-i Ahmed Baba H. 1266 (M. 1849)” 

(Koca, 2005:249-250)

1826 sonrası Ahmet Baba tarafından yeniden canlandırılan Şahkulu Sultan 

Tekkesi’nde posta oturan diğer postnişinler şunlardır: 

6. 1. Hacı Halil Revnâki Baba 

(1849-1850)

Şahkulu Sultan Tekkesi tekrar canlan-

dırıldıktan sonra 1849 yılında postnişinlik 

görevine Çorumlu Hüsnü Dedebaba ta-

rafından Halil Revnaki Baba getirilmiştir. 

Halveti tarikatı kökenli olan Halil Revnaki 

Baba bu görevde sadece bir yıl kalmış, 1850 

yılında vefat etmiştir. Cenazesi Halveti 

şeyhlerinden Avcızâde Mümtaz Efendi’nin 

talebi üzerine aynı zamanda Halveti Şaba-

ni Tekkesi olan Seyyid Nizam Camii yakı-

nındaki hazireye defnolunmuştur. Döne-

min şeyhülislamı Arif Hikmet Efendi’nin 

kıldırdığı cenaze namazına Sultan 

Abdülmecid’in de katıldığı ifade edilmek-

tedir. Şevki Koca bu hazirede çok az örneği 

kalan üç adet Yeniçeri kabrinin de bulun-

duğunu belirmektedir (Koca, 2005:250). 

Halil Revnaki Baba’nın mezar taşı dört 

dilimli Ethemi (Yesevi) taç biçimindedir. 

Ancak mezar taşının üzerine sonradan on 

iki dilimli teslim taşı motifi de kazınmıştır. 

Mezar taşı kitabesi şöyledir: 

“Hu Dost

Tarîkat-ı Aliyye-i Nâzenînden

Mürşid-i agâh ve vasl-ı illâllah

Bende-i âl-i âbâ sahib-i illâ edep

Vel haya Esseyid Halil Revnâki Baba

Kâffe-i ehl-i imânın ervâh-ı şerifleri

Şâd u handân ola H. 1267 (M. 1850)” 

(Koca, 2005:250-251)
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Revnaki Baba’dan sonra tekkede Ali 
Tirabi Baba, Üsküplü Sadık Baba3, Şeyh 
Mehmet, Ispartalı Derviş Hasan, Derviş Ali 
Efendi ve Derviş Hasan Rıza Efendi şeyh-
lik yapmıştır (BOA, EV.MKT, 13/9; BOA, 
EV.MH, 640/121; BOA, EV.MH, 640/115; 
BOA, EV.MKT, 173/53)4. 

6. 2. Hacı Ali Türabi Baba (1850-
1851)

Yanboluludur. Usulen Nakşibendi ica-
zeti almış ise de mücerred Bektaşi’dir. O 
da tıpkı Halil Revnaki Baba gibi Şahkulu 
Tekkesi postnişinliğinde yalnızca bir yıl 

kalabilmiştir. Keza 1851 yılında Çorumlu 
Hüsnü Dedebaba’nın vefatı üzerine ittifak-
la Pirevi’ne “Dedebaba” seçilmiş ve Hacı 
Bektaş ilçesine taşınmıştır. Hacı Ali Türabi 
Baba 1869 yılında vefat etmiş olup kabri Pi-
revi avlusundadır.

Türabi Baba, Hurufi öğelere vâkıf, 
Divan sahibi, önemli bir Bektaşi şairidir. 
Nevruziyeleri meşhurdur. Divan, muhib-
lerinden Halim Derviş tarafından H. 1269 
(M. 1852-1853) yılında derlenmiştir. Türabi 
Baba ve nefesleri XX. Yüzyılda yaşayan Ku-
lalı Mehmet Ercan Türabi ile karıştırılmak-

tadır (Koca, 2005:251). 

Abdullah Baba tarafından hazırlanan mezar taşı kitabesi şöyledir:34

“Hu Dost

Şerbet-i mevti içirdi akıbet devrân bana

Vakt ü sa’ât erdi mühlet vermedi bir ân bana

Var ümidim kat’i dest etmen dutup damenini

Merhâmet şefkât kılar elbet Şâh-ı Merdân bana

Mahlasım derler Türâbi nâmıma Elhac Ali

Postnişinlik hizmetin Hakk eyledi ihsân bana

Vüsatin elde iken söyle dedi tarihini

Heme destinde işâret eyledi bir can bana

Şerm’sarım rû-siyah cürmümle Şâh’ım el-aman

Pir-i Hünkârım meded kıl eyle bir dermân bana H. 1285 (M. 1869)” 

(Koca, 2005:251-252)

3 Üsküplü Sadık Baba, tekkede iki yıl şeyhlik yapmış, onun görevde bulunduğu dönemde Şahkulu tekkesinin 
arazisi genişletilmiştir (Koca, 2005:252). 

4 1851 yılında Şeyh Mehmed’in vefatı üzerine tekkede sırasıyla Derviş Hasan Halife (1851-1857), Derviş Ali 
Halife (1857-1863), Seyyid Mehmet Ali Halife (ilk dönemi 1863-1875) ve Derviş Hasan Rıza Efendi (1875-
1907) şeyhlik yapmıştır (BOA, EV.MKT.CHT, 741/80; BOA, EV.MKT, 246/86; BOA, EV.MH, 1019/2; BOA, 
EV.MKT.CHT, 680/77).
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6.3. Üsküplü Sadık Baba          

(1851-1852)

Şahkulu Sultan Tekkesi’nde 1826 son-

rası posnişinlik yapan babalardan bir diğeri 

Hacı Sadık Baba’dır. Yanbolulu Türâbi De-

debaba tarafından Şahkulu postnişinliğine 

getirilmiştir. Ancak o da bu görevde fazla 

kalamamış, 1852 yılında vefat etmiştir. Der-

vişlik ve Babalık yıllarının çoğu Arnavut-

luk’taki en eski Bektaşi tekkelerinden Jiro-

kastro (Ergiri)’daki Asım Baba Tekkesi’nde 

geçmiştir. O da usulen Nakşi icazeti alıp 

Şahkulu Tekkesi’nde postnişinlik yapmış-

tır. Onun zamanında Şahkulu Tekkesi fi-

ziksel olarak büyütülmüş, arazisi genişle-

tilmiş, tekke dünyada sadece beş büyük 

tekkede icra edilen mücerred dervişlik ritü-

elini uygulamaya bu dönemde hak kazan-

mıştır (Koca, 2005:252).

Mücerred olan Sadık Baba’nın mezarı 

tekke haziresindedir. Mezar taşı teslim taşı 

motiflidir. Kitabesi dervişlerinden Kerimi 

tarafından yazılmış olup şöyledir: 

“Ya Hu

Pişiva-yı ehl-i irfân muktedâ-yı salikîn

Vakıf-ı sırr-ı tarîkat çaker-i âl-i abâ

Arif-i billah-ı devran mürşid-i agâh idi

Salik-i râh-ı hakikattır muhibb-i Mürtezâ

Hanigâh-ı âlemin kıldı şikeste camını

Nûş edüp peymane-i ukbayı oldu rehnümâ

Ah u matemdi işi her dem imâman aşkına

Aşina-yı ravza-yi Şâh-ı Şerif-i Kerbelâ

Hacı Bektâş Veli’nin bende-i hassı idi

Zikr-i eyvallah ile itti yolunda can fedâ

Katre-i rahmet-i Kerimi fevtinin tarihidir

Hacı Sadık Baba’ya oldu mekân bağ-ı safâ H. 1269 (M. 1852)” 

(Koca, 2005:252-253)
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6.4. şeyh Mehmet (?-1852)

Osmanlı arşiv kayıtlarına göre 

Üsküdar’da Nerdibanlı köyündeki Şahkulu 

Sultan Tekkesi zaviyedarlığı tarihi belirsiz 

bir şekilde Şeyh Mehmet’in uhdesinde iken 

onun vefatıyla zaviyedarlık türbedarlığa 

tahvil edilmiş ve yerine 10 Temmuz 1852 

tarihinde mahlulünden Asitâneli Derviş 

Hasan Efendi’ye tevcih edilmiştir (BOA, 

EV.MKT.CHT, 741/80). 

6.5. Asitâneli Hacı Hasan Baba 

(1852-1857)

Asitâneli’dir. O da Nakşi icazetli, mü-

cerred Bektaşi babalardandır. Mehmet Ali 

Hilmi Baba’nın mürşididir ve ona ikrar 

vererek Bektaşiliğe girmesini sağlamıştır. 

Sultan Abdülmecid’in yakın dostlarından 

olduğu ifade edilmektedir. 10 Temmuz 

1852 tarihinde getirildiği Şahkulu Tekkesi 

postnişinliği görevini beş yıl sürdürmüş, 

1857 yılında geride evlat bırakmadan ve-

fat etmiştir (BOA, EV.MH, 640/121; BOA, 

EV.MKT.CHT, 741/80; BOA, EV.MKT, 

246/86). 1868 yılında dedebaba olan Sela-

nikli Hasan Baba ile karıştırılmıştır. Hacı 

Hasan Baba’nın tekkedeki hizmetlerinden 

biri Merdivenköy’de bulunan ve tekkenin 

vakfı içinde yer alan camiyi onartıp buraya 

meşhuta yaptırmasıdır (Koca, 2005:253). 

Şahkulu Tekkesi haziresindeki mezarı-

nın kitâbesi Giritli Derviş Saffet tarafından 

hazırlanmış olup şöyledir: 

“Ya Hu

Gel nefir ah eyleme yahû acûz u çarha yuf

Kıldı cevherveş bu yeri hak-i kabr içre nihân

Masivadan el çeküp, kesmişti baş hırkaya

Etdi bu dergâhta vahdetle ibadet çok zaman

Eyledi isbat makbulu erenler olduğun

Şâhkulu veş bir azizin duttu kurbinde mekân

Kevser-i Rahmet ile rûh u revanın şad edûb

Şafi-i edsün Aliyye’l-Mürtezâ-yı müstean

Himmet-i Pir’an ile Saffet dedim tarihini

Hanigâh olsun Hasan Baba’ya ulyâ-yı cihan H. 1274 (M. 1857)” 

(Koca, 2005:253-254)
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6.6. Kesriyeli Ali Baba (1857-1863)

Asitâneli Hacı Hasan Baba döneminde 

tekkenin aşçı babasıdır. Mücerreddir. Meh-

met Ali Hilmi Baba’nın nasibi sırasında 

rehberlik etmiştir. 1817 yılında doğmuş, 26 

Kasım 1857 postnişinliğe getirilmiş (BOA, 

EV.MKT.CHT, 741/80; BOA, EV.MKT, 

246/86)5, 1863 yılında ise vefat etmiştir. Ali 

Baba’nın tayin edilmesiyle ilgili 12 Kasım 

1857 tarihli arşiv kaydında bir önceki türbe-

dar Ispartalı Derviş Hasan Halife’nin evlat-

sız olarak vefat ettiği, Derviş Ali Halife’nin 

bu göreve ehil ve müstehak olduğu şahitler 

tarafından haber verildiği belirtilmektedir 

(BOA, EV.MH, 640/121; İMEM, 571/45). 

Ali Baba’nın mezarı Şâhkulu Tekkeis 

haziresindedir. Mezar taşı kitabesi Derviş 

Saffet tarafından yazılmış olup şöyledir: 

“Lâ mevcûda illâ Hu5

Çalış terk-i sivaya varlığın ifna edüp yâ Hû

Değildir çünkü baki kimseye bu tekiyye-i bâki

Vücudun aşk-ı Hak ile işte mahvetti Ali Baba

Firak u matemi ağlattı bi’l-cümle muhibbânı

O şems-i evci himmet saye-i evlâd-ı Zehra’da

Çerağ etmişdi çok cüyendegan-ı nûr u irfânı

Tarîkatında ederdi iktifa asâr-ı eslâfa

Şuyûh u salikân içre aransa ender akranı

Erenler mûin-i Şâhkulu Sultân ola Yarab

Bu zât-ı ekremin her kim olursa Fatihanı

Oku tarihini yazdı münacaat eyleyûb Saffet

Ede şafi-i Ali Baba’ya Mevlâ şir-i yezdânı H. 1280 (M. 1863)” (Koca, 2005:254)

5 Ali Baba’nın postnişinliğe getirilmesiyle ilgili arşiv kaydında “Üsküdar’da vâki Nerdibânlı karyesinde vâki 
Şahkulu Sultan Zâviyesi’nin ber vech türbedar ciheti mutasarrıfı olan Derviş Hasan Efendi’nin bilâ veled 
vefâtı vukûunu mebnî mahlûlünden ehliyeti tebeyyün ve âsitâne-i askeriyeye tecâvüz etmiş olan Derviş Ali 
Efendi’ye bâ ruus-ı hümâyûn bi’t-tevcîh” ifadeleri yer almaktadır (BOA, EV.MKT, 13/9).
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6.7. Mehmet Ali Hilmi Baba      

(1863-1907)

Mehmet Ali Hilmi Baba, 1863 yılında 

Kesriyeli Ali Baba’nın evlatsız vefatı üze-

rine Selanikli Hacı Hasan Baba tarafından 

Şahkulu Tekkesi postnişinliğine getirilmiş-

tir. Hükümet tarafından ise kendi talebiy-

le 16 Şubat 1864 tarihinde bu tayin onay-

lanmıştır (BOA, EV.MKT.CHT, 741/80; 

BOA, EV.MKT, 246/86). Mehmet Ali Hilmi 

Baba’nın görevlendirilmesiyle ilgili resmi 

yazı şöyledir: 

Nişân-ı hümâyûn yazıla ki

Erbâb-ı istihkâkdan Esseyyid Meh-

med Ali arzuhâl sunub nezâret-i evkâf-ı 

hümâyûn-ı mülûkâneye mülhak 

Üsküdar’da Nerdibânlı karyesinde vâki‘ 

Şahkulu Sultan Zâviyesi vakfının ber vech-i 

hasbî türbedarlık cihetine mutasarrıf olan 

Derviş Ali Efendi bila veled fevt olub yeri 

atî ve hidmet-i lâzımesi mu‘attıl kalmağ-

la mahlûlünden kendüye tevcih ve yedine 

berât-ı alişân ihsân buyurulmak bâbında 

istid‘â-yı inâyet etmiş ve sâhib-i arzuhâl 

merkûm Esseyyid Mehmed Ali hayli müd-

detten berü müteveffâ-yı mezbûrun hid-

metinde müstahdem olarak türbedarlık-ı 

mezkûre ehil ve müstehak olduğu karye-i 

mezbûre imamı Ali Efendi ibn Mehmed 

ve Hasan Lütfi Efendi ibn Abdullah ve 

Çamlıca-i kebîr şeyhi Nuri Efendi ibn 

Mehmed Salih ve Abdürresul Efendi ibn 

Abdullah ve Osman Ağa ibn Mustafa ve 

Elhac Osman Efendi ibn Mustafa nâm ki-

mesneler haberleriyle zahir ve karye-i 

merkûme imam ve muhtârlarıyla ahalisi-
nin bir kıt‘a ilmühaberlerinden nümâyan 
ve asitâneli olduğu defterhâne-i âmireden 
mahreç hânesi kaydından mütefehhim ve 
ol veçhile asitân-ı (?) askeriye nizamın-
dan müstesna olmağla cihet-i mezkûrenin 
müteveffâ-yı mezbûr mahlûlünden mezbûr 
Esseyyid Mehmed Ali Halife’ye tevcihi 
menût-ı re’y-i âlî idüğün evkâf-ı hümâyûn 
müftüsü faziletlû Esseyyid Mehmed Kadri 
Efendi hazretleri ve ber minvâl-i muharrer 
ber vech-i hasbî türbedarlık ciheti mutasar-
rıfı Derviş Ali Efendi’nin bila veled vefâtı 
vukû‘una mebni mahlûlünden ehil ve 
müstehak idüğü tebeyyün idüb Âsitâneli 
Esseyyid Mehmed Ali Efendi ibn Osman 
Nuri uhdesine ber mûcib-i nizâm bi’n-nefs 
bilâ kusûr edâ-yı hidmet etmek terk ider ise 
ref‘inden ahara verilmek şartıyla bi’t-tevcih 
berat-ı âlî i‘tâ olunmak bâbında evkaf-ı 
hümâyûn nazırı olub nişân-ı âli-i Osmanın 
ikinci ve mecidiye nişân-ı zişânının birinci 
rütbelerini hâ’iz ve hâsıl olan atûfetlû Es-
seyyid Abdülhamid Ferid Efendi hazret-
leri i‘lâm etmelerine ber mûcib-i i‘lâm bi’t-
tevcih berat-ı âli i‘tâ olunmak bâbında bin 
iki yüz seksan senesi Şa‘bân-ı şerifinin seki-
zinci günü tarihinde re’is-i hümâyûn sâdır 
olmağın vech-i meşrûh üzere berat-ı şerîf-i 
âlişân yazılmak içün iş bu tezkere veril-
di fi 29 Zilhicce sebe 1280 (5 Haziran 1864) 
(BOA, EV.MH, 1019/2).

Bu resmi yazıyla göreve getirilen Meh-
met Ali Hilmi Baba, Şahkulu Tekkesi’nin 
tarihinde önemli bir yere sahiptir. Babası 
Sultanahmet Camii’nin “Vaiz-i avam”ı olan 

Hafız Osman Nuri Efendi’dir. Hafız Os-
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man Nuri Efendi, Olukbayır (Çırçır) Nak-

şibendi Tekkesi şeyhi Seyyid Mustafa Baba 

Efendi’den (v. 1854) Nakşi icazeti almıştır. 

Ayrıca dönemin Şahkulu Tekkesi postnişini 

İstanbullu Hacı Hasan Baba’dan, eşleri olan 

Hacı Emine Şerife Hanım ile birlikte el ala-

rak Bektaşi olmuşlardır. Hafız Osman Nuri 

Efendi uzun yıllar saray imamlığı yapmış-

tır. Aslen Arnavutluk’un Zavalan yöresinin 

tanınmış eşrafındandır. Hafız Osman Nuri 

Efendi, oğlu Mehmet Ali Hilmi Baba’dan 

bir yıl daha uzun yaşamış olup kabirleri eşi 

Emine Hanım ile Göztepe Gözcü Baba ha-

ziresinde yan yanadır. Emine Hanım 1898 

ve Hacı Osman Nuri Efendi 1908 yılında 

vefat etmişlerdir (Koca, 2005:255; Kocadağ, 

1998:58). 

Mehmet Ali Hilmi Baba çocuk yaş-

larda Üsküdar’daki Balaban Nakşiben-

di Dergâhı’na bağlanmış, şeriat ve tarikat 

ilimleri tahsil etmiştir. 1857 yılında on beş 

yaşındayken Şahkulu Tekkesi postnişini 

İstanbullu Hacı Hasan Baba’dan el alarak 

Bektaşi olmuştur. Hilmi Baba’nın nasip alışı 

sırasında rehberlik hizmetini Aşçı Ali Baba 

yapmıştır. Hilmi Baba 1861 yılında mücer-

red derviş olmuş, bir yıl sonrada Türabi 

Ali Dedebaba’dan dönemin türbedarı Hacı 

Mehmet Tahir Baba’nın rehberliğinde Ba-

balık icâzeti almış, 1863 yılında ise Şahkulu 

Tekkesi postnişinliğine getirilmiştir. 1870 

tarihinde ise Hacı Hasan Dedebaba’dan dö-

nemin türbedarı Mehmet Yesari Baba’nın 

rehberliğinde halifelik icazeti alarak tarihe 

yirmi sekiz yaşında bu ünvanı alan ilk Bek-

taşi olmuştur (Koca, 2005:255). 

Şahkulu Tekkesi en faal dönemini Meh-

met Ali Hilmi Baba’nın şeyh olduğu yıl-

larda yaşamıştır. Bir süre Hacı Bektaş Veli 

Tekkesi’nde de şeyhlik yapan Mehmet Ali 

Hilmi Baba, aynı zamanda XIX. yüzyılın en 

meşhur Bektaşîlerindendi. Onun dönemin-

de tekke yoğun bir imar faaliyetine sahne 

olmuş, yapılan ek binalarla tam bir külliye 

halini almıştı. Ayrıca yine Mehmet Ali Hil-

mi Baba’nın çalışmalarıyla burası icazetna-

me veren bir Bektaşî tekkesine dönüşmüş, 

böylece Bektaşî dervişlerinin, özellikle de 

Balkanlar’da yaşayanların uzun yolculuk-

lar yaparak Hacı Bektaş’a gitmesine gerek 

kalmamıştı (Vatin-Zarcone, 2005:413). Bu-

nunla birlikte İstanbul Bektaşîleri arasın-

da nefesleriyle tanınan ve evinde muhib-

leriyle sohbetler düzenleyen Edib Harabî 

bu dönemde Şahkulu tekkesinde tarikata 

intisap etmişti (Noyan, 2002:119; Tanman, 

1994:129). Mehmet Ali Hilmi Baba tekke-

ye ait olup da daha önce Mihrimah Sultan 

vakfına ilhak olunan arazinin tekrar Şahku-

lu tekkesine iade edilmesi için girişimlerde 

bulunmuş (BOA, EV.MKT, 793/124), ayrı-

ca şahsî mülklerini de tekkeye vakfetmişti. 

1902 yılında “mülk mahallerinin tarikat-ı 

aliyye-i Bektâşiyye nâmına vakfa tahvi-

li ve lâzımgelan tescilinin îfâsı husûsunda 

lâzımgelenlere emruferman buyurulması 

istirhâm olunur” diyerek başvuruda bu-

lunmuştur (BOA, EV.MKT.CHT, 521/51). 

Arşiv kayıtlarından takip edildiği kadarıyla 

bu mülklerle ilgili 1913 yılında bir soruştur-

ma mevzu bahis olmuştur. Bu soruşturma 

Mehmet Ali Hilmi Efendi’nin Nerdibân 

köyündeki Şahkulu Tekkesi’ne vakf eyledi-
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ği zemîn, kürüm ve eşçâr (bir kıta bağ) ile 

evkâf-ı sâ’iresinin vakfiyetinin tahakkuku-

na dair sadır olan ilâmın tescili için mahke-

me kaleminden tanzim olunan muamelenin 

ikmâlinin lâzım gelip gelmeyeceği hakkın-

daydı (VGMA, Defter nr. 961, s.56; BOA, 

EV.MKT, 3477/19).

Mehmet Ali Hilmi Baba kendi emvalini 

Şahkulu Tekkesi’ne vakfetmekle kalmamış, 

tekke vakfına ait arazi ve emlaka da sahip 

çıkmıştır. Nitekim Kasım 1875 tarihinde 

Şahkulu Tekkesi’ne merbut olduğu halde 

daha önce Mihrimâh Sultan Vakfı’na gas-

ben ilhak olunmuş olan arazinin iadesi için 

girişimde bulunmuştur (BOA, EV.MKT, 

793/124).

6.8. Hasan Rıza Baba (1875-1907)

1875 yılında Mehmet Ali Hilmi Baba 

Şahkulu Tekkesi postnişinliğinden uzaklaş-

tırılarak yerine 26 Şubat 1875 tarihinde Der-

viş Hasan Rıza Efendi getirilmiştir (BOA, 

EV.MKT.CHT, 741/80; BOA, EV.MKT, 

246/86). Hasan Rıza Baba’nın bir süre bu-

rada postnişinlik yaptığı ve görevin tekrar 

Mehmet Ali Hilmi Baba’ya intikal ettiği tes-

pit edilmektedir. Keza 3 Ocak 1880 tarihin-

de Mehmet Ali Baba’nın “mugâyir-i adâb-ı 

tarikat harekâta cür’et” etmesi sebebiy-

le görevden uzaklaştırılıp yerine yeniden 

Derviş Hasan Rıza Efendi’nin getirilmesi 

mevzu bahis olmuştur. Bu şekilde fasılalar-

la Şahkulu Tekkesi’nde postnişinlik yapan 

Hasan Rıza Baba 1907 yılında vefat etmiş 

ve o tarihte tekke postnişinliğine oğlu Hacı 

Ahmet Burhan Baba tayin edilmiştir (BOA, 

EV.MKT.CHT, 741/80; VGMA, Defter nr. 

897, s.321; VGMA, Defter nr. 876, s.63). 

6.8. Mustafa Yesâri Baba (1885-1888)

Mehmet Ali Hilmi Baba’nın 1885 yı-

lında “Dedebaba” olarak Hacı Bektaş Veli 

Tekkesi’ne görevlendirilmesi üzerine, Şah-

kulu Tekkesi postnişinliğine Mustafa Yesa-

ri Baba getirilmiştir. Şahkulu Tekkesi aşçı 

postundan yetişen Mustafa Yesari Baba, üç 

yıl6 Şahkulu Tekkesi’nde postnişinlik yap-

mış, görevi sırasında Mansur Baba türbesi 

ve haziresini tamir ettirmiştir. Aslen Filibe-

li olan Mustafa Yesari Baba 80 yaşlarında 

Tselya’daki Durbali (Reni) Tekkesi post-

nişin olarak görevlendirilmiş, ancak ömrü 

vefa etmeyip 1909 yılında yolculuk esnasın-

da Golos kentinde vefat edip burada def-

nedilmiştir. Mustafa Yesari Baba’nın kabir 

kitabesi mevcut değildir (Kocadağ, 1998:75; 

Koca, 2005 260-261). 

6.9. Ahmet Burhan Baba              

(1907-1912)

Ahmet Burhan Baba, Mehmet Ali Hil-

mi Dedebaba’nın vasiyetine uyularak Şah-

kulu Tekkesi postnişinliğine getirilmiştir. 

Ahmet Baba’nın atanmasına dair arşiv 

kaydında “Şahkulu Sultan’ın Üsküdar’da 

Nerdibânlı karyesinde kain zaviyesinde 

vazife-i muayyene ile tarik-i Nakşî usûlü 

icra edilmek üzere türbedâr ciheti 15 Ma-

yıs 1907 tarihinde Hacı Ahmet Efendi 

6 Şevki Koca’ya Mustafa Yesari Baba Şahkulu Tek-
kesi postnişinliğinde göre 22 yıl kalmıştır (Koca, 
2005:260).
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uhdesine tevcih olduğu bi’t-tedkîk anla-

şılmış” ifadeleri yer almaktadır (VGMA, 

4623/183; BOA, EV.MKT.CHT, 741/80; 

BOA, EV.MKT.CHT, 680/77)7. Bir başka ka-

yıtta Ahmet Burhan Baba’nın daha önceki 

postnişinlerden Hasan Rıza Baba’nın oğlu 

olduğu anlaşılmaktadır (BOA, EV.MKT.

CHT, 741/80). Ahmet Burhan Baba’nın 

postnişin olarak atanması sırasında tek-

kenin vakıf kayıtları ve muhasebesi de in-

celenmiştir (BOA, EV.MKT.CHT, 680/92; 

BOA, EV.MKT.CHT, 680/93). Yapılan in-

celemede Şahkulu Tekkesi’ne herhangi bir 

ödenek ayrılmadığı anlaşılmış ve günlük 40 

akçe tahsis edilmiştir (BOA, EV.MKT.CHT, 

680/91).

Mürşidi, Durbali Tekkesi postni-

şinlerinden Premetili Bayram Baba’dır. 

Babalık icazetini ise Mehmet Ali Hilmi 

Dedebaba’dan almıştır. Bektaşilerin kendi-

sini “Hafız Burhanettin” olarak andıkları 

Ahmet Burhan Baba’nın postnişinlik dö-

nemi Topal Tevfik Baba’nın tacizleri için-

de geçmiştir. Mücerreddir. Nakşibendili-

ğe özgü Seyr-i Sülük remizlerini Bektaşi 

erkânnâmelerinden ayıklayarak, Nâzenîn 

Bektaşilik yoluna büyük hizmetler vermiş-

tir (Koca, 2005:261-262). 

Ahmet Burhan Baba, 1918 yılında vefat 

etmiş ve Şahkulu Tekkesi haziresine def-

nedilmiştir. Mezar taşı kitabesini Midillili 

Haydar Baba yazmış olup kitâbe şöyledir: 

Allah Hû Dost7

Çekti üsretgah-ı âlemden etek el pir iken

Etdi cam-ı ömrünü mevte sunup azm-i baka

Şâh-ı Merdânın kulu olmuş idi kûtb-u kâinat

Hac-ı Bektâş Veli’nin bendesiydi bi-riyâ

Postnişin-i Asitâne-i Şâhkulu Sultân idi

Etdi rûh-u dergâh-ı Al-i abâ’ya ilticâ

Şüphesiz erdi huzûr-u Mürteza’ya şevkile

Kıldı İhsan-ı şefaat çünkü fahr-ı Enbiya

Haydari tarih-i cevherdanına pay etdi hat

Nûş-u kevser etdi Haydar’dan Hacı Ahmed Baba H. 1336 (M. 1918)

 

7 Bir başka arşiv kaydında ise Ahmet Burhan Baba’nın 9 Temmuz 1907 tarihinde tevcih edildiği zikredilmek-
tedir (VGMA, 4623/102).
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1909 tarihli arşiv kaydına göre Şah-

kulu Tekkesi’nde tarik-i Nakşî usulü icra 

edilmek üzere zâviyedar ve türbedar olan 

Hacı Ahmet Burhan Dedebaba b. İbrahim, 

Topkapı Sarayı hastahâne eczacıların-

dan Kolağası Hüsnü Efendi’nin Şahkulu 

Tekkesi’ne Mehmet Ali Dede’nin verese-

sinden şart edilmiş olan dokuz kıta araziye 

müdâhale eylediğinden bu müdahalenin 

önlenmesi için mahkemeye başvurmuş-

tur. Mahkeme işlemlerini takip etmek üze-

re ise Mesut Efendi’yi vekil tayin etmiştir 

(İMEM, 774/150). Bu dönemde Şahkulu 

Tekkesi’nden meşihat tevcihi vesair resmi 

işlemlerde 450 kuruş harç alındığı tespit 

edilmektedir (BOA, EV.MKT.CHT, 682/39).

6.10. Abdullah Baba (1918)

1918 yılında Ahmet Burhan Baba’nın 

vefatı üzerine Şahkulu Tekkesi’ne Abdul-

lah Baba atanmış, ona vefat etmek üzere de 

İbrahim Baba görevlendirilmiştir (VGMA, 

Defter nr. 144, s.172; TİTE, Kutu nr. 44, Bel-

ge nr. 129).

6.11. İbrahim Feyzi Baba           

(1918-1921)

Aslen Filibeli olan İbrahim Feyzi 

Baba, ihvan arasında Küçük İbrahim Baba 

olarak bilinmekteydi. 1918 yılında Ah-

met Efendi’nin vefatıyla tekkeye Abdul-

lah Efendi atanmış, İbrahim Baba da ona 

vekalet etmek üzere görevlendirilmiştir 

(VGMA, Defter nr. 144, s.172; TİTE, Kutu 

nr. 44, Belge nr. 129). Daha sonra asaleten 

Şahkulu Tekkesi postnişinliğine getirilen 

İbrahim Baba, son derece ılımlı ve mûnis 

yaradılışlı bir insan olması sebebiyle Yal-

vaçlı Topal Tevfik Baba’nın müdahaleleri-

ne dayanamayıp kendi arzusuyla postni-

şinlikten ayrılmıştır. Ardından memleketi 

Filibe Tatarviranı denilen yerde bulunan 

Ballı Baba Tekkesi’ne yerleşmiş, ancak ade-

ta terk edilmiş haldeki binada duramayıp 

Elbasan’daki Cefâi Baba Tekkesi’ne geçmiş-

tir. 1923 yılında vefat edip buraya defnedil-

miştir. Bugün tahrip edilmiş durumda olan 

tekke kabristanındaki İbrahim baba’ya ait 

kabir kitâbesi şöyledir: Hatt-ı üstâdanesin 

yazdı Necmî Kethüdâ/Hak-ı Yezdân oldu 

Şâh-ı Hazret-i Feyzi Baba (Koca, 2005:264)

6.12. İsmet Efendi (1919-1921)

Şahkulu Tekkesi’ne 1919 yılında Tevfik 

Baba’nın itirazına rağmen İsmet Efendi ge-

tirilmiştir. Ancak Tevfik Baba’nın baskıları 

sebebiyle İsmet Efendi de postnişinlikte ka-

lamamış, bundan iki yıl sonra göreve Tev-

fik Baba atanmış, ayrıca bu dönemde tekke 

onarımdan geçirilmiştir (VGMA, Defter nr. 

144, s.172; TİTE, Kutu nr. 44, Belge nr. 129). 

6.13. Ahmet Nuri Baba (1922-1924)

“Aslen Filibe’lidir. Kendisinin hafız-

lığı vardır. Mücerred babalardandır. Der-

vişliği Durbali Baba Dergâhı’nda geçmiş-

tir. Köse olmamasına rağmen, alafranga 

sakalından ötürü Köse Nuri ismiyle yer 

almıştır. Şâhkulu Dergâhı’nın 1953 yılın-

da Hakk’a yürüyen son postnişini Hafız 

Tahsin Baba’nın dedesi olan Hafız Nu-

rettin Baba’nın kardeşidir. 1924 yılında 

Tekirdağ’ın Kızılcıkdere köyünde, Derviş 

Mehmed Ali’nin Babalık töreninde hastala-
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narak burada Hakk’a yürümüştür. Kütah-

yalı bilinir. İstiklâl savaşı esnasında, kısaca 

(M.M.) adı ile bilinen Kuva-i Milliye’nin is-

tihbarat örgütünde görev almıştır.” (Koca, 

2005:269) Köse Nuri Baba’nın 1924 yılında-

ki ani vefatı üzerine tekke 1927 yılına kadar 

postnişinsiz kalmıştır (Koca, 2005:269).

6.14. Mehmed Tevfik Baba       

(1922-1935)

Arşiv kayıtlarına göre Mehmet Tevfik 

Efendi ibn Hafız Ali Rıza Efendi 23 Tem-

muz 1922 tarihi itibarıyla Şahkulu Tekkesi 

şeyhliği ve vakıf mütevellisi görevini yü-

rütmektedir (İMEM, 801/237). Tevfik Baba 

Şahkulu Tekkesi’ne postnişin olmak için 

çok uğraşmış, başta Ahmet Burhan Baba ve 

İbrahim Feyzi Baba olmak üzere kendinden 

önce postnişin olanları tekkede rahat bı-

rakmamıştır. Bununla birlikte İstanbul’da-

ki Bektaşî tekkelerinden Topkapı, Çamlıca 

ve Karyağdı tekkeleri şeyhlerinin Arnavut 

olması sakıncalı görülerek bir ara Şehitlik 

Tekkesi postnişinliğine de Tevfik Baba’nın 

atanması faydalı görülmüştür (TİTE, Kutu 

nr.57, Belge nr.136). 

Tevfik Baba, II. Meşrutiyet ve Milli Mü-

cadele yıllarında kişiliği ve siyasi faaliyet-

leri bakımından olumsuz olarak görülen 

davranışlar sergilemiştir. Önce para karşılı-

ğında Nakşî icazetnamesi alan Tevfik Baba, 

Şahkulu Tekkesine şeyh olduktan sonra 

Hürriyet ve İtilaf Partisi’nden görünmüş, 

diğer taraftan Tarik-i Salâhiye’ye sızarak 

Milli Mücadele lehinde casusluk yapmıştır8. 

1927 yılında Şahkulu Tekkesi postuna 

yeniden oturan Tevfik Baba, 1930 yılında 

Salih Niyâzi Dedebaba’nın yurtdışına sür-

gün edilmesi sonrası “hızlı bir cumhuriyet-

çi” olmuşsa da ahlaki problemleri nedeniy-

le gazetelere haber konusu olmuştur. Bazı 

uygunsuz davranışları karakol kayıtlarına 

geçmesi üzerine dönemin milletvekillerin-

den Hakkı Tarık Us tarafından kendisine 

“deli raporu” alınmış, bu arada devreye 

giren Hüseyin Kâzım Baba, Şaban Sırrı 

Baba, Ekrem Ramazanoğlu Baba, Yusuf 

Fahir Ataer Baba, Hüseyin Hüsnü Erdekut 

Baba, Yaşar Baba, Ercan Türâbi Baba ve 

Tahir Baba gibi tanınmış Bektaşi Babala-

rı imza toplayarak Topal Tevfik Baba’nın 

Şahkulu postnişinliğini iptal ettirmişler-

dir. Bu gelişmelerden sonra Tevfik Baba, 

1935 yılında sakalları kesilerek, Bursa’nın 

Mustafakemâlpaşa (Kirmasti) ilçesin-

de harabe halinde bulunan Garipçe Baba 

Tekkesi’ne gönderilmiştir. 1939 yılında ora-

da vefat ederek bu tekkenin haziresine def-

nedilmiştir (Koca, 2005:269-270).

6.15. Pepe Niyazi Baba (1935-1936)

Aslen Giritli olan Niyaz Baba, 1935 yı-

lında Postacı Ali Baba tarafından Şahkulu 

Sultan Tekkesi’ne postnişin olarak nasp 

edilmiştir. Ancak 677 sayılı tekkelerle ilgi-

li yasanın ek maddeleri gereği tekkedeki 

8 Tevfik Baba’nın bu ilginç yaşamı için bkz. TİTE, 
Kutu nr.56, Belge nr.12; TİTE, Kutu nr.63, Bel-
ge nr.151; TİTE, Kutu nr.64, Belge nr.221; Küçük, 
2003:149, 245-246; Koca, 2005:265-271.
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postnişinlerle akrabalığı olmadığından 1936 

yılında görevine son verilmiştir. Kekeme 

olması sebebiyle kendisine “Pepe” lakabı 

takılmıştır. Yaşamının son günlerinde ise 

kendisine Hazreti Musa dedirttiği rivayet 

edilmektedir (Koca, 2005:271). 

6.16. Behlül Baba (1936-1941)

Aslen Prizrenli olan Behlül Baba 1936-

1941 yılları arasında Şahkulu Tekkesi’nde 

ikamet etmiş, ancak postnişinlik yapma-

mıştır. İnadiye Tekkesi son postnişini Ha-

life Yusuf Fahir Ataer Baba’nın tensipleri 

ile buraya gönderilmiş, ancak 1941 yılında 

Katerin Tekkesi’nden Şahkulu’nu ziyârete 

gelen Halife Koca Tahir Baba’ya karşı uy-

gunsuz davranışı üzerine yine Yusuf Fa-

hir Ataer Baba tarafından uzaklaştırılmış-

tır. Behlül Baba 1971 yılında vefat etmiştir. 

Kabri Zuhurat Baba mezarlığındadır (Koca, 

2005:271). 

6.17. Hafız Hasan Tahsin Baba 

(1941-1953)

Şahkulu Tekkesi’nin son resmi post-

nişini olan Hasan Tahsin Baba, Saray 

Mızaka-i Hümayun teşkilatında reis-

lik yapmış, meşhur bestekâr Şekerci Ce-

mil Efendi’nin oğludur. Ahmet Burhan 

Baba’dan nasiplidir. Kahire Mukattam Tek-

kesi postnişini Mehmet Lütfi Baba’dan der-

vişlik ve babalık icazeti almıştır. 1941 yılın-

da Fevzi Çakmak Paşa’nın riyaseti ile Şah-

kulu Tekkesi’ne yerleşmiştir. İleir düzeyde 

Kur’an bilgisi olan olan Hasan Tahsin Baba 

aynı zamanda hafızdır. Fevzi Çakmak Paşa 

kendisine Üsküdar Emniyet Airliği’ne po-

lis kadrousu da tahsis etmiştir. Ondan ön-

ceki postnişinlerin başına Tevfik Baba sı-

kıntı oluştururken Hasan Tahsin Baba’ya 

ise onun halifesi Postacı Ali Baba musallat 

olmuştur. Ancak Tahsin Baba Postacı Ali 

Baba ve yakınlarını tekkeden tamamen 

uzaklaştırmış, bu arada kendisini çekeme-

yenler tarafından 1953 yılında sütlacının 

içine alçı tozu konularak öldürülmüştür. 

Onun vefatından sonra tekke sahipsiz kal-

mış, hatta 1960’lı yıllarda kundaklanmıştır 

(Koca, 2005:272-273). 

Sonuç

Şahkulu Sultan Tekkesi tarihi, Osmanlı 

Devleti’nin kuruluş yıllarına kadar geriye 

gitmektedir. 1329 yılında Bizansla Osman-

lı arasında yapılan Palekenon (Maltepe) 

Savaşı’nın ardından Merdivenköy’de Göz-

cü Baba tarafından kurulan tekke, 1402 

Ankara savaşı sırasında bölgenin Bizans 

egemenliğine geçmesi sebebiyle bir süre 

faaliyet gösterememiştir. Osmanlı’nın Fet-

ret Dönemi’nden çıkmasından sonra böl-

geye yeniden hakim olması ve Fatih Sultan 

Mehmet’in İstanbul’u fethi sırasında bu 

tekkedeki dervişlerin hizmetleri görülmüş-

tür. Bu dönemde tekkenin başında bulu-

nan Şahkulu Sultan, rivayete göre Bizansla 

savaş sırasında şehit düşmüştür. İlk olarak 

Ahi tekkesi şeklinde teşekkül eden Şahku-

lu Tekkesi, en geç XVI. yüzyılın başlarında 

Bektaşiliğe intikal etmiş, ocak-tarikat-devlet 

ilişkilerinde önemli roller üstlenmiştir. Ye-

niçeri Ocağı’nın manevi terbiyesinin Bek-

taşi şeyh ve dervişlerine havale edilmesi 
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ocak-tarikat ilişkilerinde bu tekkeyi adeta 

bir üs haline getirmiştir. Bektaşiler Yeniçe-

rilerle kurdukları temas sayesinde İstanbul 

ve çevresinde, bürokraside, siyasi ve sosyal 

hayatta etkili olmuşlardır. 

XVI. yüzyıldan XIX. yüzyılın başlarına 

kadar yeni vakıf malları, bina ve eklenti-

lerle büyüyen Şahkulu Tekkesi’nde kay-

nakların verdiği bilgilere göre Şeyh Elvan 

Efendi (v. 1729) ve onun halifesi Mustafa 

Azbî Baba (v. 1747) gibi edebi yönü güçlü, 

şair ve divan sahibi babalar postnişinlik 

yapmıştır. Mustafa Azbî Baba, Bektaşiliğe 

intisabından önce askerlik mesleğiyle işti-

gal ederken Rodos’a sürgün edilen Niyazi 

Mısrî’ye intisap etmiştir. Niyazi Mısrî’nin 

vefatından sonra İstanbul’a gelip Şahkulu 

Tekkesi’nde Şeyh Elvan Efendi’den ikrar 

alıp Bektaşiliğe bağlanmıştır. Şeyh Elvan 

Efendi’den sonra Şahkulu Tekkesi postni-

şinliği görevine yükselen Azbî Baba uzun 

yıllar burada hem de Mısrî ayini hem de 

Bektaşiliği bir arada yürütmüştür. 1826 

yılında Şahkulu Tekkesi kapatıldığından 

Mısrî ayini yapılan bölüm bırakılmış, Bek-

taşi ayin-i cemi yapılan meydanevi ise yık-

tırılmıştır. Bu şekilde 1826 yılında kapatılan 

ağır bir hasar alan Şahkulu Tekkesi’nden 

dönemin postnişini Ahir Mehmet Baba ve 

diğer Bektaşi dervişleri çıkarılarak sürgün 

edilmişlerdir. Yalnızca türbe mahalli bırakı-

lan tekkeye muhtemelen diğer Bektaşi tek-

kelerinde görüldüğü üzere Nakşi şeyhler 

türbedar olarak atanmıştır. 

Osmanlı arşiv kayıtları Şahkulu Sultan 

Tekkesi’nin 1835 yılından itibaren yeni-

den faaliyete başladığına işaret etmektedir. 

Kaynaklar ve arşiv belgeleri 1826 sonrası 

tekkede 18 kadar postnişinin görev yap-

tığını göstermektedir. Bunlardan ilki olan 

Hacı Ahmet Nur Baba, özellikle tekkedeki 

dilek taşına basmasının ardından “Valide 

Sultan” olan Bezm-i Alem Valide Sultan’ın 

desteğiyle tekkeyi yeniden faaliyete geçir-

miştir. Ancak tekke Bektaşiliğin resmen ya-

saklılığının devam etmesi sebebiyle Nakşi 

olarak açılmış, buraya atanan postnişinler 

Nakşi usulünü sürdürmek şartıyla vazife 

alabilmişlerdir. 

1826 sonrası postnişinleri içerisinde 

en renkli ve faal olanı Mehmet Ali Hilmi 

Baba’dır. Onun döneminde başta Şahku-

lu Tekkesi olmak üzere İstanbul Bektaşili-

ği yasaklılık öncesi canlılığına kavuşmuş, 

Bektaşiler kapatılan tekkeleri açmakla kal-

mayıp bunlara yenilerini de eklemişlerdir. 

Mehmet Ali Hilmi Baba dönemi bir taraftan 

da Bektaşilerin kendi içlerinde tartışmalar 

yaşadıkları bir süreç olmuştur. Keza Meh-

met Ali Hilmi Baba’nın Sultan II. Abdülha-

mit ile sıcak ilişkiler kurması, Hacı Bektaş 

Veli Tekkesi’ne “Dedebaba” olmasından 

sonra Perşina Baba ile aralarında yaşanan 

husumet hat safhaya ulaşmıştır. Mehmet 

Ali Hilmi Baba 1907 yılında vefatına kadar 

Hacı Bektaş Veli Tekkesi ile Şahkulu Tek-

kesi arasında gidip gelmiş, vefat etmeden 

önce yerine Ahmet Burhan Baba’nın post-

nişin yapılmasını vasiyet etmiştir. Ancak 

Ahmet Burhan Baba’nın postnişinliği yılla-

rından başlayarak Şahkulu Tekkesi’nde gö-

rev alan diğer postnişinler sürekli Yalvaçlı 
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Topal Tevfik Baba’nın tacizleri ve tekkeyi 

kendi idaresine alma girişimleriyle geçmiş-

tir. Buna da muvaffak olmuş, 1922 yılında 

resmen postnişin olmasına rağmen kısa za-

man sonra tüm tekke ve türbelerin kapatıl-

ması durumu değiştirmiştir. Hakkında şai-

beler ve türlü dedikodular bulunan, İttihat 

ve Terakki Fırkası ile temasları olan Tevfik 

Baba, Milli Mücadele yıllarında da aktif 

rol üstlenmiştir. Ancak bu durum tekke ve 

türbelerin kapatılmasının ardından Şahku-

lu Tekkesi’nden uzaklaştırılmasına engel 

olamamıştır. Bununla birlikte 1927 yılında 

Şahkulu Tekkesi postuna yeniden oturmuş 

ve “hızlı bir cumhuriyetçi” olmuştur. An-

cak bazı gayri ahlaki durumları nedeniy-

le hakkında gazetelerde haberler çıkma-

sı üzerine 1935 yılında sakalları kesilerek 

Bursa’nın Mustafakemâlpaşa (Kirmasti) il-

çesindeki Garipçe Baba Tekkesi’ne sürgün 

edilmiş ve 1939 yılında vefât ederek bu tek-

kenin hazeresine defnedilmiştir. 

Tevfik Baba’dan sonra Şahkulu 

Tekkesi’nin son postnişini olarak Hasan 

Tahsin Baba dikkat çekmektedir. Fevzi 

Çakmak Paşa tarafından himaye edilen Ha-

san Tahsin Baba’nın 1953 yılında vefatıyla 

Şahkulu Tekkesi’nin Osmanlı tarihinden 

gelen serüveni son bulmuştur. 1963 yılın-

da yaşanan yangından sonra kıflar Genel 

Müdürlüğü’nce ayrılan ödenekle kısmen 

onarılan Şahkulu Tekkesi daha sonraki yıl-

larda kaderine terk edilerek harap bir du-

ruma gelmiştir. İlerleyen süreçte ise tekke 

arazisinin okul huzurevi ve cami gibi bina-

ların yapımına tahsis edilmiştir. 1985 yılın-

da kurulan Merdivenköy Şahkulu Sultan 

Külliyesi’ni Koruma, Onarma ve Yaşatma 

Derneği’nin sahip çıkmasıyla tekke binaları 

ve arazisi harabeden külliyeye dönüşmüş; 

meydanevi, aşevi ve sair eklentileriyle 1994 

yılında tüzel kişilik kazanan “Şahkulu Sul-

tan Dergâhı Mehmet Ali Hilmi Dedebaba 

Eğitim ve Kültür Vakfı” günümüze kadar 

tekkeyi insanlığın hizmetine açmıştır. 

KAYNAKÇA

A. Arşiv Belgeleri

BOA, C.EV, 352/17896.

BOA, EV.MH, 1019/2.

BOA, EV.MH, 1989/57.

BOA, EV.MH, 640/115.

BOA, EV.MH, 640/121.

BOA, EV.MKT, 13/9.

BOA, EV.MKT, 173/53.

BOA, EV.MKT, 246/86.

BOA, EV.MKT, 3477/19.

BOA, EV.MKT, 793/124.

BOA, EV.MKT.CHT, 521/51.

BOA, EV.MKT.CHT, 680/77.

BOA, EV.MKT.CHT, 680/91.

BOA, EV.MKT.CHT, 680/92.

BOA, EV.MKT.CHT, 680/93.

BOA, EV.MKT.CHT, 682/39.

BOA, EV.MKT.CHT, 717/57.

BOA, EV.MKT.CHT, 741/80.

BOA, HAT, 293/17453.

BOA, HAT, 500/24493.

BOA, MAD, 9731, s. 407.

İMEM, 571/45.

İMEM, 774/150.

İMEM, 801/237.



2018 / Yıl: 8 Sayı: 15

177

TİTE, Kutu nr. 44, Belge nr. 129.

TİTE, Kutu nr.56, Belge nr.12.

TİTE, Kutu nr.57, Belge nr.136.

TİTE, Kutu nr.63, Belge nr.151.

TİTE, Kutu nr.64, Belge nr.221.

VGMA, 4623/102.

VGMA, 4623/183.

VGMA, Defter nr. 144, s.172.

VGMA, Defter nr. 298, s.35.

VGMA, Defter nr. 385-1, s.146.

VGMA, Defter nr. 876, s.63.

VGMA, Defter nr. 897, s.321.

VGMA, Defter nr. 961, s.56.

B. Kaynak Eserler ve Araştırmalar

Ahmed Cemaleddin Efendi. (1328). Bektaşî 
Sırrı Nâm Risâleye Müdâfaa. Dersaâdet.

Ahmed Cevdet Paşa. (1309). Tarih-i Cevdet. 
C. XII. Dersaâdet.

Ahmed Lütfi Efendi. (1290). Tarih-i Lütfi. C. I. 
İstanbul.

Ahmed Rıfkı. (1325). Bektaşî Sırrı. C. II. 
Dersaâdet.

BIRGE, John Kingsley. (1937). The Bektashi 
Order of Dervishes. Londra.

EROL, Mehmet. (2003). “Azbî Baba ve 
Divanı”. Türkbilig, S. 6., s.73.

EROL, Mehmet. (2003). “Şahkulu Sultan 
Bektaşî Tekkesi Şeyhi Azbî Baba ve 
Tarikat Anlayışı”. Türk Kültürü ve Hacı 
Bektaş Veli Araştırma Dergisi, S. 27. s. 1. 

Esad Efendi. (1243). Üss-i Zafer. İstanbul.

GATNETT, Lucy M. J., (1912). Mysticism and 
Magic in Turkey. New York.

HASKAN, M. Mermi. (2001). Yüzyıllar 
Boyunca Üsküdar. C. I. İstanbul.

İbrahim Hâs. (2002). Menâkıb-Nâme-i Hasan 
Ünsî. Haz: M. Tatçı. Ankara.

İshak Efendi. (1291). Kâşifü’l-Esrâr ve 
Dâfi’ü’l-Eşrâr. İstanbul.

KOCA, Şevki. (2005). Bektaşilik ve Bektaşi 
Dergâhları. İstanbul.

KOCADAĞ, Burhan. (1998). Şahkulu Sultan 
Dergâhı ve İstanbul Tekkeleri. İstanbul.

Kolağası Mehmed Râif. (1314). Mir’at-ı 
İstanbul. İstanbul.

KÜÇÜK, Hülya. (2003). Kurtuluş Savaşında 
Bektaşiler. İstanbul.

NOYAN, Bedri. (2002). Bütün Yönleriyle 
Bektâşilik ve Alevîlik. C. V-VI. Ankara.

ŞEHSUVAROĞLU, Bedri N. (1966). 
“Göztepe’nin Tarihçesi”. Tarih 
Konuşuyor, S. 28. s.2343-2345.

TANMAN, M. Baha. (1994). “Şahkulu Sultan 
Tekkesi”. DBİA, C. VII, İstanbul.

TANMAN, M. Baha. (2012). “Şahkulu Sultan 
Tekkesi”. DİA, C. XXXVIII, İstanbul, s. 
286.

VATİN, Nicolas; ZARCONE, Thierry. (2005). 
“Merdivenköy Bektaşî Tekkesi-I”. Çev: 
Ali Aktaş-Didem Çankaya. Türk Kültürü 
ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, S. 
33, s.413. 

YÜKSEL, Müfid. (2002). Bektâşîlik ve 
Mehmed Ali Hilmi Dedebaba, İstanbul. 



178

ALEVİLİK  ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

EKLER

A. BELGELER

Belge 1. 1826’da Merdivenköy Tekkesi’nin meydan odasının yıktırılması ve dört odalı mülk 

hanesinde sürgün edilen tekke şeyhinin zevcesinin ikamet etmesi (BOA, MAD, 9731, s. 407)

EKLER 
 
B. BELGELER 
 
Belge 1. 1826’da Merdivenköy Tekkesi’nin meydan odasnn yktrlmas ve dört odal mülk 
hanesinde sürgün edilen tekke şeyhinin zevcesinin ikamet etmesi (BOA, MAD, 9731, s. 407) 
 
 

 
 
 
Nerdibânl karyesinde olan Bektâşi tekyesi etrâf- erba‘as taş duvarl meydân odasnn 
üzerinde yalnz makat (?) hedm olunub ittisâlinde mülk olarak dört odal hânesinde tekye-i 
mezbûrun nefy olunan şeyhinin zevcesi sâkin olduğu ve karye-i mezkûr hudûdunda mülk 
olarak iki dönüm bağ ve tarlay tekye-i mezkûrdan postnişin olanlara şart etmiş idüğü. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Nerdibânlı karyesinde olan Bektâşi tek-

yesi etrâf-ı erba‘ası taş duvarlı meydân odası-

nın üzerinde yalnız makatı (?) hedm olunub 

ittisâlinde mülk olarak dört odalı hânesinde 

tekye-i mezbûrun nefy olunan şeyhinin zevce-

si sâkin olduğu ve karye-i mezkûr hudûdunda 

mülk olarak iki dönüm bağı ve tarlayı tekye-i 

mezkûrdan postnişin olanlara şart etmiş idüğü.

 



2018 / Yıl: 8 Sayı: 15

179

Belge 2. Şahkulu Sultan Tekkesi’ne Muharremiye ödeneği tahsis edilmesi (VGMA, Defter nr. 

298, s.35)

Belge 2. Şahkulu Sultan Tekkesi’ne Muharremiye ödeneği tahsis edilmesi (VGMA, Defter nr. 
298, s.35) 
 

 
 
 
Üsküdara müzâfa Nerdibân karyesinde kâ’in Şahkulu Sultan dergâh- şerifinin Muharremiyesi 
olmadğndan bahisle emsali misillü dergah (silik) ihbaren müceddeden Muharremiye tayin ve 
tahsis buyurulmas hususu Eşşeyh Elhac Hasan Efendi tarafndan ba arzuhal istida olunmuş 
ve kayda ledel-müracaat nezaret-i (silik) mezkurede kain Şahkulu Sultan türbe-i şerifinin ber 
vech-i türbedarlk ciheti ba berat- ali sahib-i arzuhal-i mumaileyhin (silik) olduğu (silik) 
Muharremiyesi olmadğ mahreç derkenarlarndan tesyar olmuş olmağla bu surette meal-i 
arzuhal ve mahreç derkenarlara nazaran türbe-i şerif-i mezkurun muharremiyesi olmadğndan 
istidas veçhile emsâli misillü iki yüz yetmiş bir senesinden i‘tibaren otuz guruş muharremiye 
tahsisi hususuna müsâ‘ade buyurulduğu hâlde evkaf muhasebesine kayd ile ruznamçe ve 
defterlerine ilmühaberlerinin i‘tâs iktizâ eylediği derkenâr oldukda ilmühaberleri tahrîr 
olunmak ferman buyurulmağn kayd olunub diğer ilmühaberi verilmekle ber minvâl-i 
muharrer ruznamçe defterlerine dahi iş bu ilmühaber verildi. 
fî 21 Ra sene 1271 (12 Aralk 1854)      
 
 
Belge 3. Şahkulu Tekkesi’nin Muharremiyesi olmadğndan 1854 ylnda benzeri gibi tahsis 
edilmesi emri (VGMA, Defter nr. 385-1, s.146) 
 
 

 
 
 
Üsküdar’da Nerdibân karyesinde kâ’in Şahkulu Sultan dergâh- şerifinin Muharremiyesi 
olmadğndan emsâli misillü muharremiye tahsisine dâ’ir fî 21 Ra sene 271 (12 Aralk 1854) 
tarihinde ilmühaberi vürûd etmiş oldu. 
 

Üsküdara müzâfa Nerdibân karyesinde 

kâ’in Şahkulu Sultan dergâh-ı şerifinin Muhar-

remiyesi olmadığından bahisle emsali misillü 

dergah (silik) ihbaren müceddeden Muharremi-

ye tayin ve tahsis buyurulması hususu Eşşeyh 

Elhac Hasan Efendi tarafından ba arzuhal istida 

olunmuş ve kayda ledel-müracaat nezaret-i (si-

lik) mezkurede kain Şahkulu Sultan türbe-i şe-

rifinin ber vech-i türbedarlık ciheti ba berat-ı ali 

sahib-i arzuhal-i mumaileyhin (silik) olduğu (si-

lik) Muharremiyesi olmadığı mahreç derkenar-

larından tesyar olmuş olmağla bu surette meal-i 

arzuhal ve mahreç derkenarlara nazaran türbe-i 

şerif-i mezkurun muharremiyesi olmadığından 

istidası veçhile emsâli misillü iki yüz yetmiş bir 

senesinden i‘tibaren otuz guruş muharremiye 

tahsisi hususuna müsâ‘ade buyurulduğu hâlde 

evkaf muhasebesine kayd ile ruznamçe ve def-

terlerine ilmühaberlerinin i‘tâsı iktizâ eylediği 

derkenâr oldukda ilmühaberleri tahrîr olunmak 

ferman buyurulmağın kayd olunub diğer ilmü-

haberi verilmekle ber minvâl-i muharrer ruz-

namçe defterlerine dahi iş bu ilmühaber verildi.

fî 21 Ra sene 1271 (12 Aralık 1854) 

Belge 3. Şahkulu Tekkesi’nin Muharremiyesi olmadığından 1854 yılında benzeri gibi tahsis 

edilmesi emri (VGMA, Defter nr. 385-1, s.146)

Belge 2. Şahkulu Sultan Tekkesi’ne Muharremiye ödeneği tahsis edilmesi (VGMA, Defter nr. 
298, s.35) 
 

 
 
 
Üsküdara müzâfa Nerdibân karyesinde kâ’in Şahkulu Sultan dergâh- şerifinin Muharremiyesi 
olmadğndan bahisle emsali misillü dergah (silik) ihbaren müceddeden Muharremiye tayin ve 
tahsis buyurulmas hususu Eşşeyh Elhac Hasan Efendi tarafndan ba arzuhal istida olunmuş 
ve kayda ledel-müracaat nezaret-i (silik) mezkurede kain Şahkulu Sultan türbe-i şerifinin ber 
vech-i türbedarlk ciheti ba berat- ali sahib-i arzuhal-i mumaileyhin (silik) olduğu (silik) 
Muharremiyesi olmadğ mahreç derkenarlarndan tesyar olmuş olmağla bu surette meal-i 
arzuhal ve mahreç derkenarlara nazaran türbe-i şerif-i mezkurun muharremiyesi olmadğndan 
istidas veçhile emsâli misillü iki yüz yetmiş bir senesinden i‘tibaren otuz guruş muharremiye 
tahsisi hususuna müsâ‘ade buyurulduğu hâlde evkaf muhasebesine kayd ile ruznamçe ve 
defterlerine ilmühaberlerinin i‘tâs iktizâ eylediği derkenâr oldukda ilmühaberleri tahrîr 
olunmak ferman buyurulmağn kayd olunub diğer ilmühaberi verilmekle ber minvâl-i 
muharrer ruznamçe defterlerine dahi iş bu ilmühaber verildi. 
fî 21 Ra sene 1271 (12 Aralk 1854)      
 
 
Belge 3. Şahkulu Tekkesi’nin Muharremiyesi olmadğndan 1854 ylnda benzeri gibi tahsis 
edilmesi emri (VGMA, Defter nr. 385-1, s.146) 
 
 

 
 
 
Üsküdar’da Nerdibân karyesinde kâ’in Şahkulu Sultan dergâh- şerifinin Muharremiyesi 
olmadğndan emsâli misillü muharremiye tahsisine dâ’ir fî 21 Ra sene 271 (12 Aralk 1854) 
tarihinde ilmühaberi vürûd etmiş oldu. 
 

Üsküdar’da Nerdibân karyesinde kâ’in 

Şahkulu Sultan dergâh-ı şerifinin Muharremi-

yesi olmadığından emsâli misillü muharremiye 

tahsisine dâ’ir fî 21 Ra sene 271 (12 Aralık 1854) 

tarihinde ilmühaberi vürûd etmiş oldu.
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Belge 4. Şahkulu Tekkesi türbedarlığnın Asitâneli Derviş Hasan Halife’nin evlatsız vefatı üze-

rine Derviş Ali Halife’ye tevcihi (BOA, EV.MH, 640/121)

Belge 4. Şahkulu Tekkesi türbedarlğnn Asitâneli Derviş Hasan Halife’nin evlatsz vefat 
üzerine Derviş Ali Halife’ye tevcihi (BOA, EV.MH, 640/121) 
 
 

 
 
 
Erbab- istihkâkdan Derviş Ali Efendi arzuhal sunub nezâret-i evkâf- hümâyûn- mülûkâneye 
mülhak evkâfdan Üsküdar’da Nerdibân karyesinde vâki‘ Şahkulu Sultan zaviyesinde ber 
vech-i hasbî türbedar olan Ispartal Derviş Hasan Halife bilâ veled fevt olub yeri hâlî ve 
hidmet-i lâzmesi mu‘attl kalmağla mahlûlünden kendüye tevcih ve yedine berât- âlişân 
ihsân buyurulmak bâbnda istid‘â-y inâyet ve meclis-i şer‘de lisanen takririnden müstefâd ve 
fi’l-hakîka ve cihet-i mezkûre mutasarrf merkûm Derviş Hasan Halife’ye bundan akdem bilâ 
veled fevt ve merkûm Derviş Ali Halife cihet-i mezkûreye ehil ve müstehak olduğu Hasan 
Lütfi Efendi ibn Abdullah ve Mehmed Şakir Efendi ibn Osman ve Salih Bey ibn Arif nâm 
kimesneler haberleriyle zahir ve merkûm Derviş Ali Halife yetmiş üç senesi tahrîrinde karye-i 
mezkûrede Batumlu olarak bin iki yüz otuz üç senesi tevellüd eylediği cerîde muhasebesinden 
mahreç derkenârda musarrah ve ol veçhile asitân- askeriyyeyi mütecaviz olmağla ber vech-i 
istid‘â cihet-i mezkûrenin müteveffâ-y merkûm mahlûlünden merkûm Derviş Ali Halife’ye 
tevcihi menût- re’y-i âlî idüğün evkâf- hümâyûn müfettişi faziletlû Ahmed Reşid Efendi 
hazretleri i‘lâm ve ber minvâl-i muharrer cihet-i mezkûre müteveffâ-y mezbûrun 
mahlûlünden ehliyeti tebeyyün ve asitân- askeriyyeyi tecâvüz etmiş olan Derviş Ali 
Efendi’ye bi’t-tevcih yedine şurûtu derciyle berât i‘tâ olunmak bâbnda evkâf- hümâyûn 
nâzr devletlû atûfetlû Ali Galib Paşa hazretleri telhîz etmeleriyle ber mûcib-i telhîz tevcih ve 
berat i‘tâ olundu  
fî 24 Ra sene 74 (12 Kasm 1857) 
 
 
 

Erbab-ı istihkâkdan Derviş Ali Efendi 

arzuhal sunub nezâret-i evkâf-ı hümâyûn-ı 

mülûkâneye mülhak evkâfdan Üsküdar’da 

Nerdibân karyesinde vâki‘ Şahkulu Sultan za-

viyesinde ber vech-i hasbî türbedar olan Is-

partalı Derviş Hasan Halife bilâ veled fevt 

olub yeri hâlî ve hidmet-i lâzımesi mu‘attıl 

kalmağla mahlûlünden kendüye tevcih ve ye-

dine berât-ı âlişân ihsân buyurulmak bâbında 

istid‘â-yı inâyet ve meclis-i şer‘de lisanen tak-

ririnden müstefâd ve fi’l-hakîka ve cihet-i 

mezkûre mutasarrıfı merkûm Derviş Hasan 

Halife’ye bundan akdem bilâ veled fevt ve 

merkûm Derviş Ali Halife cihet-i mezkûreye 

ehil ve müstehak olduğu Hasan Lütfi Efendi 

ibn Abdullah ve Mehmed Şakir Efendi ibn Os-

man ve Salih Bey ibn Arif nâm kimesneler ha-

berleriyle zahir ve merkûm Derviş Ali Halife 

yetmiş üç senesi tahrîrinde karye-i mezkûrede 

Batumlu olarak bin iki yüz otuz üç senesi te-

vellüd eylediği cerîde muhasebesinden mahreç 

derkenârda musarrah ve ol veçhile asitân-ı as-

keriyyeyi mütecaviz olmağla ber vech-i istid‘â 

cihet-i mezkûrenin müteveffâ-yı merkûm 

mahlûlünden merkûm Derviş Ali Halife’ye tev-

cihi menût-ı re’y-i âlî idüğün evkâf-ı hümâyûn 

müfettişi faziletlû Ahmed Reşid Efendi haz-

retleri i‘lâm ve ber minvâl-i muharrer cihet-i 

mezkûre müteveffâ-yı mezbûrun mahlûlünden 

ehliyeti tebeyyün ve asitân-ı askeriyyeyi 

tecâvüz etmiş olan Derviş Ali Efendi’ye bi’t-

tevcih yedine şurûtu derciyle berâtı i‘tâ olun-

mak bâbında evkâf-ı hümâyûn nâzırı devletlû 

atûfetlû Ali Galib Paşa hazretleri telhîz etmele-

riyle ber mûcib-i telhîz tevcih ve berat i‘tâ olun-

du 

fî 24 Ra sene 74 (12 Kasım 1857)
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Belge 5. Şahkulu Tekkesi türbedarlığnın Asitâneli Derviş Hasan Halife’nin evlatsız vefatı üze-

rine Derviş Ali Halife’ye tevcihi (İMEM, 571/45).

Belge 5. Şahkulu Tekkesi türbedarlğnn Asitâneli Derviş Hasan Halife’nin evlatsz vefat 
üzerine Derviş Ali Halife’ye tevcihi (İMEM, 571/45). 
 
 

 
 
 
Üsküdar’da vâki‘ Nerdibânl karyesinde Şahkulu Sultan zaviyesi vakfnn ber vech-i hasbî 
türbedarlk ciheti Asitâneli Derviş Hasan Halife’nin bila veled fevtiyle mahlûlünden Derviş 
Ali Halife’ye tevcihi ba arzuhâl fî 2 R sene 274 (20 Kasm 1857). 
 
Belge 6. Şahkulu Tekkesi’nin türbedar Derviş Hasan Efendi’nin evlatsz olarak vefat üzerine 
yerine 1857 ylnda Derviş Ali Efendi’nin görevlendirilmesi (BOA, EV.MKT, 13/9). 
 

 
 
iş bu arzuhâl derkenârlar ile evkâf- hümâyûn teftiş mahkemesinden olunan i‘lâm olduğu 
üzere Üsküdar’da vâki‘ Nerdibânl karyesinde vâki‘ Şahkulu Sultan zaviyesinin ber vech 
türbedar ciheti mutasarrf olan Derviş Hasan Efendi’nin bilâ veled vefât vukû‘unu mebnî 
mahlûlünden ehliyeti tebeyyün ve âsitâne-i askeriyeye tecâvüz etmiş olan Derviş Ali 
Efendi’ye bâ ruus- hümâyûn bi’t-tevcîh şurûtu derciyle kaleminden iktizâ iden berât- şerifin 
i‘tâs bâbnda  

Üsküdar’da vâki‘ Nerdibânlı karyesin-

de Şahkulu Sultan zaviyesi vakfının ber vech-i 

hasbî türbedarlık ciheti Asitâneli Derviş Hasan 

Halife’nin bila veled fevtiyle mahlûlünden Der-

viş Ali Halife’ye tevcihi ba arzuhâl fî 2 R sene 

274 (20 Kasım 1857).
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Belge 6. Şahkulu Tekkesi’nin türbeda-

rı Derviş Hasan Efendi’nin evlatsız olarak 

vefat üzerine yerine 1857 yılında Derviş Ali 

Efendi’nin görevlendirilmesi (BOA, EV.MKT, 

13/9).

Belge 5. Şahkulu Tekkesi türbedarlğnn Asitâneli Derviş Hasan Halife’nin evlatsz vefat 
üzerine Derviş Ali Halife’ye tevcihi (İMEM, 571/45). 
 
 

 
 
 
Üsküdar’da vâki‘ Nerdibânl karyesinde Şahkulu Sultan zaviyesi vakfnn ber vech-i hasbî 
türbedarlk ciheti Asitâneli Derviş Hasan Halife’nin bila veled fevtiyle mahlûlünden Derviş 
Ali Halife’ye tevcihi ba arzuhâl fî 2 R sene 274 (20 Kasm 1857). 
 
Belge 6. Şahkulu Tekkesi’nin türbedar Derviş Hasan Efendi’nin evlatsz olarak vefat üzerine 
yerine 1857 ylnda Derviş Ali Efendi’nin görevlendirilmesi (BOA, EV.MKT, 13/9). 
 

 
 
iş bu arzuhâl derkenârlar ile evkâf- hümâyûn teftiş mahkemesinden olunan i‘lâm olduğu 
üzere Üsküdar’da vâki‘ Nerdibânl karyesinde vâki‘ Şahkulu Sultan zaviyesinin ber vech 
türbedar ciheti mutasarrf olan Derviş Hasan Efendi’nin bilâ veled vefât vukû‘unu mebnî 
mahlûlünden ehliyeti tebeyyün ve âsitâne-i askeriyeye tecâvüz etmiş olan Derviş Ali 
Efendi’ye bâ ruus- hümâyûn bi’t-tevcîh şurûtu derciyle kaleminden iktizâ iden berât- şerifin 
i‘tâs bâbnda  

iş bu arzuhâl derkenârlar ile evkâf-ı 

hümâyûn teftiş mahkemesinden olunan i‘lâm 

olduğu üzere Üsküdar’da vâki‘ Nerdibânlı kar-

yesinde vâki‘ Şahkulu Sultan zaviyesinin ber 

vech türbedar ciheti mutasarrıfı olan Derviş 

Hasan Efendi’nin bilâ veled vefâtı vukû‘unu 

mebnî mahlûlünden ehliyeti tebeyyün ve 

âsitâne-i askeriyeye tecâvüz etmiş olan Der-

viş Ali Efendi’ye bâ ruus-ı hümâyûn bi’t-tevcîh 

şurûtu derciyle kaleminden iktizâ iden berât-ı 

şerifin i‘tâsı bâbında 

Görülmüşdür

fî 8 R sene 1274 (26 Kasım 1857) yazılmışdır 

Belge 7. Şahkulu Tekkesi’ne verilen 30 

kuruş Muharremiye parası (BOA, EV.MKT, 

173/53)

Görülmüşdür 
fî 8 R sene 1274 (26 Kasm 1857) yazlmşdr  
 
Belge 7. Şahkulu Tekkesi’ne verilen 30 kuruş Muharremiye paras (BOA, EV.MKT, 173/53) 
 
 

 
 
 
Sene 1278 (1861-1862) 
Üsküdar’a müzâfa Nerdibân karyesinde Şahkulu Sultan dergâh- şerifi şeyhi Elhac Hasan 
Efendi 
Guruş 
30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sene 1278 (1861-1862)

Üsküdar’a müzâfa Nerdibân karyesinde 

Şahkulu Sultan dergâh-ı şerifi şeyhi Elhac Ha-

san Efendi

Guruş

30
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Belge 8. 1864 yılında Şahkulu Tekkesi’nin evlatsız vefat eden türbedarı Derviş Ali Efendi’nin 

yerine Âsitaneli Seyyid Mehmet Ali Efendi bin Osman Nuri’nn görevlendirilmesi (BOA, EV.MH, 

1019/2).

 
 
 
 
Belge 8. 1864 ylnda Şahkulu Tekkesi’nin evlatsz vefat eden türbedar Derviş Ali Efendi’nin 
yerine Âsitaneli Seyyid Mehmet Ali Efendi bin Osman Nuri’nn görevlendirilmesi (BOA, 
EV.MH, 1019/2). 
 
 

 
 
 
Nişân- hümâyûn yazla ki 
Erbâb- istihkâkdan Esseyyid Mehmed Ali arzuhâl sunub nezâret-i evkâf- hümâyûn- 
mülûkâneye mülhak Üsküdar’da Nerdibânl karyesinde vâki‘ Şahkulu Sultan Zâviyesi 
vakfnn ber vech-i hasbî türbedarlk cihetine mutasarrf olan Derviş Ali Efendi bila veled fevt 
olub yeri atî ve hidmet-i lâzmesi mu‘attl kalmağla mahlûlünden kendüye tevcih ve yedine 
berât- alişân ihsân buyurulmak bâbnda istid‘â-y inâyet etmiş ve sâhib-i arzuhâl merkûm 
Esseyyid Mehmed Ali hayli müddetten berü müteveffâ-y mezbûrun hidmetinde müstahdem 
olarak türbedarlk- mezkûre ehil ve müstehak olduğu karye-i mezbûre imam Ali Efendi ibn 
Mehmed ve Hasan Lütfi Efendi ibn Abdullah ve Çamlca-i kebîr şeyhi Nuri Efendi ibn 
Mehmed Salih ve Abdürresul Efendi ibn Abdullah ve Osman Ağa ibn Mustafa ve Elhac 
Osman Efendi ibn Mustafa nâm kimesneler haberleriyle zahir ve karye-i merkûme imam ve 
muhtârlaryla ahalisinin bir kt‘a ilmühaberlerinden nümâyan ve asitâneli olduğu defterhâne-i 
âmireden mahreç hânesi kaydndan mütefehhim ve ol veçhile asitân- (?) askeriye nizamndan 
müstesna olmağla cihet-i mezkûrenin müteveffâ-y mezbûr mahlûlünden mezbûr Esseyyid 
Mehmed Ali Halife’ye tevcihi menût- re’y-i âlî idüğün evkâf- hümâyûn müftüsü faziletlû 
Esseyyid Mehmed Kadri Efendi hazretleri ve ber minvâl-i muharrer ber vech-i hasbî 
türbedarlk ciheti mutasarrf Derviş Ali Efendi’nin bila veled vefât vukû‘una mebni 

Nişân-ı hümâyûn yazıla ki

Erbâb-ı istihkâkdan Esseyyid Mehmed 
Ali arzuhâl sunub nezâret-i evkâf-ı hümâyûn-ı 
mülûkâneye mülhak Üsküdar’da Nerdibânlı 
karyesinde vâki‘ Şahkulu Sultan Zâviyesi vak-
fının ber vech-i hasbî türbedarlık cihetine mu-
tasarrıf olan Derviş Ali Efendi bila veled fevt 
olub yeri atî ve hidmet-i lâzımesi mu‘attıl kal-
mağla mahlûlünden kendüye tevcih ve yedi-
ne berât-ı alişân ihsân buyurulmak bâbında 
istid‘â-yı inâyet etmiş ve sâhib-i arzuhâl 
merkûm Esseyyid Mehmed Ali hayli müddet-
ten berü müteveffâ-yı mezbûrun hidmetinde 
müstahdem olarak türbedarlık-ı mezkûre ehil 
ve müstehak olduğu karye-i mezbûre imamı 
Ali Efendi ibn Mehmed ve Hasan Lütfi Efen-
di ibn Abdullah ve Çamlıca-i kebîr şeyhi Nuri 
Efendi ibn Mehmed Salih ve Abdürresul Efen-
di ibn Abdullah ve Osman Ağa ibn Mustafa ve 

Elhac Osman Efendi ibn Mustafa nâm kimes-
neler haberleriyle zahir ve karye-i merkûme 
imam ve muhtârlarıyla ahalisinin bir kıt‘a il-
mühaberlerinden nümâyan ve asitâneli oldu-
ğu defterhâne-i âmireden mahreç hânesi kay-
dından mütefehhim ve ol veçhile asitân-ı (?) 
askeriye nizamından müstesna olmağla cihet-i 
mezkûrenin müteveffâ-yı mezbûr mahlûlünden 
mezbûr Esseyyid Mehmed Ali Halife’ye tevci-
hi menût-ı re’y-i âlî idüğün evkâf-ı hümâyûn 
müftüsü faziletlû Esseyyid Mehmed Kadri 
Efendi hazretleri ve ber minvâl-i muharrer ber 
vech-i hasbî türbedarlık ciheti mutasarrıfı Der-
viş Ali Efendi’nin bila veled vefâtı vukû‘una 
mebni mahlûlünden ehil ve müstehak idüğü 
tebeyyün idüb Âsitâneli Esseyyid Mehmed Ali 
Efendi ibn Osman Nuri uhdesine ber mûcib-i 
nizâm bi’n-nefs bilâ kusûr edâ-yı hidmet et-
mek terk ider ise ref‘inden ahara verilmek şar-
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Varaka numara

Nerdibân karyesinde kâ’in Şahkulu 
dergâhına merbut olduğu hâlde mukaddemâ 
Mihrimâh Sultan tâbsârâh hazretleri vakfına 
gasben ilhâk olunmuş olan arazinin i‘âde-i mer-
butiyeti hakkında dergâh-ı mezkûr postnişini 
Mehmed Ali Efendi tarafından verilen leffen 
irsâl kılındığına dâ’ir 8 Şevval sene 92 (7 Kasım 
1875) tarihiyle ve üç yüz on bir numarasıyla 
vârid olan irâde-i samiyeye cevab.

müfâd-ı emr u ferman-ı sami-i cenab-ı ve-
kaletpenahileri ve meb‘ûs-ı arzuhal mü’eddası.

iş bu tezkere-i aliyye müfâdı rehin-i ikad-ı 
kemteri olarak keyfiyet senedat idaresine lede’l-
havâle husus-ı mezkûr araziye müteallık me-
vaddan olduğuna ve arazi husûsâtı ba irade-i 
seniyye defterhâne-i hâkânî nezaret-i behiy-
yesine havâle buyurulmasına binâ’en husus-ı 
mezkûrun nezaret-i müşarünileyhâya havalesi 
iktiza ideceğini irade-i mezkûreden ba tezkere 
ifâde kılınmış ve mezkûr arzuhaline leffen tak-
dim ve i‘âde kılınmış olmağın olbabda ve her-
halde emruferman hazret-i veliyyülemrindir.

fî 19 Şevval sene 92 ve fi 6 Teşrini-i sani 

sene 91 (18 Kasım 1875)

Belge 9. Şahkulu Tekkesi’ne ait iken Mihrimah Sultan vakfına ilhak edilen arazi (BOA, 

EV.MKT, 793-124)

mahlûlünden ehil ve müstehak idüğü tebeyyün idüb Âsitâneli Esseyyid Mehmed Ali Efendi 
ibn Osman Nuri uhdesine ber mûcib-i nizâm bi’n-nefs bilâ kusûr edâ-y hidmet etmek terk 
ider ise ref‘inden ahara verilmek şartyla bi’t-tevcih berat- âlî i‘tâ olunmak bâbnda evkaf- 
hümâyûn nazr olub nişân- âli-i Osmann ikinci ve mecidiye nişân- zişânnn birinci 
rütbelerini hâ’iz ve hâsl olan atûfetlû Esseyyid Abdülhamid Ferid Efendi hazretleri i‘lâm 
etmelerine ber mûcib-i i‘lâm bi’t-tevcih berat- âli i‘tâ olunmak bâbnda bin iki yüz seksan 
senesi Şa‘bân- şerifinin sekizinci günü tarihinde re’is-i hümâyûn sâdr olmağn vech-i meşrûh 
üzere berat- şerîf-i âlişân yazlmak içün iş bu tezkere verildi  
Fi 29 Zilhicce sebe 1280 (5 Haziran 1864) 
Esseyyid Mahmud Izzî       
 
Belge 9. Şahkulu Tekkesi’ne ait iken Mihrimah Sultan vakfna ilhak edilen arazi (BOA, 
EV.MKT, 793-124) 
 
 

 
 
 
Varaka numara 
 
Nerdibân karyesinde kâ’in Şahkulu dergâhna merbut olduğu hâlde mukaddemâ Mihrimâh 
Sultan tâbsârâh hazretleri vakfna gasben ilhâk olunmuş olan arazinin i‘âde-i merbutiyeti 
hakknda dergâh- mezkûr postnişini Mehmed Ali Efendi tarafndan verilen leffen irsâl 
klndğna dâ’ir 8 Şevval sene 92 (7 Kasm 1875) tarihiyle ve üç yüz on bir numarasyla vârid 
olan irâde-i samiyeye cevab. 
 
müfâd- emr u ferman- sami-i cenab- vekaletpenahileri ve meb‘ûs- arzuhal mü’eddas. 

tıyla bi’t-tevcih berat-ı âlî i‘tâ olunmak bâbında 
evkaf-ı hümâyûn nazırı olub nişân-ı âli-i Osma-
nın ikinci ve mecidiye nişân-ı zişânının birinci 
rütbelerini hâ’iz ve hâsıl olan atûfetlû Esseyyid 
Abdülhamid Ferid Efendi hazretleri i‘lâm et-
melerine ber mûcib-i i‘lâm bi’t-tevcih berat-ı âli 
i‘tâ olunmak bâbında bin iki yüz seksan senesi 

Şa‘bân-ı şerifinin sekizinci günü tarihinde re’is-i 
hümâyûn sâdır olmağın vech-i meşrûh üzere 
berat-ı şerîf-i âlişân yazılmak içün iş bu tezkere 
verildi 

Fi 29 Zilhicce sebe 1280 (5 Haziran 1864)

Esseyyid Mahmud Izzî 
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Belge 10. Şahkulu Tekkesi türbedarlığı hakkında 1878 tarihli tezkere hakkında bilgi (BOA, 

EV.MH, 1989/57)

iş bu tezkere-i aliyye müfâd rehin-i ikad- kemteri olarak keyfiyet senedat idaresine lede’l-
havâle husus- mezkûr araziye müteallk mevaddan olduğuna ve arazi husûsât ba irade-i 
seniyye defterhâne-i hâkânî nezaret-i behiyyesine havâle buyurulmasna binâ’en husus- 
mezkûrun nezaret-i müşarünileyhâya havalesi iktiza ideceğini irade-i mezkûreden ba tezkere 
ifâde klnmş ve mezkûr arzuhaline leffen takdim ve i‘âde klnmş olmağn olbabda ve 
herhalde emruferman hazret-i veliyyülemrindir. 
fî 19 Şevval sene 92 ve fi 6 Teşrini-i sani sene 91 (18 Kasm 1875) 
 
Belge 10. Şahkulu Tekkesi türbedarlğ hakknda 1878 tarihli tezkere hakknda bilgi  (BOA, 
EV.MH, 1989/57) 
 
 

 
 
 
Sene 1295 (1878) 
 
186  
 
Üsküdar’da Nerdibânl karyesinde Şahkulu Sultan zaviyesi vakfnn türbedarlğ hakknda 
tezkere-i sâmî mümeyyiz Ali Efendi’ye verilmişdir. 
 
Belge 11. Şahkulu Sultan Tekkesi türbedar Seyyid Mehmet Ali Efendi’nin “mugâyir-i adâb- 
tarikat harekâta cür’et” etmesi sebebiyle görevden uzaklaştrlp yerine 1880 ylnda Derviş 
Hasan Rza Efendi’nin getirilmesi (VGMA, Defter nr. 897, s.321)  
 
 

 
 

Sene 1295 (1878)

186 

Üsküdar’da Nerdibânlı karyesinde Şahkulu 
Sultan zaviyesi vakfının türbedarlığı hakkında 
tezkere-i sâmî mümeyyiz Ali Efendi’ye veril-

mişdir.

Belge 11. Şahkulu Sultan Tekkesi türbedarı Seyyid Mehmet Ali Efendi’nin “mugâyir-i adâb-ı 

tarikat harekâta cür’et” etmesi sebebiyle görevden uzaklaştırılıp yerine 1880 yılında Derviş Hasan 

Rıza Efendi’nin getirilmesi (VGMA, Defter nr. 897, s.321) 

iş bu tezkere-i aliyye müfâd rehin-i ikad- kemteri olarak keyfiyet senedat idaresine lede’l-
havâle husus- mezkûr araziye müteallk mevaddan olduğuna ve arazi husûsât ba irade-i 
seniyye defterhâne-i hâkânî nezaret-i behiyyesine havâle buyurulmasna binâ’en husus- 
mezkûrun nezaret-i müşarünileyhâya havalesi iktiza ideceğini irade-i mezkûreden ba tezkere 
ifâde klnmş ve mezkûr arzuhaline leffen takdim ve i‘âde klnmş olmağn olbabda ve 
herhalde emruferman hazret-i veliyyülemrindir. 
fî 19 Şevval sene 92 ve fi 6 Teşrini-i sani sene 91 (18 Kasm 1875) 
 
Belge 10. Şahkulu Tekkesi türbedarlğ hakknda 1878 tarihli tezkere hakknda bilgi  (BOA, 
EV.MH, 1989/57) 
 
 

 
 
 
Sene 1295 (1878) 
 
186  
 
Üsküdar’da Nerdibânl karyesinde Şahkulu Sultan zaviyesi vakfnn türbedarlğ hakknda 
tezkere-i sâmî mümeyyiz Ali Efendi’ye verilmişdir. 
 
Belge 11. Şahkulu Sultan Tekkesi türbedar Seyyid Mehmet Ali Efendi’nin “mugâyir-i adâb- 
tarikat harekâta cür’et” etmesi sebebiyle görevden uzaklaştrlp yerine 1880 ylnda Derviş 
Hasan Rza Efendi’nin getirilmesi (VGMA, Defter nr. 897, s.321)  
 
 

 
 

İstanbul’da Yedikule hâricinde Otakçılar’da 

Kazlı Çeşme nâm mahalde vâki‘ sâhibü’l-hayrât 

Hâfız Mustafa Baba’nın dört bin guruş nükûdu 

ve bir bâb menzili vakfından menzil sekenâsına 

mutasarrıf olmak üzere türbedarlık ciheti Es-

seyyid Elhâc Hasan Baba’nın ve Üsküdar’da 

Nerdibanlı karyesinde Şahkulu Zaviyesinin 

vazife-i mu‘ayyene ile türbedarlık cihetinin dahi 

Esseyyid Mehmed Ali Efendi’nin başka başka 

berat ile uhdelerinde iken mumaileyhümânın 
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mugâyir-i adâb-ı tarikat harekâta cür’et ettikle-

ri cihetle mumaileyhümânın ref‘lerinden Yedi-

kule türbedarlığı Elhac İbrahim Münir Efendi 

ve Nerdiban karyesi türbedarlığı Derviş Hasan 

Rıza Efendi uhdelerine tevcihi meclis-i meşa-

yihden bâ müzekkere beyan olunduğu beyan-ı 

âlîsiyle ol veçhile icrâ-yı îcâbı bâ-tezkere-i 

meşîhâtpenahî iş‘âr buyurulmuş olmağla ber 

mûcib-i iş‘âr tevcihi üç yüz yetmiş dokuzun-

cu hülâsa defterine bi’l-idhâl 20 Muharrem 

sene 297 (3 Ocak 1880) tarihinde sudur eden 

irade-i aliyye mûcibince mezkûr Şahkulu Sultan 

Zâviyesinin türbedârlığı içün mumaileyh Hasan 

Rıza Efendi’ye berât ısdâr ve i‘tâ kılındığı kay-

den anlaşılmışdır. 

Müşârünileyh Şahkulu zaviyesinin tür-

bedarlık cihetine mutasarrıf olan Hasan 

Rıza Efendi’nin vukû‘-ı vefatına binâ’en 

mahlûlünden zaviye-i mezkûrede tarik-i Nakşî 

usûlü icrâ edilmek üzere mezkûr türbedarlık 

cihetinin tarikat-ı mezkûreden me’zûn Hacı 

Ahmed Efendi uhdesine tevcihi takdim kılınan 

arzuhâl ve meclis-i meşâyihden tanzim kılınan 

mazbata üzerine mahkeme-i teftîşden i‘lâm 

olunmuş ve mucibince tevcihi husûsuna işâret-i 

aliyye-i cenâb-ı meşîhatpenâhî şerefkeşîde bu-

yurulmuş olmağla mucibince bi’t-tevcîh berât-ı 

âlî i‘tâsı. 

Esâs 13/1261.

Belge 12. Şahkulu Sultan Tekkesi türbedarı 
Seyyid Mehmet Ali Efendi’nin yerine Derviş Ha-
san Rıza Efendi’nin getirilmesi (VGMA, Defter 
nr. 876, s.63).

İstanbul’da Yedikule hâricinde Otakçlar’da Kazl Çeşme nâm mahalde vâki‘ sâhibü’l-hayrât 
Hâfz Mustafa Baba’nn dört bin guruş nükûdu ve bir bâb menzili vakfndan menzil 
sekenâsna mutasarrf olmak üzere türbedarlk ciheti Esseyyid Elhâc Hasan Baba’nn ve 
Üsküdar’da Nerdibanl karyesinde Şahkulu Zaviyesinin vazife-i mu‘ayyene ile türbedarlk 
cihetinin dahi Esseyyid Mehmed Ali Efendi’nin başka başka berat ile uhdelerinde iken 
mumaileyhümânn mugâyir-i adâb- tarikat harekâta cür’et ettikleri cihetle mumaileyhümânn 
ref‘lerinden Yedikule türbedarlğ Elhac İbrahim Münir Efendi ve Nerdiban karyesi 
türbedarlğ Derviş Hasan Rza Efendi uhdelerine tevcihi meclis-i meşayihden bâ müzekkere 
beyan olunduğu beyan- âlîsiyle ol veçhile icrâ-y îcâb bâ-tezkere-i meşîhâtpenahî iş‘âr 
buyurulmuş olmağla ber mûcib-i iş‘âr tevcihi üç yüz yetmiş dokuzuncu hülâsa defterine bi’l-
idhâl 20 Muharrem sene 297 (3 Ocak 1880) tarihinde sudur eden irade-i aliyye mûcibince 
mezkûr Şahkulu Sultan Zâviyesinin türbedârlğ içün mumaileyh Hasan Rza Efendi’ye berât 
sdâr ve i‘tâ klndğ kayden anlaşlmşdr.  
 
Müşârünileyh Şahkulu zaviyesinin türbedarlk cihetine mutasarrf olan Hasan Rza Efendi’nin 
vukû‘- vefatna binâ’en mahlûlünden zaviye-i mezkûrede tarik-i Nakşî usûlü icrâ edilmek 
üzere mezkûr türbedarlk cihetinin tarikat- mezkûreden me’zûn Hac Ahmed Efendi uhdesine 
tevcihi takdim klnan arzuhâl ve meclis-i meşâyihden tanzim klnan mazbata üzerine 
mahkeme-i teftîşden i‘lâm olunmuş ve mucibince tevcihi husûsuna işâret-i aliyye-i cenâb- 
meşîhatpenâhî şerefkeşîde buyurulmuş olmağla mucibince bi’t-tevcîh berât- âlî i‘tâs.  
Esâs 13/1261. 
 
Belge 12. Şahkulu Sultan Tekkesi türbedar Seyyid Mehmet Ali Efendi’nin yerine Derviş 
Hasan Rza Efendi’nin getirilmesi (VGMA, Defter nr. 876, s.63). 
 
 

 
 
 
İstanbul’da Yedikule kaps hâricinde Otakçlar’da Kazl Çeşme nâm mahalde vâki‘ sahibü’l-
hayrât Hâfz Mustafa Baba’nn dört bin guruş nükûd ve bir bâb menzili vakfnn menzil 
sekenâsna mutasarrf olmak üzere türbedarlk ciheti Esseyyid Elhâc Hasan Baba’nn ve 
Üsküdar’da Nerdibânl kurbunda Şahkulu Sultan zaviyesinin vazife-i mu‘ayyene ile 
türbedarlk ciheti dahî Esseyyid Mehmed Ali Efendi’nin başka başka berât ile el-yevm 
uhdelerinde olduğu. 

İstanbul’da Yedikule kapısı hâricinde 
Otakçılar’da Kazlı Çeşme nâm mahalde vâki‘ 
sahibü’l-hayrât Hâfız Mustafa Baba’nın dört bin 
guruş nükûd ve bir bâb menzili vakfının men-
zil sekenâsına mutasarrıf olmak üzere türbe-
darlık ciheti Esseyyid Elhâc Hasan Baba’nın ve 
Üsküdar’da Nerdibânlı kurbunda Şahkulu Sultan 
zaviyesinin vazife-i mu‘ayyene ile türbedarlık ci-
heti dahî Esseyyid Mehmed Ali Efendi’nin başka 
başka berât ile el-yevm uhdelerinde olduğu.

Mûmaileyhümânın mugâyir-i adâb-ı 
tarikat harekâta cür’et ettikleri cihetle 
mûmaileyhümânın ref‘lerinden Yedikule türbe-
darlığı Elhac İbrahim Münir Efendi ve Nerdibân 
karyesi türbedârlığı Derviş Hasan Rıza Efen-
di uhdelerine tevcihi meclis-i meşâyihden bâ-
tezkere ifâde olunduğu beyân-ı âlisiyle ol veçhile 
icrâ-yı icabı bâ tezkere-i cenâb-ı meşihatpenahi 

iş‘âr buyurulmuş olmağla berat i‘tâsı. 
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Belge 13. 1852-1875 yılları arasında Şahkulu Tekkesi postnişinleri (BOA, EV.MKT, 246/86).

 
Mûmaileyhümânn mugâyir-i adâb- tarikat harekâta cür’et ettikleri cihetle mûmaileyhümânn 
ref‘lerinden Yedikule türbedarlğ Elhac İbrahim Münir Efendi ve Nerdibân karyesi 
türbedârlğ Derviş Hasan Rza Efendi uhdelerine tevcihi meclis-i meşâyihden bâ-tezkere 
ifâde olunduğu beyân- âlisiyle ol veçhile icrâ-y icab bâ tezkere-i cenâb- meşihatpenahi 
iş‘âr buyurulmuş olmağla berat i‘tâs.       
 
Belge 13. 1852-1875 yllar arasnda Şahkulu Tekkesi postnişinleri (BOA, EV.MKT, 246/86). 
 
 

 
 
 
Evkâf- mülhakadan Üsküdar’a tâbi‘ Nerdibânl karyesinde Şahkulu Sultan zaviyesi vakfnn 
vazife-i mu‘ayyene ile zaviyedarlğ Şeyh Mehmed’in uhdesinde iken fevtiyle zaviyedarlk- 
mezkûr ber vech-i hasbî türbedarlk veçhile mahlûlünden iki yüz altmş sekiz (1852) tarihinde 
Asitâneli Derviş Hasan Halife’ye tevcih olunub uhdesinde iken ann dahi fevtiyle bin iki yüz 
yetmiş dört (1857) senesi tarihinde Derviş Ali Efendi’ye tevcih olunub uhdesinde iken ann 
dahi fevtiyle mahlûlünden bin iki yüz seksan (1864) senesi tarihinde Esseyyid Mehmed Ali 
Halife’ye tevcih olunub uhdesinde iken ref‘inden bin iki yüz doksan iki (1875) senesi 
tarihinde Derviş Hasan Rza Efendi’ye tevcih olunub el-yevm uhdesinde cihât kaleminde 
mestur ve mukayyeddir  
kayd görülecek 
 
Belge 14. Hac Mehmet Ali Hilmi Dede’nin kendi üzerindeki mülklerin Şahkulu Tekkesi 
vakf kaydedilmesini talebi (BOA, EV.MKT.CHT, 521/51) 
 

Evkâf-ı mülhakadan Üsküdar’a tâbi‘ 

Nerdibânlı karyesinde Şahkulu Sultan zaviye-

si vakfının vazife-i mu‘ayyene ile zaviyedar-

lığı Şeyh Mehmed’in uhdesinde iken fevtiyle 

zaviyedarlık-ı mezkûr ber vech-i hasbî türbe-

darlık veçhile mahlûlünden iki yüz altmış se-

kiz (1852) tarihinde Asitâneli Derviş Hasan 

Halife’ye tevcih olunub uhdesinde iken anın 

dahi fevtiyle bin iki yüz yetmiş dört (1857) sene-

si tarihinde Derviş Ali Efendi’ye tevcih olunub 

uhdesinde iken anın dahi fevtiyle mahlûlünden 

bin iki yüz seksan (1864) senesi tarihinde Es-

seyyid Mehmed Ali Halife’ye tevcih olunub 

uhdesinde iken ref‘inden bin iki yüz doksan 

iki (1875) senesi tarihinde Derviş Hasan Rıza 

Efendi’ye tevcih olunub el-yevm uhdesinde 

cihât kaleminde mestur ve mukayyeddir 

kaydı görülecek
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Evkâf-ı hümâyûn nezâret-i celîlesi cânib-i 

sâmîsine

Devletlû efendim hazretleri

Dâ‘îleri Üsküdar’a müzâf Nerdibân karye-

sinde kâ’in Bektâşî Dergâhı denilmekle ma‘rûf 

olan tekyede kırk elli senedenberü du‘â-yı 

devâm-ı ömr ve âfiyet-i cihânkıymet-i hazret-i 

hilâfetpenâhî ile meşgul bulunarak evkâtgüzâr 

ve iş bu hânkâhın ma‘a müştemilât tezyîn ve 

i‘mârına sarf-ı mesâ‘î ve iktidâr eylemiş ve et-

mekde bulunmuş isem de iş bu mahallerin 

ma‘a tekye mülk olarak uhde-i dâ‘iyânemde 

bulunması hüccetiyle vakfa tahvîl ve tebdîli 

arzu etmiş ve bu arzu-yı fakîrânem ise tekye-

nin ile’l-ebed idâmesiyle ayn-ı farz ve farz-ı 

ayn olan du‘â-yı hazret-i padişâhî ile te’yîd ve 

te’mîn nâmı emniyye-i hâlisânesinden ibâret 

bulunmuş idüğünden lütfen iş bu mülk mahal-

lerin tarikat-ı aliyye-i Bektâşiyye nâmına vakfa 

tahvîli ve lâzımgelan tescilinin îfâsı husûsunda 

lâzımgelenlere emruferman buyurulması 

istirhâm olunur olbâbda emruferman hazret-i 

men lehü’l-emrindir 

Bende-i e’l-abdü’d-dâ‘î

Elhâc Mehmed Ali Hilmi Dede

fî 16 Rebiülahir sene 320 fî 9 Temmuz sene 

318 (23 Temmuz 1902).

Belge 14. Hacı Mehmet Ali Hilmi Dede’nin kendi üzerindeki mülklerin Şahkulu Tekkesi vakıf 

kaydedilmesini talebi (BOA, EV.MKT.CHT, 521/51)

 
 
 
Evkâf- hümâyûn nezâret-i celîlesi cânib-i sâmîsine 
Devletlû efendim hazretleri 
Dâ‘îleri Üsküdar’a müzâf Nerdibân karyesinde kâ’in Bektâşî Dergâh denilmekle ma‘rûf olan 
tekyede krk elli senedenberü du‘â-y devâm- ömr ve âfiyet-i cihânkymet-i hazret-i 
hilâfetpenâhî ile meşgul bulunarak evkâtgüzâr ve iş bu hânkâhn ma‘a müştemilât tezyîn ve 
i‘mârna sarf- mesâ‘î ve iktidâr eylemiş ve etmekde bulunmuş isem de iş bu mahallerin ma‘a 
tekye mülk olarak uhde-i dâ‘iyânemde bulunmas hüccetiyle vakfa tahvîl ve tebdîli arzu etmiş 
ve bu arzu-y fakîrânem ise tekyenin ile’l-ebed idâmesiyle ayn- farz ve farz- ayn olan du‘â-
y hazret-i padişâhî ile te’yîd ve te’mîn nâm emniyye-i hâlisânesinden ibâret bulunmuş 
idüğünden lütfen iş bu mülk mahallerin tarikat- aliyye-i Bektâşiyye nâmna vakfa tahvîli ve 
lâzmgelan tescilinin îfâs husûsunda lâzmgelenlere emruferman buyurulmas istirhâm olunur 
olbâbda emruferman hazret-i men lehü’l-emrindir  
 
Bende-i e’l-abdü’d-dâ‘î 
Elhâc Mehmed Ali Hilmi Dede 
fî 16 Rebiülahir sene 320 fî 9 Temmuz sene 318 (23 Temmuz 1902). 
  
Belge 15. 1907 tarihinde Şahkulu Tekkesi’nde Nakşi usulü icra edilmek üzere türbedarlğn 
Hac Ahmet Efendi’ye tevcih olunduğu (VGMA, 4623/102). 
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Belge 15. 1907 tarihinde Şahkulu Tekkesi’nde Nakşi usulü icra edilmek üzere türbedarlığın 

Hacı Ahmet Efendi’ye tevcih olunduğu (VGMA, 4623/102).

 
 
 
Evkaf- Hümâyûn Nezâreti  
Hülâsa 
Makâm- mualla-y cenâb- meşihatpenâhilerine bi’t-takdim meclis-i meşayih-i kiram 
derkenâryla mazrûfen tesyâr buyurulan merbut istid ‘â melfûfât mündericatna nazaran 
tedkikat- kaydiye icra olundu merhum Şahkulu Sultan’n Üsküdar’da Nerdibanl karyesinde 
kâ’in zâviyesinde vazife-i muayyene ile tariki Nakşi usulü icrâ edilmek üzere türbedarlk 
ciheti 2 Rebiülahr sene 325 (9 Temmuz 1907) tarihinde Hac Ahmed Efendi’ye tevcih 
olunduğu anlaşlmş ise de zaviye-i marufenin ma‘ada meşihat cihetine dair kayd bulunmadğ 
vakfiyesi dahi müseccel olmadğ cihetle zâviyedarlk ciheti hakkndaki şart- vâkf ne 
merkezde (neden ibaret) olduğu mahsûb bulunmuş olmağla iş bu müzekkere ve melfûfât 
mazrûfen huzur- âlî-i meşihatpenâhiye takdimi bâbnda. 
 
Belge 16. Şahkulu Tekkesi’ne ödenek ayrmadğ tespit edilerek 1907 ylnda günlük 40 akçe 
tahsis edilmesi (BOA, EV.MKT.CHT, 680/91) 
 

Evkaf-ı Hümâyûn Nezâreti 

Hülâsa

Makâm-ı mualla-yı cenâb-ı 

meşihatpenâhilerine bi’t-takdim meclis-i 

meşayih-i kiram derkenârıyla mazrûfen tesyâr 

buyurulan merbut istid ‘â melfûfâtı münderi-

catına nazaran tedkikat-ı kaydiye icra olundu 

merhum Şahkulu Sultan’ın Üsküdar’da Ner-

dibanlı karyesinde kâ’in zâviyesinde vazife-i 

muayyene ile tariki Nakşi usulü icrâ edilmek 

üzere türbedarlık ciheti 2 Rebiülahır sene 325 (9 

Temmuz 1907) tarihinde Hacı Ahmed Efendi’ye 

tevcih olunduğu anlaşılmış ise de zaviye-i ma-

rufenin ma‘ada meşihat cihetine dair kayd bu-

lunmadığı vakfiyesi dahi müseccel olmadığı ci-

hetle zâviyedarlık ciheti hakkındaki şart-ı vâkıf 

ne merkezde (neden ibaret) olduğu mahsûb 

bulunmuş olmağla iş bu müzekkere ve melfûfât 

mazrûfen huzur-ı âlî-i meşihatpenâhiye takdimi 

bâbında.
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Belge 16. Şahkulu Tekkesi’ne ödenek ayrımadığı tespit edilerek 1907 yılında günlük 40 akçe 

tahsis edilmesi (BOA, EV.MKT.CHT, 680/91)

 
 
 
Evkâf- hümâyûn cihât kalemine mahsûsdur  
31 Mart sene 323 (13 Nisan 1907) 
Merbut arzuhâl cihetlerine  
İdâreden yazlan 27 Kanun- sâni sene 322 (9 Şubat 1907) tarihli derkenârda gösterildiği 
veçhile Üsküdar’da Nerdibânl karyesinde Şahkulu Sultan Zâviyesinin vazife-i mu‘ayyene ile 
ancak türbedarlk ciheti mukayyed olub ahar tarafdan bir güne ta‘yînât ve muhasssât 
olmadğ surette vazife-i mu‘ayyenenin yevmi krk akçeye kadar i‘tibâr edilmekde olduğu 
beyanyla meclis-i idareye takdim klnd. 
 
Belge 17. Şahkulu Tekkesi vakfnn muhasebesinin gözden geçirilmesi (BOA, 
EV.MKT.CHT, 680/92) 
 

Evkâf-ı hümâyûn cihât kalemine 

mahsûsdur 

31 Mart sene 323 (13 Nisan 1907)

Merbut arzuhâl cihetlerine 

İdâreden yazılan 27 Kanun-ı sâni sene 322 

(9 Şubat 1907) tarihli derkenârda gösterildiği 

veçhile Üsküdar’da Nerdibânlı karyesinde Şah-

kulu Sultan Zâviyesinin vazife-i mu‘ayyene ile 

ancak türbedarlık ciheti mukayyed olub ahar ta-

rafdan bir güne ta‘yînât ve muhassısâtı olmadı-

ğı surette vazife-i mu‘ayyenenin yevmi kırk ak-

çeye kadar i‘tibâr edilmekde olduğu beyanıyla 

meclis-i idareye takdim kılındı.
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Belge 17. Şahkulu Tekkesi vakfının muhasebesinin gözden geçirilmesi (BOA, EV.MKT.CHT, 

680/92)

 
 
 
Evkâf- Hümâyûn cihât kalemine mahsûsdur 
31 Mart 323 (13 Nisan 1907) 
Ba‘dehu tedkîkât- kaydiyye icrâ olunmak üzere evvel emirde vakf- mezkûrun muhasebesi 
rü’yet olunduğuna dâ’ir kayd ve ma ‘lûmât olub olmadğnn müsâra‘aten beyân tafsîlen 
derkenar zmnnda iş bu tezkere ve merbut evrak muhasebe-i umumiyye irade-i aliyyesine 
tevdi‘ klnd. 
 
Belge 18. Şahkulu Tekkesi vakfnn muhasebesinin gözden geçirilmesi (BOA, 
EV.MKT.CHT, 680/93). 
 

Evkâf-ı Hümâyûn cihât kalemine 

mahsûsdur

31 Mart 323 (13 Nisan 1907)

Ba‘dehu tedkîkât-ı kaydiyye icrâ olunmak 

üzere evvel emirde vakf-ı mezkûrun muhase-

besi rü’yet olunduğuna dâ’ir kayd ve ma ‘lûmât 

olub olmadığının müsâra‘aten beyânı tafsîlen 

derkenarı zımnında iş bu tezkere ve merbut 

evrak muhasebe-i umumiyye irade-i aliyyesine 

tevdi‘ kılındı.
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Belge 18. Şahkulu Tekkesi vakfının muhasebesinin gözden geçirilmesi (BOA, EV.MKT.CHT, 

680/93).

 
 
 
Evkâf- Hümâyûn cihât kalemine mahsûsdur 
31 Mart sene 323 (13 Nisan 1907) 
Vakf- mezkûrun vakfiyesi mukayyed olmadğ cihetle tevliyeti hakkndaki şurûtu nizas 
bilinememişdir. 
 
Belge 19. Şahkulu Tekkesi meşihat ve daha önceki tevcihe ait 450 kuruş harç alnmas 
(BOA, EV.MKT.CHT, 682/39) 
 

Evkâf-ı Hümâyûn cihât kalemine 

mahsûsdur

31 Mart sene 323 (13 Nisan 1907)

Vakf-ı mezkûrun vakfiyesi mukayyed ol-

madığı cihetle tevliyeti hakkındaki şurûtu niza-

sı bilinememişdir.
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Belge 19. Şahkulu Tekkesi meşihatı ve daha önceki tevcihe ait 450 kuruş harç alınması (BOA, 

EV.MKT.CHT, 682/39)

 
 
 
Evkâf- hümâyûn cihât kalemine mahsûsdur 
fî 7 Nisan sene 323 (20 Nisan 1907) 
 
Nerdibân karyesinde Şahkulu zaviyesinin meşihati hakknda  
İstifa edilegelen haraçlar yalnz vazife-i muayyeneye tatbik edilmeyerek baladaki derkenârda 
gösterildiği vechile ahar tarafdan bir şey muhasss ise o suret dahî dâhil-i hesâb edilmekde 
bulunduğu ve iş bu Şahkulu zaviyedarlğnn bundan evvelki tevcihinde dört yüz elli (450) 
guruş harç- istifâ klndğ inde’t-tedkik anlaşlmş olduğu beyanyla meclis-i idareye i‘âde 
klnd.  
 
Belge 20. 1835 ylnda itibaren İstanbul’daki tekkelere 30 kuruş Muharremiye verildiği ve 
Şahkulu Tekkesi’nin Muharremiyesine dair kayt bulunmadğ (BOA, EV.MKT.CHT, 
717/57) 
 
 

Evkâf-ı hümâyûn cihât kalemine 

mahsûsdur

fî 7 Nisan sene 323 (20 Nisan 1907)

Nerdibân karyesinde Şahkulu zaviyesinin 

meşihati hakkında 

İstifa edilegelen haraçlar yalnız vazife-i 

muayyeneye tatbik edilmeyerek baladaki 

derkenârda gösterildiği vechile ahar tarafdan 

bir şey muhassıs ise o suret dahî dâhil-i hesâb 

edilmekde bulunduğu ve iş bu Şahkulu zavi-

yedarlığının bundan evvelki tevcihinde dört 

yüz elli (450) guruş harç-ı istifâ kılındığı inde’t-

tedkik anlaşılmış olduğu beyanıyla meclis-i ida-

reye i‘âde kılındı. 
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Belge 20. 1835 yılında itibaren İstanbul’daki tekkelere 30 kuruş Muharremiye verildiği ve Şah-

kulu Tekkesi’nin Muharremiyesine dair kayıt bulunmadığı (BOA, EV.MKT.CHT, 717/57)

 
 
 
Evkâf- hümâyûn cihât kalemine mahsûsdur 
Nerdibân karyesinde Şahkulu Sultan zaviyesinin muharremiyesi hakknda 
fî 19 Şubat sene 323 (3 Mart 1908) 
 
Şahkulu Sultan Üsküdar’da Nerdibanl karyesinde kâ’in zaviyesinin vakf mukayyed olup 
Muhaerremiyesine dâ’ir bir kayd bulunmayub fakat Dersa‘âdet ve civârnda kâ’in yüz oyuz 
yedi aded tekâyâ ve zevâyânn bir sene Muharrem ibtidâsnda Muharremiye nâmyla kadîmen 
i‘tâs mu‘tâd olan otuz (30) guruş üzerine isticlâb- da‘vât- hayriyye zmnnda iki yüz elli 
(1835) senesinden i‘tibâren atiyye-i seniyye hazret-i pâdişâhî olarak beherine yirmi şer guruş 
zammyla mikdâr- senevisinin otuzar guruşa iblâğ klndğ hâvî ilmühaberleri i‘tâ klndğ 
kayden tebeyyün etmiş ise de tekâyâ-y mezkûrenin esâmisi ma ‘lûm olmadğndan mezkûr 
Şahkulu dergâhna muharremiye tahsis olunub olmadğ bilinememiş olmağla i‘ade-i tevdî‘ 
klnd.        
 
Belge 21. Şahkulu Tekkesi’nde 1852-1907 tarihleri arasnda postnişinlik yapanlar (BOA, 
EV.MKT.CHT, 741/80) 
 
 

Evkâf-ı hümâyûn cihât kalemine 

mahsûsdur

Nerdibân karyesinde Şahkulu Sultan zavi-

yesinin muharremiyesi hakkında

fî 19 Şubat sene 323 (3 Mart 1908)

Şahkulu Sultan Üsküdar’da Nerdibanlı 

karyesinde kâ’in zaviyesinin vakfı mukayyed 

olup Muhaerremiyesine dâ’ir bir kayd bulun-

mayub fakat Dersa‘âdet ve civârında kâ’in yüz 

oyuz yedi aded tekâyâ ve zevâyânın bir sene 

Muharrem ibtidâsında Muharremiye nâmıyla 

kadîmen i‘tâsı mu‘tâd olan otuz (30) guruş üze-

rine isticlâb-ı da‘vât-ı hayriyye zımnında iki yüz 

elli (1835) senesinden i‘tibâren atiyye-i seniy-

ye hazret-i pâdişâhî olarak beherine yirmi şer 

guruş zammıyla mikdâr-ı senevisinin otuzar 

guruşa iblâğ kılındığı hâvî ilmühaberleri i‘tâ 

kılındığı kayden tebeyyün etmiş ise de tekâyâ-

yı mezkûrenin esâmisi ma ‘lûm olmadığından 

mezkûr Şahkulu dergâhına muharremiye tahsis 

olunub olmadığı bilinememiş olmağla i‘ade-i 

tevdî‘ kılındı. 
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Belge 21. Şahkulu Tekkesi’nde 1852-1907 tarihleri arasında postnişinlik yapanlar (BOA, 

EV.MKT.CHT, 741/80)

 
 
 
Evkaf- hümâyûn cihât kalemine mahsûsdur 
 
23 Ağustos sene 324 (5 Eylül 1908) 
 
Tedkîkât- kaydiyye lede’l-icrâ kuyûda mürâca‘at olundukda Üsküdar’da Nerdibanl 
karyesinde Şahkulu Sultan zaviyesi vakfnn vazife-i mu‘ayyene ile zaviyedarlğ bidâyeten 
bilâ tarih Şeyh Mehmed’in uhdesinde iken vefatyla mahlûlünden zaviyedarlk- mezbûrun 
türbedarlğa tahvîliyle ber vech-i hasbî türbedarlk ciheti türbedarlk mezkûr 22 Ramazan sene 
268 (10 Temmuz 1852) tarihinde Asitâneli Derviş Hasan Efendi’ye ve ann vefatyla 
mahlûlünden 12 Rebiülahir sene 274 (30 Kasm 1857) tarihinde Derviş Ali Efendi’ye ve ann 
vefatyla mahlûlünden 8 Ramazan sene 280 (16 Şubat 1864) tarihinde Esseyyid Mehmed Ali 

Evkaf-ı hümâyûn cihât kalemine 
mahsûsdur

23 Ağustos sene 324 (5 Eylül 1908)

Tedkîkât-ı kaydiyye lede’l-icrâ kuyûda 
mürâca‘at olundukda Üsküdar’da Nerdiban-
lı karyesinde Şahkulu Sultan zaviyesi vakfının 
vazife-i mu‘ayyene ile zaviyedarlığı bidâyeten 
bilâ tarih Şeyh Mehmed’in uhdesinde iken ve-
fatıyla mahlûlünden zaviyedarlık-ı mezbûrun 
türbedarlığa tahvîliyle ber vech-i hasbî türbe-
darlık ciheti türbedarlık mezkûr 22 Ramazan 
sene 268 (10 Temmuz 1852) tarihinde Asitâneli 
Derviş Hasan Efendi’ye ve anın vefatıyla 
mahlûlünden 12 Rebiülahir sene 274 (30 Kasım 

1857) tarihinde Derviş Ali Efendi’ye ve anın 
vefatıyla mahlûlünden 8 Ramazan sene 280 (16 
Şubat 1864) tarihinde Esseyyid Mehmed Ali 
Efendi’ye ve anın ref‘inden 20 Muharrem sene 
292 (26 Şubat 1875) tarihinde Derviş Hasan Rıza 
Efendi’ye ve anın da vefatıyla mahlûlünden 
tarik-i Nakşî usûlü icrâ edilmek üzere mezkûr 
türbedârlık ciheti 2 Rebiülahir sene 325 (15 Ma-
yıs 1907) tarihinde Hacı Ahmed Efendi’ye tev-
cih olunduğunu mübeyyin berât-ı âlî ısdâr ve 
i‘tâ kılındığı anlaşılmış ise de vakfiyyesi mukay-
yed olmadığı cihetle tevcihi hakkında ki şurûtu 
fahiresi ne veçhile idüğü bilinememiş olmağla 

i‘âdeten irsâl kılındı. 
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Belge 22. Şahkulu Tekkesi’nde tarik-i Nakşî 

usulü icra edilmek üzere zâviyedar ve türbe-

dar olan Hacı Ahmet Burhan Dedebaba ibn 

İbrahim’in tekkenin vakıf arazilerine müdahale 

edilmesi sebebiyle konuyla ilgili mahkeme iş-

lemlerini takip etmek üzere vekil tayin etmesi 

(İMEM, 774/150). 

Efendi’ye ve ann ref‘inden 20 Muharrem sene 292 (26 Şubat 1875) tarihinde Derviş Hasan 
Rza Efendi’ye ve ann da vefatyla mahlûlünden tarik-i Nakşî usûlü icrâ edilmek üzere 
mezkûr türbedârlk ciheti 2 Rebiülahir sene 325 (15 Mays 1907) tarihinde Hac Ahmed 
Efendi’ye tevcih olunduğunu mübeyyin berât- âlî sdâr ve i‘tâ klndğ anlaşlmş ise de 
vakfiyyesi mukayyed olmadğ cihetle tevcihi hakknda ki şurûtu fahiresi ne veçhile idüğü 
bilinememiş olmağla i‘âdeten irsâl klnd.         
  
 
Belge 22. Şahkulu Tekkesi’nde tarik-i Nakşî usulü icra edilmek üzere zâviyedar ve türbedar 
olan Hac Ahmet Burhan Dedebaba ibn İbrahim’in tekkenin vakf arazilerine müdahale 
edilmesi sebebiyle konuyla ilgili mahkeme işlemlerini takip etmek üzere vekil tayin etmesi 
(İMEM, 774/150).  
 
 

 
 
 
Nerdibân karyesinde Şahkulu Sultan zaviyesinde tarîk-i Nakşî usulü icrâ edilmek üzere 
zaviyedarlk ve türbedarlk cihetlerinin bâ berat- âlî mutasarrf Elhâc Ahmed Burhan 
Dedebaba ibn İbrahim merhûm Mehmed Ali Dede’nin veresesinden olub Topkap saray- 
hümâyûnunda hastahâne eczaclarndan kol ağas Hüsnü Efendi zaviye-i mezkûre 
postnişinliğine meşruta Mihrimâh Sultan vakf müsakkafatndan karye-i mezkûrede kâ’in 
dokuz kt‘a araziye müdâhale eylediğinden mûmaileyh ile husus- mezkûrda ve sâ’ir kesân 

Nerdibân karyesinde Şahkulu Sultan za-

viyesinde tarîk-i Nakşî usulü icrâ edilmek üze-

re zaviyedarlık ve türbedarlık cihetlerinin bâ 

berat-ı âlî mutasarrıfı Elhâc Ahmed Burhan 

Dedebaba ibn İbrahim merhûm Mehmed Ali 

Dede’nin veresesinden olub Topkapı saray-ı 

hümâyûnunda hastahâne eczacılarından kol 

ağası Hüsnü Efendi zaviye-i mezkûre postnişin-

liğine meşruta Mihrimâh Sultan vakfı müsak-

kafatından karye-i mezkûrede kâ’in dokuz kıt‘a 

araziye müdâhale eylediğinden mûmaileyh 

ile husus-ı mezkûrda ve sâ’ir kesân tarafından 

leh ve aleyhimde ikâme olunmuş ve olunacak 

bi’l-cümle de‘âvîden dolayı kâffe-i mehâkim-i 

şer‘iyye ve nizâmiyede müdde‘î ve müdde‘î-i 

aleyh ve şahs-ı sâlis ve i‘tirâzü’l-gayr ve dâhil-i 

da‘vâ sıfat ve tarîkleriyle bidâyete ve istinâfen 

ve i‘âdeten ve i‘tirâzen ve tasmîmi taleb ve 

da‘vâ ve muhâkeme ve mürâfa‘a ve muhâsame 

ve mürâfa‘aya ve bu bâbda muktezi evrâk-ı 

de‘âvîyi tanzîm ve kendi imzâ ve hatmiyle â’id 

olduğu mehâkim ve devâ’ire-i takdimine ve 

ikameye ve istimâ‘-ı şühûda ve yemin teklifine 

ve pervestû keşîde ve cevâb i‘tâsına hacz vaz‘ 

ve ref‘ine ve mümeyyiz ve hükm ve ehl-i çende 

(?) nasb ve ta‘yîn ve azline isbât-ı vaz‘ birle ve 

teblîğ ve tebellüğe ve vaz‘-ı imzâya ve i‘lâmât-ı 

temessüleyi (?) mevki‘-i icrâya vaz‘ ile tenfîz-i 

ahkâmını taleb ve husûsât-ı mezkûrenin mü-

tevakkıf olduğu umûrun talebini îfâya me’zûn 

olmak üzere tarafımdan gâ’ib ani’l-meclis 

dersa‘âdet da‘vâ vekillerine Hovâcazâde Meh-

med Ziya Efendi’yi kabûlüne mevkûfe vekâlet-i 

âmme-i mutlaka-i samîme-i şer‘iyye ile ve-

kil nasb ve ta‘yîn zaviye-i mezkûrenin post-

nişinliğine dâ’ir da‘vâ-yı sa’ireden dolayı birinci 

tescil-i vekâlet-i ceridesinin iki yüz beşinci sahi-

fesinde muharrer-i musaddak zabt mûcibince 

mukaddemâ tarafımdan vekil etmiş olduğum 

Mes‘ûd Efendi’yi vekâlet-i mezkûreden azl ve 

ihrâc ve kendüye i‘lâm eyledim dedikde mâ 

def‘ bi’t-taleb ketb olundu fî 6 Zilhicce sene 327 

(19 Aralık 1909). 
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Belge 23. Şahkulu Tekkesi’ne vakfedilen bağın vakfiyesine dair (BOA, EV.MKT, 3477/19)

tarafndan leh ve aleyhimde ikâme olunmuş ve olunacak bi’l-cümle de‘âvîden dolay kâffe-i 
mehâkim-i şer‘iyye ve nizâmiyede müdde‘î ve müdde‘î-i aleyh ve şahs- sâlis ve i‘tirâzü’l-
gayr ve dâhil-i da‘vâ sfat ve tarîkleriyle bidâyete ve istinâfen ve i‘âdeten ve i‘tirâzen ve 
tasmîmi taleb ve da‘vâ ve muhâkeme ve mürâfa‘a ve muhâsame ve mürâfa‘aya ve bu bâbda 
muktezi evrâk- de‘âvîyi tanzîm ve kendi imzâ ve hatmiyle â’id olduğu mehâkim ve devâ’ire-i 
takdimine ve ikameye ve istimâ‘- şühûda ve yemin teklifine ve pervestû keşîde ve cevâb 
i‘tâsna hacz vaz‘ ve ref‘ine ve mümeyyiz ve hükm ve ehl-i çende (?) nasb ve ta‘yîn ve azline 
isbât- vaz‘ birle ve teblîğ ve tebellüğe ve vaz‘- imzâya ve i‘lâmât- temessüleyi (?) mevki‘-i 
icrâya vaz‘ ile tenfîz-i ahkâmn taleb ve husûsât- mezkûrenin mütevakkf olduğu umûrun 
talebini îfâya me’zûn olmak üzere tarafmdan gâ’ib ani’l-meclis dersa‘âdet da‘vâ vekillerine 
Hovâcazâde Mehmed Ziya Efendi’yi kabûlüne mevkûfe vekâlet-i âmme-i mutlaka-i samîme-i 
şer‘iyye ile vekil nasb ve ta‘yîn zaviye-i mezkûrenin post-nişinliğine dâ’ir da‘vâ-y sa’ireden 
dolay birinci tescil-i vekâlet-i ceridesinin iki yüz beşinci sahifesinde muharrer-i musaddak 
zabt mûcibince mukaddemâ tarafmdan vekil etmiş olduğum Mes‘ûd Efendi’yi vekâlet-i 
mezkûreden azl ve ihrâc ve kendüye i‘lâm eyledim dedikde mâ def‘ bi’t-taleb ketb olundu fî 6 
Zilhicce sene 327 (19 Aralk 1909).    
    
Belge 23. Şahkulu Tekkesi’ne vakfedilen bağn vakfiyesine dair (BOA, EV.MKT, 3477/19) 
 
 
 

 
 
 
Şurâ-y Evkâf zabt varakas 
Numara 2613 
Hülasa-i mevâd 
Nerdibân karyesinde Şahkulu dergâhna mevkuf bâğn bi’l-ihbâr- tahakkuk vakfiyete dâ’ir 
Karâr 
Mezkûr hüccet esâsen vakfiye demek olmayub ale’l-âde bir ihbâr- hüccetten ibâret olunmuş 
olduğundan ihbâr- hüccet olduğunun tasrîhiyle usûlü dâ’iresinde kuyûd- mezbûreye 
kaydnda bir mahzur görülemediğini karar edildi fî 11 Mart sene 1329 (24 Mart 1913) 

Şurâ-yı Evkâf zabt varakası

Numara 2613

Hülasa-i mevâd

Nerdibân karyesinde Şahkulu dergâhına 

mevkuf bâğın bi’l-ihbâr-ı tahakkuk vakfiyete 

dâ’ir

Karâr

Mezkûr hüccet esâsen vakfiye demek ol-

mayub ale’l-âde bir ihbâr-ı hüccetten ibâret 

olunmuş olduğundan ihbâr-ı hüccet olduğunun 

tasrîhiyle usûlü dâ’iresinde kuyûd-ı mezbûreye 

kaydında bir mahzur görülemediğini karar edil-

di fî 11 Mart sene 1329 (24 Mart 1913)
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Belge 24. Mehmed Ali Hilmi Efendi’nin Merdivenköy Şahkulu Tekkesi’ne vakfettiği mülklerle 

ilgili araştırma (VGMA, Defter nr. 961, s.56)

                              
Belge 24. Mehmed Ali Hilmi Efendi’nin Merdivenköy Şahkulu Tekkesi’ne vakfettiği 
mülklerle ilgili araştrma (VGMA, Defter nr. 961, s.56) 
 
 

 
 
 
Ashab- hayrâtdan merhûm Mehmed Ali Hilmi Efendi’nin Nerdibân karyesinde kâ’in Şahkulu 
Dergâhna vakf eylediği karye-i mezkûrede zemîn ve kürüm ve eşçâr sarf- mülk (?) bir kt‘a 
bağ ile evkâf- sâ’iresinin bi’l-ihbâr tahakkuk- vakfiyetine dâ’ir sâdr olan i‘lâmn kuyûd- 
vakfiye kalemince tesciline dâ’ir mahkeme kaleminden tanzim olunan i‘lâm ve mu‘âmele-i 
tesciliyyenin ikmâli lâzm gelüb gelmeyeceği hakknda kuyûd- vakfiye idâresinden yazlan 
derkenâr üzerine sâlifü’z-zikr i‘lâm tedkîk olunan muhteviyâtna nazaran esâsen vakfiye 
olmayub ale’l-âde bir ihbâr hüccetinden ibâret bulunmuş olduğundan ihbâr hücceti 
olduğundan tasrîhiyle usûl-i dâ’iresinde idare-i mezkûreye kaydnda bir mahzûr görülemediği 
şurâ-y evkâfça tezekkür klnmş olduğundan keyfiyetin huzur- sâmi-i fehimânelerinden 
istîzânna münâberet klnd olbâbda emr u ferman hazret-i men lehü’l-emrindir fî 15 
Cemaziyelevvel sene 331 ve fî 9 Nisan sene 329 (22 Nisan 1913).     
 
Belge 25. Şahkulu Tekkesi’ne Nakşi usulü sürdürülmek üzere 1907 tarihinde Hac Ahmet 
Efendi’nin türbedar tayin edildiği (VGMA, 4623/183)  
 

Ashab-ı hayrâtdan merhûm Mehmed 

Ali Hilmi Efendi’nin Nerdibân karyesinde 

kâ’in Şahkulu Dergâhına vakf eylediği karye-i 

mezkûrede zemîn ve kürüm ve eşçârı sarf-ı 

mülk (?) bir kıt‘a bağ ile evkâf-ı sâ’iresinin 

bi’l-ihbâr tahakkuk-ı vakfiyetine dâ’ir sâdır 

olan i‘lâmın kuyûd-ı vakfiye kalemince tesci-

line dâ’ir mahkeme kaleminden tanzim olu-

nan i‘lâm ve mu‘âmele-i tesciliyyenin ikmâli 

lâzım gelüb gelmeyeceği hakkında kuyûd-ı 

vakfiye idâresinden yazılan derkenâr üzerine 

sâlifü’z-zikr i‘lâm tedkîk olunan muhteviyâtına 

nazaran esâsen vakfiye olmayub ale’l-âde bir 

ihbâr hüccetinden ibâret bulunmuş olduğun-

dan ihbâr hücceti olduğundan tasrîhiyle usûl-i 

dâ’iresinde idare-i mezkûreye kaydında bir 

mahzûr görülemediği şurâ-yı evkâfça tezekkür 

kılınmış olduğundan keyfiyetin huzur-ı sâmi-i 

fehimânelerinden istîzânına münâberet kılın-

dı olbâbda emr u ferman hazret-i men lehü’l-

emrindir fî 15 Cemaziyelevvel sene 331 ve fî 9 

Nisan sene 329 (22 Nisan 1913). 
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Belge 25. Şahkulu Tekkesi’ne Nakşi usulü sürdürülmek üzere 1907 tarihinde Hacı Ahmet 

Efendi’nin türbedar tayin edildiği (VGMA, 4623/183) 

 
 
 
 
Evkâf- Hümâyûn Nezâreti  
Hülâsa 
Meclis-i meşâyih-i kiramn bâlâya muharrer derkenâr üzerine makâm- mu‘allâ-y cenâb- 
meşihatpenâhîleri mantûken tesyâr buyurulan 2 Haziran sene 330 (15 Haziran 1914) tarihli 
derkenâr müfâdna nazaran tedkîkât- kaydiye icrâ olundu merhum Şahkulu Sultan’n 
Üsküdar’da Nerdibânl karyesinde kâ’in zaviyesinde vazife-i muayyene ile tarik-i Nakşî usûlü 
icrâ edilmek üzere türbedâr ciheti 2 Rebiülahr sene 1325 (15 Mays 1907) tarihinde Hac 
Ahmed Efendi uhdesine tevcih olduğu bi’t-tedkîk anlaşlmş ise de başkaca meşihat cihetiyle 
vakfiyesine dâ’ir bir kayda rast olunamamş olmağla iş bu müzekkere ile melfûfâtnn 
makâm- ali-i cenâb- meşihatpenâhiye takdimi bâbnda.  
 
Zaviye-i ma‘rûfenin mâ‘adâ meşihat cihetine dâ’ir kayd bulunmadğ gibi vakfiyesi dahi 
mukayyed olmadğ cihetle türbedarlk ciheti hakkndaki şart- vâkf neden ibâret olduğu 
müheyyâl (?) bulunmuş olmağla istid‘ânn melfûf mantûkan husûs- âlî-i meşihatpenâhîye 
takdîmi bâbnda. 
         
Belge 26. Merdivenköy Tekkesi Vakf’nn idaresinin 1924 ylnda Tevfik Baba’ya terk 
edilmesi emri (İMEM, 801/237). 
 

Evkâf-ı Hümâyûn Nezâreti 

Hülâsa

Meclis-i meşâyih-i kiramın bâlâya mu-

harrer derkenârı üzerine makâm-ı mu‘allâ-yı 

cenâb-ı meşihatpenâhîleri mantûken tesyâr bu-

yurulan 2 Haziran sene 330 (15 Haziran 1914) 

tarihli derkenârı müfâdına nazaran tedkîkât-ı 

kaydiye icrâ olundu merhum Şahkulu Sultan’ın 

Üsküdar’da Nerdibânlı karyesinde kâ’in za-

viyesinde vazife-i muayyene ile tarik-i Nakşî 

usûlü icrâ edilmek üzere türbedâr ciheti 2 Rebi-

ülahır sene 1325 (15 Mayıs 1907) tarihinde Hacı 

Ahmed Efendi uhdesine tevcih olduğu bi’t-

tedkîk anlaşılmış ise de başkaca meşihat cihe-

tiyle vakfiyesine dâ’ir bir kayda rast olunama-

mış olmağla iş bu müzekkere ile melfûfâtının 

makâm-ı ali-i cenâb-ı meşihatpenâhiye takdimi 

bâbında. 

Zaviye-i ma‘rûfenin mâ‘adâ meşihat ci-

hetine dâ’ir kayd bulunmadığı gibi vakfiyesi 

dahi mukayyed olmadığı cihetle türbedarlık ci-

heti hakkındaki şart-ı vâkıf neden ibâret oldu-

ğu müheyyâl (?) bulunmuş olmağla istid‘ânın 

melfûf mantûkan husûs-ı âlî-i meşihatpenâhîye 

takdîmi bâbında.
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Nerdibân karyesinde vâki‘ Şahkulu Sultan 

dergâh-ı şerifi zâviyedarı şeyhi zikri âtî vakfın 

kâ’imakam mütevellisi Mehmed Tevfîk Efendi 

ibn Hâfız Ali Rıza Efendi bin üç yüz kırk senesi 

Zilka‘desinin yirmi sekizinci günü (23 Temmuz 

1922) tarihli i‘lâm ve câhide-i mezkûr tenfîz 

kelimesinin câmi‘ olduğu ma‘nâ Üsküdar icrâ 

mahkemesince mühim görülmüş olduğundan 

mezkûr tenfîz kelimesinin ma‘nâsının beyân ve 

tefsir olunması bin üç yüz kırk senesi Kanun-ı 

sânisinin sekizinci günü tarihli arzuhâl ile taleb 

olunmuş ve taleb-i vâki‘ muvafık usûl bulundu-

ğundan mezkûr tenfîzin şer‘an ma‘nâsı bin üç 

yüz kırk senesi Muharreminin on beşinci günü 

tarihli i‘lâm-ı gıyabînin mahkûm bahâ ve mu-

harrir olan akârâtın merhûm Mehmed Ali De-

debaba Efendi hazretlerinin vakfı nâmına kayd-

larının tasmîmi ve kâ’imakam-ı mûmaileyh 

Tevfîk Baba’ya vakfına izâfetle bi’l-icrâ tesli-

mi lâzımdır demek olduğu beyân olunmağ-

la mezkûr i‘lâmın zahirine ber vech-i merşûh 

tahrîri ve bu veçhile siciline kaydı iktizâr eder 

fi’l-yevmi’s-sâlis min Cemâziyel-ahir li-sene 

isnâ ve erba‘în ve sülüse mi’e ve elf (1924).

Belge 26. Merdivenköy Tekkesi Vakfı’nın idaresinin 1924 yılında Tevfik Baba’ya terk edilmesi 

emri (İMEM, 801/237).

 
 
 
Nerdibân karyesinde vâki‘ Şahkulu Sultan dergâh- şerifi zâviyedar şeyhi zikri âtî vakfn 
kâ’imakam mütevellisi Mehmed Tevfîk Efendi ibn Hâfz Ali Rza Efendi bin üç yüz krk 
senesi Zilka‘desinin yirmi sekizinci günü (23 Temmuz 1922) tarihli i‘lâm ve câhide-i mezkûr 
tenfîz kelimesinin câmi‘ olduğu ma‘nâ Üsküdar icrâ mahkemesince mühim görülmüş 
olduğundan mezkûr tenfîz kelimesinin ma‘nâsnn beyân ve tefsir olunmas bin üç yüz krk 
senesi Kanun- sânisinin sekizinci günü tarihli arzuhâl ile taleb olunmuş ve taleb-i vâki‘ 
muvafk usûl bulunduğundan mezkûr tenfîzin şer‘an ma‘nâs bin üç yüz krk senesi 
Muharreminin on beşinci günü tarihli i‘lâm- gyabînin mahkûm bahâ ve muharrir olan 
akârâtn merhûm Mehmed Ali Dedebaba Efendi hazretlerinin vakf nâmna kaydlarnn 
tasmîmi ve kâ’imakam- mûmaileyh Tevfîk Baba’ya vakfna izâfetle bi’l-icrâ teslimi lâzmdr 
demek olduğu beyân olunmağla mezkûr i‘lâmn zahirine ber vech-i merşûh tahrîri ve bu 
veçhile siciline kayd iktizâr eder fi’l-yevmi’s-sâlis min Cemâziyel-ahir li-sene isnâ ve erba‘în 
ve sülüse mi’e ve elf (1924). 
 
C. RESİMLER 
 
Resim 1. Mehmet Ali Hilmi Baba’nn gençlik resmi. 
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B. RESİMLER

Resim 1. Mehmet Ali Hilmi Baba’nın gençlik resmi.

 
 
Resim 2. Mehmet Ali Hilmi Baba. 
 

Resim 2. Mehmet Ali Hilmi Baba.

  
Resim 3. Mehmet Ali Hilmi Baba. 
 

Resim 3. Mehmet Ali Hilmi Baba.

 
 
Resim 4. Mehmet Ali Hilmi Baba’nn mezar taş kitabesi 
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Resim 4. Mehmet Ali Hilmi Baba’nın mezar taşı 

kitabesi

 
 
 Hû Allâh

Yazdı evc-i kâinata gelip kudret kâf-u nûn

Yok katrede oldu peydâ küll-i şey’ün turceûn

Kendine kendini mirât etdi eşya koydu ad

Semme vecehüllahı seyr’etmek çün hep müminiyn

Her eser oldu müessirden ayân merd-i Hakk

Künt-ü kenz’in sırrını fehm’etdi andan hazirûn

Gerçi abdiyetle zahir oldu fahr-ı enbiyâ

Âlem-i kûdsiyyet-i mana’da hatta daimûn

Kalb-i Âdem’dir tecelligâh-ı Rab’bül âlemiyn

Kim ki vâkıfdır bu sırra oldu ehl-i fâizün

Her mezâhirde sıfât-ı Hakk’ı isbât eyleyen

Oldu bi-şekk cennet-i irfân içinde halidûn

Nûş edince câm-ı mevti aşk ile Hilmi Dede

Gûş idenler diyeler ânâ ileyh-i râcî’ûn H. 1324 

(M. 1907) (Koca, 2005: 260) 

Resim 5. Yalvaçlı Topal Tevfik Baba’nın dervişlik 

yılları.

 
 
 
 
Resim 6. 20. Yüzyln başlarnda Şahkulu Tekkesi’nin misafirleri 
 Resim 6. 20. Yüzyılın başlarında Şahkulu Tekkesi’nin 

misafirleri
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RAFIZİLERLE NİKÂHIN GEÇERSİZLİĞİ ÜZERİNE 
GÜR BAHçELER  

18. YÜZYIL’DA OSMANLI ÂLİMİ ALİ B. MUHAMMED 
EL-MURADÎ’NİN YAZMA RİSALESİ

“GÜR BAHÇELER” ON THE INVALIDITY MARRIAGE 
CONTACT WITH RAFIZI PEOPLE: MANUSCRIPT BOOKLET 

OF ALİ B. MUHAMMED EL-MURADÎ, AN OTTOMAN 
SAVANT IN 18th CENTURY

Hasan Hüseyin GÜNEş1*

ÖZ

Bu makalenin amacı 18. yüzyıl Osman-

lı düşünce ikliminde Şiilere ve Şiiliğe nasıl 

bakıldığını Hanefi fıkıh ekolünün temel 

külliyatına dayandırılarak kaleme alınmış 

Arapça bir yazmayı tanıtmaktır. Eser Şam 

müftüsü ve Süleymaniye müderrisi Ali b. 

Muhammed el-Muradi tarafından telif edil-

miştir. İki aşamadan oluşan çalışmamızın 

ilk kısmını bu makale teşkil etmektedir. 

Buna göre, bu ilk makalemizde müellif ve 

eser hakkında bilgi verilmiş ve yazmanın 

Arapçadan tercümesi yapılmıştır. Yazma-

nın metin tenkidi ve tarihsel fıkhî çözümle-

Makale geliş tarihi: 20.02.2018, Makale kabul tarihi: 26.05.2018 

1 Dr. Öğr. Üyesi, Bartın Üniversitesi, Edebiyat 
Fakültesi, Tarih Bölümü, ORCID ID:  https://orcid.
org/0000-0002-1797-605.

mesi ise ikinci bir makale olarak düşünül-
müştür. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Rafızi, 
Şii, Fıkıh, Yazma Eserler.

ABSTRACT

This paper aims to introduce an Ara-
bic manuscript that was written about how 
Shia and Shiism are seemed within Otto-
man thought system basing on the basic 
corpus of Hanafi fiqh. The manuscript was 
compiled by Ali b. Muhammed el-Muradi, 
the mufti of Damascus and the mudarris of 
S Süleymaniye. This article is the first part 
of our two-stage work. Accordingly, in this 
first article information about the author 
and the work and manuscript was trans-
lated from Arabic. Criticism and historical 
jurisprudence of the manuscript are consid-
ered as a second paper. 

Keywords: Ottoman, Rafizi, Shia, Fiqh, 
Manuscript.
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MÜELLİF HAKKINDA

Müellifimizin dedesi ve aynı zamanda 

Muradi ailesinde ilk meşhur kişi olan Mu-

hammed Murad, kendinden sonra da aile-

nin Muradî adıyla şöhret bulup anılmasını 

sağlamıştır. Bu zatın aslı Buhara’dandır. 

1050/1640 yılında doğan Muhammed Mu-

rad buradan birçok yere yolculuklar yap-

mış ve en sonunda Dımaşk’a yerleşmeye 

karar vermiştir. Ailedeki Nakşibendî men-

subiyeti anlaşıldığı kadarıyla yine müel-

lifimizin adı geçen büyükbabasıyla başla-

maktadır. Zira zikredilen yolculuklarının 

ilki Hindistan’a gerçekleşmiş ve burada 

Muhammed Masum el-Farukî’ye intisap 

etti. Daha sonra Hicaz’a hac ibadetini ye-

rine getirmek için gitmiş ve burada üç yıl 

kalmıştır. Sonrasında Bağdad’a ve ora-

dan Buhara’ya, Buhara’dan ise İsfahan’a 

geçmiştir. İsfahan’dan Bağdad’a gidip bir 

müddet bu şehirde ikamet etmiş; Bağ-

dat’taki ikameti esnasında tekrar hac iba-

detini ifa etmek için Mekke’ye yönelmiş-

tir. 1080/1669 yılının sonrasına denk gelen 

zamanda Mısır’ı da görmüş ve yerleşmek 

için Dımaşk’a geçmiştir. Ancak onun yol-

cukları henüz bitmiş değildi. 1092/1681 

yılında İstanbul’a gitti ve Osmanlının pa-

yitahtında beş yıl kalıp 1092/1681 yılında 

Dımaşk’a döndü. Üçüncü kez hac niyetiyle 

Mekke’ye gitti ve bir yıl burada kaldıktan 

sonra tekrar Dımaşk’a geldi. 1119/1707 yı-

lında tekrar Mekke’ye gidip dördüncü defa 

hac ibadetini ifa etti. Sonrasında vefat ettiği 

yıl olan 1132/1719 yılına dek ikamet ettiği 

Dımaşk’a geldi (Muradi, 1988:h).

Müellifimizin dedesi olan Muhammed 

Murad, Nakşibendi tarikatında önemli bir 

mevkide olduğu zikredilmektedir. Başta ta-

savvuf olmak üzere birçok konuda risaleler 

kaleme almıştır. Tefsir, hadis ve fıkıhta da 

derin ilim sahibi olduğu bilinmekteydi. Bu-

nun yanında Osmanlı sultanlarının nezdin-

de edindiği makam sayesinde Dımaşk’taki 

bazı sorunların kolaylıkla çözüldüğü anla-

şılmaktadır (Muradi, 1988:v).

Müellifimizin babası olan Muham-

med b. Muhammed 1094/1682 yılında 

İstanbul’da dünyaya geldi. İlk eğitimini 

babasının yanı sıra dönemin bazı ulema-

sından aldı. Anadolu’ya seyahati sırasın-

da babasının İstanbul’da vefat ettiğini öğ-

rendi. Sonrasında Hac ibadeti için Hicaz’a 

hareket etti. Birçok defa gittiği Mekke ve 

Medine’nin yanı sıra Kudüs ve Halil şe-

hirlerini de gördü. 1165/1751 yılında 

İstanbul’a gitti ve sultanın yerine haccet-

mek için kendisine vekâlet verildi. Hac se-

feri akabinde tekrar İstanbul’a ve oradan 

vefat ettiği ve 1169/1755 yılına kadar ika-

met edeceği Dımaşk’a geçti. Medine’de 

kadılık yapmış olan Muhammed b. 

Muhammed’in çeşitli konularda yazdığı ri-

saleler bulunmaktadır (Muradi, 1988:z).

Müellifimiz Ali b. Muhammed 

1132/1719 yılında Dımaşk’ta doğdu. Dı-

maşk, Mekke, Medine ve İstanbul’un bazı 

âlimlerinden ders aldı. Süleymaniye med-

resesinde müderrislik yapmasının yanı sıra 

bir ara Kudüs kadılığı görevini yerine getir-

miştir. Muhtelif kitap ve risaleler kaleme al-

mış olan Ali b. Muhammed’in bir de diva-
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nı bulunmaktadır. 1184/1771 yılında vefat 

etmiştir (Muradi, 1988:135). Yazmanın ilk 

varağındaki bilgiye göre Dımaşk’ta müftü-

lük yaptığı ve eseri kaleme aldığı esnada bu 

görevde bulunduğu anlaşılmaktadır. 

Oğlu Muhammed Halil el-Muradi’nin 

verdiği bilgiye göre yirmiye yakın hocadan 

ders alan Ali b. Muhammed kendini kısa 

süre içerisinde ilmi yönüyle göstermiştir. 

Kuds-i Şerif’te kadılık yapan müellif, son-

rasında Hamid b. Ali el-İmadi’nin vefatıyla 

Şam müftülüğüne getirilmiştir. Bu görev 

yanında kendisine Süleymaniye’de müder-

rislik verilmiştir. Osmanlı emirleri ve ve-

zirlerinin ötesinde Osmanlı padişahı Sultan 

Mustafa b. Sultan Ahmed tarafından da se-

vilmiştir. Gerek Hindistan ve gerekse İran 

emirlerinden ona mektuplar yazıldığı oğlu 

tarafından verilen bilgiler arasındadır (Mu-

radi, 1988:129-130).

ESER HAKKINDA

Eserin orijinal adı “er-Revdu’r-Râid fî 

Ademi Sıhhati Nikâhi Ehli’s-Sünneti li’r-

Revâfiz’dir. Türkçe Rafızilerle Nikâhın 

Geçersizliği Üzerine Gür Bahçeler” şek-

linde çevrilebilecek bu eser Melik Suud 

Üniversitesi kütüphanesinde 5/1556F7398 

numarasıyla kayıtlıdır. Eser yedi varaktan 

müteşekkildir. Eserin ve müellifin isimle-

rinin yer aldığı ilk varak 12 satırdır. Vr. 2b 

20, vr. 5a 22, vr. 6a 24 ve vr. 7a 9 satırdır. 

Diğer tüm varaklar 23 satırdır. Müstensih 

belli değildir. Bununla birlikte müellif hattı 

olduğu söylenebilir. Eser nesih hatla yazıl-

mıştır ve okunaklıdır. Eserin Allah’a hamd 

ve Hz. Peygambere salat ve selam kısmının 

makalenin konusuyla direkt bir irtibatı ol-

maması göz önünde bulundurularak özet-

lenerek tercüme edilmiştir.

Eser 1766-1771 yılları arasındaki beş yı-

lın birinde telif edilmiştir. Müellif kendisi 

üçüncü hac ibadetini 1766 yılında ifa ettiği 

bilgisini vermektedir. Bu yılda gerçekleş-

tirdiği hac ibadetinden sonra da Râfiziler 

hakkında Mekke ve Medine’den kendisine 

iyi bir haber ulaşmadığını anlatmaktadır. 

Dolayısıyla bu haberler metnin bağlamı 

içerisinde düşünüldüğünde sonraki hac 

mevsimine atfen dile getirilmiş olmalıdır. O 

halde eserin 1766 yılında yazılmış olduğu-

na ihtimal vermek güçleşmektedir. Aslında 

1767 ve 1768 yıllarında da yazılmış olamaz. 

Çünkü eserin 1768 yılında hacca girmek is-

teyen kafilenin Şam’a gelişleri Arapça geç-

miş zaman çekimiyle anlatılmış. O halde 

1769 yılı sonrasında Acem hacıların Sünni 

kızlarla evlenme arzuları ortaya çıkmıştır. 

Bu çerçevede eser, 1769-1771 yılları arasın-

da yazılmış olmalıdır.

Eserin muhtevasının merkezinde nikâh 

meselesi bulunmaktadır. Nikâh dar bir 

çerçeveye konularak Sünni kızların müel-

lif tarafından Rafizi diye tanımlanan ve Şii 

oldukları anlaşılan erkeklerle evlenmeleri/

evlendirilmelerine bir reddiyenin ekseni-

ni oluşturmaktadır. Ali b. Muhammed el-

Muradi, Hanefi fıkhının temel fıkıh külliya-

tından istifade ederek söz konusu iddiasını 

temellendirmeye çalışmıştır. 
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Sonuç

Osmanlı Devleti’nde 16. yüzyıldan iti-
baren başlayan Safevi karşıtlığı, siyasal 
mücadelenin tarihsel olarak devam etme-
sine neden olmuştur. Sürekli bir teyakkuz 
halinde, doğudaki Safevi ruhunun Şiilik 
üzerinden adeta yeniden canlanacağı endi-
şesi yaşayan Osmanlı Sünni devlet gelene-
ği ve toplumsal yapısı kendini muhafaza 
etmiştir. Öyle ki o yıllardan beri Şii-Sünni 
insanların evlenemeyeceğine dair bir algı 
oluşturulmuştur. Bunun için de Osmanlı 
devleti tarafından yasaklar dahi uygulama-
ya konulmuştur. Söz konusu yasakların uy-
gulanmadığı dönemlerde fıkıh, Şii ve Sünni 
mezheplerine mensup insanların evlene-
meyeceğine dair algının oluşturulmasında 
önemli bir vazifeyi deruhte etmiştir. Bu çer-
çevede aşağıda tercümesi verilen eser söz 
konusu bağlamı anlamak için mühim bir 
örnek teşkil etmektedir. Yazma eser hak-
kında bir diğer çalışma için giriş mahiyetini 
taşıyan bu makalenin akabinde, müellifin 
istidlal metodu, kullandığı kaynaklar, bura-
dan alıntıladığı görüşlerin bağlamı ve mü-
ellifin bunlara ne kadar sadık kaldığı, yap-
tığı kıyaslar derginin sonraki sayısında ele 
alınacaktır. 

Tercüme

Rafızilerle Nikâhın Geçersizliği 
Üzerine Gür Bahçeler

Vr. 1a

Rafızilerle Nikâhın Geçersizliği Üzeri-
ne Gür Bahçeler asrının nadir âlimi halen 
Dımaşk müftüsü olan Allâme Seyyid Ali 

Efendi el-Muradi tarafından telif edildi.

Vr. 2b

Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla. 

Tüm övgüler hakkın ve dinin yardımcısı, 

azgınlık ve bid’atleri şer’-i mübin ile kont-

rol altına alan Allah’a mahsustur. Efendi-

miz, parıldayanların önderi Muhammed’e, 

O’nın âline, ashabına ve kıyamete dek ta-

kipçileri olacak kişilere salat ve selam ol-

sun. Emmâ ba‘du: Yüce Allah’a her zaman 

muhtaç olan kulu Dımaşk müftüsü Seyyid 

Ali el-Muradî en-Nakşibendî şunu demek-

tedir: 1182/1768 yılında esenlik yurdu, 

evliyalar burcu ve ihtirama layık Bağdat 

şehrinden bir hac kafilesi (Şam’a) geldi. İç-

lerinde yerilmiş olan Acem Rafızileri de 

bulunmaktaydı. Takvadan kaçmaları dola-

yısıyla Hacca gitmeleri mümkün olmadı ve 

böylece sonraki yılın hac seferini beklemek 

için Şam’da ikamet ettiler. Bu kişiler ehli-

sünnet takvalılarına yakınlaşmaya rağbet 

göstererek onların kızlarıyla evlenmeyi is-

temekteydiler. Bu şekilde arzularını yerine 

getirme işini de ifa edeceklerdi. Şam kadı-

lar kadısı Seyyid Muhammed Emin Efendi, 

benden bunun (şer’î açıdan) ve nikâh akit-

lerinin sıhhatini sordu ki amaçlanan şeyin 

sıhhati onun yanında gerçekleşmiş olsun. 

Vr. 2a

Kendisi, efendimiz ve sahibimiz Musta-

fa Han b. merhum Sultan Gazi Ahmed Han 

b. Sultan Gazi Mehmed Han -Allah’ın rah-

meti onun seleflerinin üzerlerine olsun ve 

onları Firdevs cennetlerine yerleştirsin- za-

manında Osmanlı devletinin hilafet merke-

zi olan İstanbul’da kazaskerdir. Bu konuda 
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risale telif etmek için yüce Allah’tan ve ba-

ğışylacı ve esirgeyici peygamberinden yar-

dım diledim. Böylece kandırmaya yönelik 

değil sahih görüşleri bir araya getiren bir 

eser olsun istedim. Zikredilen görüşler Ebu 

Hanife Numan b. Sabir el-Kufî’nin fikirle-

rindendir, Allah onu cennetinde iskân et-

sin. Çünkü onun mezhebi İslam ahkâmının 

takip edildiği şerefli bir yoldur. Aynı za-

manda o, kerem sahibi imamlar arasında 

ilk fetva veren tabiin içinden de ilk eser te-

lif eden kişidir. Allah’tan yardım dileyerek 

diyorum ki yardım sadece O’ndandır; Bu 

risalenin telifinde konu hakkında en fazi-

letli alametleri ve Allah’a hamdederek ehl-i 

sünnet için söz konusu mevzuda delil teşkil 

etmesini, bidatleri ok misali hedef almasını 

arzu ettim.

Vr. 3b

Eseri Ravzu’r-Râyiz fî Ademi Sıhhati 

Nikâhi’r-Revâfiz şeklinde isimlendirdim. 

Yardımcım Allah’tır ve O’na tevekkül ede-

rim ki O’nun yüce zatından başkasına gü-

venilmez. Mukaddime; Bezzâziye Fetva-

ları adlı eserin müellifi İmam Muhammed 

el-Kürdî, adı geçen eserin ikinci bâbında 

bid’at ehlinin ve Rafızilerin kâfir olduk-

larını belirtmektedir. Çünkü onlar ric’at 

inançlarıyla ölülerin (henüz kıyamet kop-

madan dirilip) dünyaya döneceğini, ruh-

ların tanasühünü, Allah’ın ruhunun on iki 

imama intikal ettiğini, hak ile konuşacak 

imam (Mehdi)nin zuhur edeceğini, onun 

zuhuruna dek (ilahi) emir ve nehiylerin 

ortadan kalkmış olduğunu, Cebrail’in yan-

lışlıkla Muhammed yerine -Allah’ın salat 

ve selamı onun üzerine olsun- vahyi Ali’ye 

getirdiğini -Allah yüzüne keremde bulun-

du- söylemektedirler. (Bu özelliklerden ay-

rıca, zikredilecek vasıfları taşıyan kişilerin 

şer’î) hükümleri mürtetlerin hükümleriy-

le aynıdır. Ebubekir’in -Allah ondan razı 

olsun- hilafetini inkâr eden sahih görüşe 

göre kâfirdir. Ömer’in -Allah ondan razı ol-

sun- hilafetini inkâr eden esah görüşe göre 

kâfirdir. Kendileri haricindeki tüm ümmeti 

küfürle ithamlarından dolayı haricileri de 

tekfir etmek gerekir. Osman’ı -Allah on-

dan razı olsun-, Ali’yi, Talha’yı, Zübeyr’i 

ve Ayşe’yi -Allah onlardan razı olsun- tek-

fir etmelerinden dolayı onları tekfir etmek 

gerekir. Yezidilerin tümünü tekfir etmek 

gerekir zira onlar Acemden çıkacak ve 

efendimiz Muhammed’in -Allah’ın salat ve 

selamı onun üzerine olsun- dinini neshede-

cek bir peygamberi beklemektedirler. Hü-

lasa, Rafızilerden iki şeyh (olarak bilinen 

Ebu Bekir ve Ömer’)e küfür edip lanet eden 

kâfirdir. Eğer Ali’yi onlardan daha faziletli 

kabul ediyorsa bid’at ehlidir ve icma ehli-

ne muhalefet etmektedir. Mültekâ Şerhi’in-

de belirtildiğine göre bid’at ehli (bir erkek) 

Natf’ta olduğu gibi sünni bir kıza (evlilikte) 

denk değildir. Bundan şu anlaşılmaktadır; 

Allame Molla Muhammed Mekkî b. Fer-

ruh b. Mekkî Hüseyin’e bir kadın öldükten 

sonra onunla evlendiğini iddia eden birinin 

İmam Ebu Hanife’nin -Allah ondan razı ol-

sun- mezhebine göre durumu hakkında so-

ruldu. Bu kişinin bir de evliliğe dair delili 

bulunmaktaydı.
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Vr. 3a

Bununla birlikte söz konusu kişi ölen 
kadına denk değildi. Üstelik kadının evli-
likten haberdar olmayan bir velisi bulun-
maktaydı. Haberdar olsaydı bu evliliğe izin 
vermeyecekti. Kadın, velisinin haberi ol-
madan, denklik gerçekleşmeden, ister kadı 
olsun ister olmasın bir kişiye kendisini ev-
lendirmesini isterse bu evlilik akdi geçerli 
midir? (Allame Molla Muhammed Mekkî) 
fetvaya göre bu kadının denklik olmaksı-
zın evlendirilmesinin geçerli olmadığı ce-
vabını verdi. Velisi olması nedeniyle ister 
kadı tarafından ister bir başkası tarafından 
kadı’nın emri ile evlendirilsin durum de-
ğişmez. Eğer kadın kendini evlendirmiş-
se, kadı’nın hür ve âkil bir kadın üzerinde 
velayeti bulunmaz; onun velayeti velileri 
olmaması dolayısıyla küçük (kız)laradır. 
Bundan dolayı miras hakkının geçersizliği-
ne ve cinsel ilişkinin şebih2 olduğuna hük-
medilir, vallahu a’lem. Onun yazdığı (bu 
cevap) şu şekilde özetlenebilir: Bir Sünni 
kadını Sünni bir erkekle denklik olmaksızın 
evlenmesi sahih değildir. Bu evlilikte vera-
set geçerli olmayacağı gibi cinsel ilişki şebih 
olur. Bu, Sünni (evlilikte denklik olmadan 
gerçekleşen nikâh) hakkında böyleyken, 
(halife ve sahabelere) söven, bidatler çı-
karan ve icmaya muhalefet eden Rafıziler 
hakkındaki durum sence ne olur? (Evli-
likte) denklik hakkında bölüm: Alayî’nin 
Mülteka Şerhinde yazdığına göre, bidat 
ehli bir erkek -mutatarrif bir erkek misa-
li- Sünni bir kadına denk değildir. Çünkü 

2 Aslında meşru olmayıp meşru zannedilerek yapı-
lan cinsel birleşmedir.

Ehl-i Sünnetin itikadı onların itikadına mu-
haliftir. Muzmiratın müellifi eserinde bunu 
yazmıştır. Zahit fakih Ebulleys Bostan (adlı 
eseri)inde şöyle zikretmiştir: Kim din husu-
sunda ihtilaf ve tartışmaktan kurtulmak is-
terse ‘Allah’ın tüm dediklerine O’nun mu-
rat ettiği üzere iman ettim. Muhammed’in 
-Allah’ın salat ve selamı onun üzerine ol-
sun- tüm dediklerine O’nun murat ettiği 
üzere iman ettim, desin.’ Adı geçen müellif 
şunu demektedir: Yüce Allah’ı, meleklerini, 
peygamberlerini ve tüm mahlûkatını şahit 
gösteririm ki ben O’nun vahdetine

Vr. 4b.

Ortağı olmadığına, tanıklık ederim. 
Allah’a, meleklerine, tüm kitaplarına ve 
peygamberlerine, ahiret gününe, hayrın ve 
şerrin Allah’tan olduğuna inanarak kadere 
iman ettim. Allah’ın helal kıldığı her şeyi 
helal ve haram kıldığını da haram kabul et-
tim. Tüm melekleri, peygamberleri, sahabe 
ve tabiinleri ve salihleri sevdim. Vekil ola-
rak Allah bana yeter. Muzmiratın müellifi 
dedi ki; Ehl-i Sünnet ve cemaatin beyanıdır: 
Ali’den -Allah ondan razı olsun- şöyle riva-
yet edilmiştir. Bir mümin sünnet ve cema-
ati sevdiğinde, Allah onun dualarını kabul 
edip ihtiyaçlarını giderir, günahlarını ba-
ğışlayıp cehennem ateşinden azat eder. Ab-
dullah b. Ömer’in Resulullahtan -Allah’ın 
salat ve selamı onun üzerine olsun- şöyle 
nakletmiştir: Her kim sünnet ve cemaat 
üzereyse, Allah onun yürüdüğü (bu) yolda 
attığı her adım için on hasene yazar. Maka-
mını on derece yükseltir. Peygamber’e şöy-
le soruldu: O adamın Ehl-i Sünnet ve cema-
atten olduğu ne zaman anlaşılır? (Şöyle ce-
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vap verip) dedi ki: Onda on özellik bulun-
duğunda o sünnet ve cemaat üzeredir. Beş 
vakit (namaz)ı cemaatle kılar, sahabeden 
biri hakkında kötü konuşmaz, sahabeden 
birinin günah işlediğini zikretmez, sultana 
(yöneticiye silahlanıp) kılıçla isyan etmez, 
imanında şüpheye düşmez, hayrın ve şer-
rin Allah’tan olduğuna inanarak kadere 
iman eder, Allah’ın dini hususunda tartış-
maya girmez, günahkâr olan tevhit ehlin-
den kimseyi tekfir etmez, kıble ehlinden 
olup ölenin (cenaze) namazını kılar, yolcu 
olsun olmasın (abdestte) meshlerin üzerini 
siler, facir de olsa her imamın ardında na-
maz kılar. Bitti. (Yine) bu bağlamda; Ebu 
Hanife

Vr. 4a.

-Allah ondan razı olsun- şöyle demiş-
tir: kim Ebu Bekir ve Ömer’i faziletli bilir,3 
Osman ve Ali’yi -Allah onlardan razı ol-
sun- sever, (abdestte) meshlerin üzerini 
siler, hayrın ve şerrin Allah’tan olduğuna 
inanarak kadere iman eder, günahından 
dolayı tevhit ehlinden kimseyi tekfir etmez, 
yüce Allah’ın (zatı) hakkında bir şey konuş-
mazsa işte bunlar (ehl-i sünnettir). Rafıziler 
Ehl-i Sünnete muhaliftirler; sahabeleri kötü 
anıp bazılarını tekfir ederler. Sultana isyan 
eder, cemaatle namaz kılmaz ve kimseyi 
âdil kabul etmediklerinden imamlığa layık 
görmezler. Üstelik Ebu Bekir ve Ömer’i fa-
ziletli kabul etmezler. (Bu itikattan) Allah’a 
sığınırız. (Ehl-i sünnet ile) itikatlarında-

3 Sonrasında Osman ve Ali sevgisi geldiği için bağ-
lamdan ilk iki halifeyi sonraki iki halifeden efdal/
daha faziletli kabul etmek gerektiği kastedilmiş ol-
malıdır.

ki bu ihtilafa, Allah’ın kelamı ve Resulü-
nün -Allah’ın salat ve selamı onun üzeri-
ne olsun- hadislerini sapkın tevilleri, Ehl-i 
Beyt’in sıhhatli hadislerini rivayet etmeme-
leri ve hadis hâfızlarını yalanla itham edip 
Resulullah -Allah’ın salat ve selamı onun 
üzerine olsun- demiş gibi uydurmaları söz 
konusuyken Ehl-i Sünnetin namuslu kızla-
rıyla denk sayılıp (evlenmeleri) nasıl müm-
kün olur? Şerhu’t-Tenvîr (adlı eserde müel-
lifi dedi ki): denkliğe Arap ve Acem arasın-
da ve din yani takva hususlarında da itibar 
edilir. Fasık bir erkek salih bir kadına veya 
salih birinin kızı olan fasık bir kadın da sa-
lih bir erkeğe, (fıskları) aleni olsun olmasın 
zahir kavle göre denk değildir. Bazı Belh 
şeyleri fasık birinin salih bir erkeğin kızına 
(fıskı) aleni olsun olmasın, denk olmayaca-
ğını belirtmektedir. Bu durum fazilet sahibi 
babanın ihtiyarındadır ve zahir (kavil) de 
bu şekildedir. Bu görüşü el-Muhîtte geçen 
ibare de desteklemektedir. O halde kadı-
nın fasıklığına itibar edilmeyeceği (anlaşıl-
maktadır). (Zikrdilen bağlamda) örnekler 
hem el-Bahrda ve hem de el-Muhîtte bu-
lunmaktadır. O halde, salih bir kadını fasık 
Sünni bir erkek o kadına denk değilse ve 
nikâhlarsa bunun olmayacağı bilindi. Fasık 
ve (sahabeye) kötü sözler söyleyen, bidatçi 
ve icmaya muhalefet eden Rafızinin duru-
mu hakkında düşüncen nedir? Kadın için 
denkliğin istendiği (şu anlatılanlarla) kesin-
likle bilinmiş oldu. el-Muzmirât (eserinin) 
müellifi şunu demiştir: Kerrâmiyye ardın-
da namaza durmak caiz değildir. Çünkü 
ulema onların tekfiri hakkında ihtilafa düş-

müştür. Kerrâmiyye, kâfir olarak tanımlan-

mıştır çünkü
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Vr. 5b

Allah’ı cisim olarak bilmektedirler ki 

bu da küfürdür. Öyle ki onlara zekât ver-

mek de caiz değildir. Zira bunlar (Allah’ın) 

zatını (cisme) teşbih etmiştir. Başkala-

rı ise (Allah’ın) sıfatlarını teşbih etmiştir. 

(Allah’ın) sıfatlarını teşbih edenlerin du-

rumu (O’nun) zatını teşbih edenlerden 

daha az (kötüdür ve üstelik) sıfatları teşbih 

edenlere zekât verilmesi hakkında rivayet 

bulunmamaktadır. İhtiyar edilen bunun 

caiz olmadığıdır. Şüphe yoktur ki Rafızi-

ler, Kerrâmiyyeden daha kâfirdir. Çünkü 

(öldükten sonra kıyamet kopmadan evvel) 

dünyaya dönüşe, ilahın on iki imamlara 

intikal ettiğine, Cebrail’in -Allah’ın selamı 

ona olsun- risaleti yanlışlıkla Muhammed’e 

-Allah’ın salat ve selamı onun üzerine ol-

sun- getirdiğine inanmaktadırlar. Nasıl olur 

da böyle olan biri Ehl-i Sünnet ve cemaat-

ten olan Sünni bir mümineye denk olabi-

lir? Beydavî tefsirinde (konuyu şöyle ele 

almıştır:) müşrik kadınları onlar iman etme-

dikçe nikâhlamayın4 ayetini tefsir ederken 

nikâhlamayın/evlenmeyin emrinin genel 

4 Bakara Suresi: 221. Ayetin tamamı şöyledir: “İman 
edinceye kadar Allah’a şirk koşan kadınlarla evlen-
meyin. İman eden bir cariye, gönlünüzü çekse de 
müşrik bir kadından daha iyidir. İman edinceye ka-
dar müşrik erkeklerle mümin kadınları da evlendir-
meyin. İman eden bir köle, gönlünüzü çekmiş olsa da 
müşrik bir erkekten daha iyidir. Onlar ateşe çağırır-
lar, Allah ise izniyle cennete ve mağfirete çağırır ve 
insanlara umulur da hatırda tutarlar diye ayetlerini 
açıklar.”

bir hüküm taşıdığını,5 (ayetin devamında-
ki) iman eden bir köle, gönlünüzü çekmiş 
olsa da müşrik bir erkekten daha iyidir ifa-
desindeki yasak ta’lili (müşriklere) bağlan-
maktan nehiy ve müminlerle evliği teşvik 
içindir. (Ayetteki) İşte onlardan kasıt, zikre-
dilen müşrik erkek ve müşrik kadınlardır. 
(Ayetin devamındaki) ateşe çağırırlardan 
kâfirlerin görüşlerinin ateşe götüreceği (bil-
dirilmiştir); dolaylısıyla bunlarla beraber 
olmak ve akrabalık bağı kurmak müminle-
re yakışmaz. (Ayetteki) Allah çağırır ibare-
sinden kasıt, dostu olan müminleri (çağırır 
şeklindedir). (Ayette) tamlanan mahzuf-
tur ve müminlerin şanını yüceltmek için 
tamlayan onun yerine geçmiştir. (Ayetin 
devamındaki) cennete ve mağfirete (ibare-
si, doğru) itikada ve ona ulaştıran amelleri 
kastetmektedir. Onlar Allah’ın inayeti, izni 
ve takdiriyle ona ulaşmaya daha layıktırlar. 
(Ayetteki) müşrik erkeklerle mümin kadın-
ları da evlendirmeyin ile O’nu hatırlayıp 
kendilerinden istenileni yapmaları istenmiş-
tir. Bu da makul olduğu üzere hayra mey-
ledip hevaya muhalefet etmekle gerçekle-
şir. Bitti. Hatib de tefsirinde, iman edinceye 
kadar müşrik erkeklerle mümin kadınları 
da evlendirmeyin ile genel bir kaide konul-
duğuna icma olduğunu belirtir. İman eden 
bir köle, gönlünüzü çekmiş olsa da müşrik 
bir erkekten daha iyidir ile de müşriğin malı 
veya güzelliğinden (mümin köle kocanın) 
daha hayırlı olduğu belirtilmiştir. Ayette 
geçen eme/kadın köle ve abd/erkek köle-
den muradın kul veya hür olsun

5 Yazmada onlardan müşrik kadınlarla evlenmeyin 
yerine, onlardan mümin kadınlarla evlenmeyin şek-
linde yanlış bir yazım söz konusudur.
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Vr. 5a.

Allah’ın kulları olduğuna işaret edildi-

ği belirtilir. (Ayetin devamındaki) onlardan 

murat müşriklere ve ateşe çağırırlardan ka-

sıt ise ateşe götürecek olan küfürdür. On-

larla yakınlık ve dostluk kurmak mümin-

lere yakışmaz. (Ayetteki) Allah çağırır iba-

resinden kasıt, dostları olan müminlerdir. 

(Ayette) tamlanan mahzuftur ve mümin-

lerin şanını yüceltmek için tamlayan onun 

yerine geçmiştir. (Ayetin devamındaki) ça-

ğırır (ibaresi) ile resulün lisanı üzere çağırır 

(anlamı murat edilmiştir). Ebu Hayyan’ın 

dediği gibi, mümin ve müşriklerin cennet 

ve (Allah tarafından) bağışlanmaya uzak 

olma (durumları), onlara ulaştıracak salih 

amele rablerinin izniyle hak etmeleriyle ve 

ona ulaşmalarıyla ilgilidir. Yani bu birinci 

tefsire göre Allah’ın emri ve rızasıyla ger-

çekleşir; ikinci tefsire göre ise O’nun çağrı-

sın uymak için O’nun dostlarıyla evlenmek 

gerekmektedir. (Ayetteki,) açıklar ibaresi 

Allah’ı işaret edilmiş, bu açıklamayı da in-

sanlara denilerek muhatapları belirlenmiş-

tir. Umulur da hatırda tutarlar diye denile-

rek, (insanların) ibret almaları istenmiştir. 

Bitti. el-Bahr (adlı eserde), denklik bâbında 

dördüncü (şart olarak) takva, züht ve iyi 

hal üzere olmak şeklinde açıkladığı dindar-

lığı saymıştır. (Şart olarak) İslam anlamına 

gelen dini koymamıştır. Tekrar etmek ge-

rekir ki eğer burada kastedilen babadan 

gelme bir Müslümanlık olsaydı -buradaki 

bağlamda kocanın Müslümanlığı-, bu doğ-

ru olmazdı. Çünkü kocanın Müslüman ol-

ması denklik için yeterli değildir; denklik, 

nikâhın sıhhatinin şartlarındandır ki bura-

da takvaya itibar edilir. Ebu Hanife ve Ebu 

Yusuf’un görüşleri -Allah’ın rahmeti iki-

sinin üzerine olsun- sahihtir çünkü bu en 

yüce onurlardandır. (Bu nedenle) kadın için 

erkeğin nesebinden çok onun fasıklık duru-

muna bakılıp itibar edilir. (İmam) Muham-

med (ise) buna itibar edilmeyeceğini belirt-

miştir. Koca ile alay ediliyor, o sokaklara 

sarhoş çıkıyor, çocuklarla oynayan bir koca 

değilse buna itibar edilmez; çünkü ahiret il-

keleri dünya ahkâmı üzerine bina edilmez. 

Zikredilen durumlarda koca buna müsta-

hak olur. el-Hidâye ve

Vr. 6b.

el-Feth (adlı eserde) el-Muhît (eserin)

e isnaden (şöyle yazmaktadır:) şüphesiz 

takva, Muhammed’in kavli üzeredir. Bel-

ki de el-Muhîtu’l-Burhânî’de yazmaktadır, 

ben el-Muhîtu’r-Rezevîde bulamadım; (bu) 

el-Mebsût (adlı eserde) tashih edilmiş (iba-

reye) uygundur. Buna göre (takvaya denk-

lik meselesinde) Ebu Hanife yanında itibar 

edilmez. el-Hidâye (eserindeki) tashih ise 

bu görüşe, yazılı metinlerdeki (görüşlere 

göre) fetva vermek evladır diyerek karşı-

dır. İlk olarak ez-Zahîre (adlı eserde) fıskı 

aleni olsun olmasın, fasık bir erkek, salih 

bir erkeğin kızı olan salih bir kadına denk 

değildir. Tereddüt, salih olmayan bir erke-

ğin salih olan bir kadına veya babası salih 

ama kendi salih olmayan bir kadına denk 

olup olmadığındadır. İlk olarak, şârihlerin 

kelamı zahiren kızın babasının salih olma-

sı ibaresiyle fasık bir erkeğin salih erkek-
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lerin kızlarına denk olmaz demişlerdir. el-

Mecma‘ (adlı eserde) ise fasık bir erkeğin 

salih bir kıza denk olmayacağı da belirtil-

miştir. el-Hâniyye (adlı eserde) ise, fıskı 

aleni olsun olmasın, fasık bir erkek salih 

bir erkeğin kızı olan salih bir kadına denk 

değildir (şeklinde görüş bulunmaktadır). 

Tüm bu eserlerde salih olma durumunun, 

zahiren ister baba ister kızı için olsun (fark 

etmez fasık biri) salih bir kadına denk ol-

maz ve ben de bunu tasrih ediyorum. Za-

hiren Arap ve Acem arasındaki (evlilik) 

hakkında (denk olma durumuna) takva 

açısından yaklaşımda fasık bir Arabın sa-

lih bir Arap veya Acem kadına denk olma-

yacağıdır. Bitti. Tüm bunlardan özetle şu 

anlaşılmaktadır: Sünni bir fasık, Sünni bir 

salih kıza veya salih bir erkeğin fasık veya 

salih olan kızına denk değildir. O halde Ra-

fızilerle denkliği hakkında ne düşünürsün? 

Bunların Ehl-i Sünnet ve cemaatin salih er-

keklerinin kızlarıyla birbirine denk olduğu 

nasıl düşünülebilir. Ehl-i Sünnet ve dindar 

insanlarla mürtetlerin evlenmesi gerçekten 

din adına korkulacak bir durumdur. Resu-

lullah -Allah’ın salat ve selamı onun üzeri-

ne olsun- Menavî’nin nakline göre Ali’nin 

-Allah ondan razı olsun- Fatıma’ya denkliği 

hususunda -Allah ondan razı olsun- 

Vr. 6a.

Eğer Ali yaratılmasaydı, Fatıma (ile 

evlenebilecek) denk biri olmayacaktı, (de-

miştir). Sahih olan görüş, Ehl-i Sünnet ka-

dınlarının, mürtet olan Rafızilerle evlenme-

meleridir. (Ali’yi diğer sahabelerden üstün 

bilip) daha faziletli kabul edenlerle evlilik 

ise, onların icmaa muhalefet etmeleri dola-

yısıyla aynı hükümdedir, Ehl-i Sünnet ka-

dınları onlarla da evlenmemelidir. Fetevâyi 

Hindiyye (adlı eserde müellif) şöyle demiş-

tir: Eğer bir erkek kendini müntesip olma-

dığı bir nesebe bağlar ve kadınla evlenir ve 

erkeğin farklı bir nesepten olduğu anlaşılır-

sa, o erkeğin ona denk olmadığı ortaya çık-

tığında kadına nikâh akdini bozma hakkı 

verilmiştir ve bu tüm (ulema nezdinde) sa-

bittir. Buradan anlaşılmaktadır ki bir Sünni 

kadın bidat ehli biriyle evlenir fakat onun 

bidat ehli olduğunu bilemezse, bu durum 

sonradan ortaya çıkarsa onun velileri-

ne nikâh akdini bozma hakkı vardır. Zira 

bu durum dinle ile ilgili olması hasebiy-

le nesep meselesinden çok daha çirkindir. 

Câmi‘u’l-Fetâvâ (adlı eserde) üç talak ile 

boşanmış kadının hakları hususunda ken-

dini denklik olmaksızın nikâhlayabileceği 

durumlar hakkında şöyle denilmiştir: kova-

sıyla cinsel ilişkiye girdikten sonra boşan-

mışsa muhtar görüşe göre ilk kocasına helal 

sayılmamaktadır. Bu, korunması gereken 

bir uygulamadır. Bitti.6 Zahiren bu böyledir 

(ve böyle yapılması gereklidir). Aynı şekil-

de bir kadın veya erkek köle Müslüman ise 

bu köleleri mürtet hükmün olan Rafızilere 

satmak caiz değildir. Çocuk olsa bile satıl-

mışsa parası verilerek geri alınır ve (onların 

yanında) bırakılmaz. Fethu’l-Kadîr Şerhu’l-

Hidâye (adlı eserde müellif) şöyle demiştir: 

Bir kâfir Müslüman bir erkek köle aldığın-

da o köleyi satın alma yoluyla kâfirin mül-

6 Rafızilerle evli olanların boşanması gerektiğine dair 
zımni bir tavsiye var; boşandıktan sonra da geri dö-
nemeyecekleri hatırlatılıyor.
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kiyetinden çıkarmak gerekmektedir. Eğer 

bunu (kimse yapmazsa) kadı efendinin o 

kâfire para vererek yapması gerekmekte-

dir. Bitti. Şerhu Seyri’l-Kebîr (adlı eserde 

müellif) özetle şöyle demiştir: Eğer bir ka-

dın kölenin İslamiyet’ine hükmediliyorsa 

onu zimmete ehline7 satmak caiz değildir. 

Aynı şekilde (bir köleden doğan) çocuk 

da (kâfirlere) satılamaz. Çünkü Resulul-

lah -Allah’ın salat ve selamı onun üzerine 

olsun- şöyle demiştir: her doğan, İslâm fıt-

ratı üzerine doğar. Sonra, anne-babası onu 

Hristiyan, Yahudileştirir.

Vr. 7b.

Bununla bilindi ki Müslüman kadın 

veya erkekleri köleleştirmek caiz değil-

dir. Bu (Rafızîler) itikatları sapık kişilerdir. 

Hem nakledilene ve hem de akledilene mu-

haliftirler. Nakledilenleri zikrettik. Akledi-

lenler (için misal), bir kimse Yahudi birine 

efendimiz Musa’dan -Allah’ın salat ve sela-

mı üzerine olsun- sonra en faziletli insanlar 

kimlerdir diye sual etse, onun ashabı olan 

İsrail oğulları diye cevap verecektir. Bir 

kimse Hristiyan birine efendimiz İsa’dan 

-Allah’ın salat ve selamı üzerine olsun- son-

ra en faziletli insanlar kimlerdir diye sual 

etse, onun ashabı olan havariler diye cevap 

verecektir. Allah’ın resulünün ve melek-

lerinin ve Müslümanların laneti bu sapık 

7 Osmanlı devletinin klasik dönemindeki Gayrimüs-
limler hakkında genel bir bakış için için bkz. Gülcan 
Avşin Güneş, “Osmanlı Devleti’nin Gayrimüslimle-
re Bakışı ve Klasik Dönem Millet Sistemi”, Sosyal ve 
Kültürel Araştırmalar Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 2, 2015, s. 
1-30.

grubun hepsinin üzerine olsun ki bunlara, 

Peygamberimizden sonra -Allah’ın salat ve 

selamı üzerine olsun- insanların en kötüsü 

kimlerdir diye sual edilse, Peygamberin as-

habı diyeceklerdir. Bu akli delille bilindi ki 

onlar Yahudi ve Hristiyanlardan daha za-

rarlı (kötü ve iğrençtirler). Öyle ki biri bana, 

efendim bunlar neden hacca gidemedi diye 

sordu. Ona dedim ki, peygamberin ashabı 

-Allah’ın salat ve selamı üzerine olsun- on-

dan bu ricada bulundular. O kişi, Allah’ın 

onları hac ibadetinden men etmesine çok 

şaşırarak cevabımı kabul etti. Yine (şehrin) 

iyi görüşlülerinden Muhammed olarak bi-

linen biri, rüyasında peygamberi gördü 

-Allah’ın salat ve selamı üzerine olsun-. 

Ashabı ondan Acemleri (Kâbe’yi) ziyaret-

ten engellemesi ricasında bulunmaktaydı. 

O da bunun gerçekleşmesini emretti. Bitti. 

Çünkü onlardan salih insanlara zarar vere-

cek davranışlar sadır olmaktadır. Hatta Ve-

zir Süleyman Paşa b. Azm Şam’da vali ve 

Hac Emiri iken onlardan biri, ravza-yı mu-

tahharaya orada sâkin olan (peygambere) 

-Allah’ın en faziletli salat ve selamı olsun-, 

(bunu yazacağım için) bağışlayın, dışkı-

sını bıraktı. Medine’nin ve hacıların Ehl-i 

Sünnetten olan insanları gidip onu yakala-

dılar. Sonra onu ateşte yaktılar. (Bu olay) 

1157/1744 yılındaki hac ibadetimi (ifa eder-

ken) meydana geldi.

Vr. 7a.

Sonra 1166/1752 yılındaki ikinci hac 

ibadetimi (ifa ederken benzeri) meyda-

na geldi. Hamd Allah’a mahsustur. Sonra 

1180/1766 yılındaki üçüncü hac ibadetimi 
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(ifa ederken benzeri) meydana geldi. Hamd 

Allah’a mahsustur. Harameyn ehlinden hiç 

kimse onların iyiliğine dair bana bir haber 

vermedi. Bilakis, onlardan eziyet çekmek-

tedirler. (Şimdiye kadar anlatılanlar) yeter-

lidir. Allah’ın salat ve selamı Muhammed’a 

onun âl ve ashabına olsun.
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EK

Ek, yukarıda tercümesi verilen yazmanın orijinal metnidir.
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BEKTAşÎLERİN VE YENİÇERİLERİN YAşANTISINDAN 

BİR KESİT: “YENİÇERİ KAHVEHANELERİ”

A CROSS SECTION FROM THE LIFE OF BEKTASHIS AND 
JANISSARIES: “JANISSARY COFFEE HOUSES”

Aziz ALTI1

ÖZ

XVII. yüzyılda yeniçerilerin farklı mes-

leklerle uğraşmaya başlamalarının ardın-

dan faaliyet gösterdikleri alanlardan birisi 

de kahvehaneler olmuştur. Yeniçeri kahve-

haneleri sosyal, siyasi, dini ve iktisadi fonk-

siyonların hepsini bir arada bünyesinde 

barındırmayı başarmıştır. Yeniçeri kahve-

haneleri, hem askeri alandaki Bektaşilerin 

(Yeniçerilerin) hem de sivildeki Bektaşilerin 

sosyal yaşamlarında önemli yer tutmuş-

tur. Nitekim Yeniçeri kahvehaneleri, gü-

nün bazı bölümlerinde bir Bektaşi tekkesi 

gibi hizmet vermiştir. 1826 yılında Yeniçeri 

Ocağı’nın ve Bektaşiliğin yasaklanmasının 

akabinde, Yeniçeri kahvehaneleri de ka-

patılmış ve kahvehane sahipleri Bektaşilik 

töhmetiyle tutuklanarak, çeşitli cezalara 
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çarptırılmışlardır.

Anahtar Kelimeler: Yeniçeri, Bektaşi, 

Kahvehane, Sosyal Hayat.

ABSTRACT

In the 17th century, after the Janissaries 

started to deal with different professions, 

one of the areas that they were active was 

coffee houses. The Janissaries coffee houses 

have been able to integrate all of the social, 

political, religious and economic functions 

together. The Janissaries coffee houses have 

an important place in the social lives of 

both the Bektashis (Janissaries) in the mili-

tary and the Bektashis in the civilian. As a 

matter of fact, the Janissary coffee houses 

served as a Bektashi dervish lodge in some 

parts of the day. In 1826, following the ban 

of the Janissaries and the Bektashism, the 

Janissaries coffee houses were closed down 

and the coffee house owners were arrested 

by the Bektashism and sentenced to various 

punishments.

Keywords: Janissary, Bektashi, Coffee 

House, Social Life.
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GİRİş

Günümüzde insanlara keyif verici bir 

içecek olarak kullanılan kahvenin ilk çıktı-

ğı coğrafya Etiyopya (Habeşistan)’dır (Bos-

tan, 2001:203). Etiyopya’dan XIV-XV. yüz-

yıllarda Yemen’e getirilen kahve çekirde-

ği, Araplar tarafından da 1470-1500 yılları 

arasında Mekke ve Medine’ye getirilmiştir 

(Heise, 2001:13-18). Mekke ve Medine’den 

İslam dünyası yayılan kahvenin Osman-

lı Devleti›ne ne zaman geldiği konusunda 

çeşitli tarihlendirmeler vardır. Mustafa Âli, 

kahvehanelerin İstanbul›da ilk kez 1553 yı-

lında açıldığını belirtirken (Gelibolulu Mus-

tafa Âli, 1978:180), İbrahim Peçevi eserinde, 

Halepli Hakem isimli bir esnaf ile Şam’dan 

Şems adlı kibar bir kişi tarafından kahvenin 

ilk kez 1554 yılında Osmanlı’ya getirildiğini 

ve bu kişilerin Tahtakale’de bir kahvehane 

açtıklarını belirtir. Açılan bu kahveye okur-

yazar takımından birçok kişi gelip gitmeye 

başlamış ve kısa sürede kahve kültürünün 

temelleri atılmıştır (Peçevi İbrahim Efen-

di, 1992:258). Heise ise daha 1517’lerde 

kahvenin içildiğini belirtmektedir (Heise, 

2001:21). Tüm bu görüşlerden yola çıkıldı-

ğında kahvenin XVI. yüzyılın ortalarında, 

Osmanlı sınırları içerisinde var olduğu ön 

plana çıkmaktadır. Osmanlı Devleti’nde 

kahvehaneler, III. Murat, I. Ahmet gibi pa-

dişahlar tarafından yasaklansa da bu yasak 

toplum üzerinde fazla tesir göstermemiştir. 

Kahvehaneler üzerindeki 

en sert hüküm, padişah IV. Murat tarafın-

dan verilmiştir.2 IV. Murat döneminde dar-

be yiyen kahvehaneler, IV. Murat’ın salta-

nat yıllarının ardından kendilerine tekrar 

yaşam alanı bularak hızla yayılmışlardır.

Osmanlı Devleti’nde kahvehanelerin 

hızla yaygınlaşmasıyla birlikte, kahvehane-

lerde kendi içlerinde ayrışmaya başlamış-

lardır. Bu ayrışmanın temel sebepleri ara-

sında kahvehanelerin mekânları, bağlı ol-

dukları esnaf grupları, sosyal işlevleri, açık 

olduğu zaman dilimi ile gelen müşterileri-

nin profilleri önemli yer tutmuştur. Bu doğ-

rultuda ortaya Yazlık, Kışlık, Tatar, Arna-

vut, Boşnak, Âşık, Meddah, Semai, Aşçılar, 

Balıkçı, Sandalcı gibi kahvehaneler çıkmış-

tır. Onca çeşitliliğe rağmen kahvehanelerin 

ortak özelliği günümüze kadar da yansımış 

olan sadece erkek nüfusun kullanımına 

açık olmasıdır (Emeksiz, 2009:126-127).

1. Yeniçeri Kahvehanelerinin 

Ortaya Çıkışı

Yeniçeriler, XVII. yüzyılın ilk yarısın-

dan itibaren esnaf işlerine atılmışlar ve 

yüzyılın ikinci yarısından itibaren ise ta-

mamen bu alana yerleşmişlerdi3 (Beydilli, 

2013:458). Yeniçerilerin asli vazifelerinden 

uzaklaşıp, farklı meslek dallarıyla uğraş-

2 “Bu padişahın ettiği kan dökücülüğü bir padişah 
etmemiştir. Kahvehaneleri, meyhaneleri, bozahanele-
ri ve tütünü yasak edip yüz binlerce insanı o baha-
ne ile her gün yüzer, ikişer yüzer adamı öldürürdü.» 
(Bkz. Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seyahatna-
mesi 1. Cilt 1. Kitap, 2003:187; Koz, 2011:19).

3 İstanbul’da yer alan Yeniçerilerin icra ettikleri mes-
lekler için bkz. Yılmaz Diko, 2017:193-210.



2018 / Yıl: 8 Sayı: 15

221

maya başlamalarından itibaren el attıkları 

alanlardan birisi de kahvehaneler olmuştur. 

Böylece Osmanlı toplumunda XVII. yüzyı-

lın sonlarına doğru Yeniçeri kahvehaneleri-

nin ortaya çıktığı görülmüştür (Birincioğlu, 

2011:61). Bir başka görüş ise Yeniçeri kah-

vehanelerinin XVIII. yüzyılda ortaya çıktı-

ğını ifade etmektedir. Özellikle bu yüzyılda 

Âşık kahvehaneleri Yeniçeri kahvehaneleri-

ne dönüşmüştür (Demiray, 2011:72). XVIII. 

yüzyılın sonlarından itibaren Yeniçeriler 

200.000’i aşkın sayılarıyla kışlalarına sığ-

maz duruma geldikleri için bekâr odaların-

da, hamamlarda ve kahvehanelerde kalma-

ya başlamışlardı. Bu dönemde Yeniçeriler, 

kahvehane işleriyle daha çok uğraşmaya 

başladılar. Kahvehane işletmenin bir eğiti-

mi ya da ayrı bir yetenek gerektirecek du-

rumu olmadığı için etkin olan yeniçeriler, 

geliri de iyi olan bu meslek dalına yönel-

mişlerdi (Çaksu, 2007:119-121).

2. Yeniçeri Kahvehanelerinin 

Açılış Törenleri

XVIII. yüzyılda İstanbul’da kahvehane 

açma imtiyazının yalnızca emekliye ayrılan 

yeniçerilere ait olduğu iddia edilmektedir. 

Emekliye ayrılan4 ve kahve açmak isteyen 

Yeniçeri, bir dilekçe ile “Ağa Kapısına” mü-

racaat eder ve Solakbaşı tarafından tahkikat 

yapılır. Kahvehane açılması uygun görülür-

se Bostancı Ağa tarafından dilekçe mühür-

lenir ve Yeniçeri ağasına tasdike giderdi. 

4 “… ve haseki tekaüdlerinden Kurukahveci Hacı 
Ali Ağa…” ibaresi emekli olan bir saray görevlisinin 
kahvecilikle uğraştığını göstermektedir. Bkz. BOA 
HAT Dosya No: 289 Gömlek No: 17335-C.

Onaylandıktan sonra, Ağa kapısından baş-

lamak üzere bir “Kahvehane Nişan Alayı” 

tertip edilir. Bu alayın önünde kahvehane-

ye asılmak üzere yeniçeri neferinin hizmet 

ettiği “ortayı” temsil eden orta nişanı ka-

bartma motif halinde taşınırdı. Bunun ar-

dında, Baş Karakullukçular, onun ardında 

Bektaşî Babaları, onun arkasında ellerinde 

keşkül ve teberlerle Bektaşî dervişleri, Çor-

bacı Ağa, Odabaşı Ağa bulunurdu. Önde 

giden kullukçu neferleri, alayın uğrunu 

yanlışlıkla birisi kesmesin diye “Savulun 

şahbazlarım, Nişan geliyor” diye halkı uya-

rırdı. Kahve, şehrin münasip yerinde işlet-

meye açılır. Sadrazam ve vezirlerin ve ocak 

ağalarının ve yeniçeri yoldaşlarının vermiş 

olduğu kıymetli hediyelerle, kahvehane bir 

anda zenginleşiverirdi. Pirinç cezveler, por-

selen fincanlar ve demlikler, bakır maşra-

palar, sırlı toprak küpler bu hediyeler ara-

sındaydı5 (Koca, 1999:299-300). Ayrıca yeni 

açılan kahvehaneye uğur getireceğine ina-

nıldığından hediye olarak kafes içerisinde 

kanarya da getirilirdi. Öyle ki yeniçeri kah-

vehanelerinde birçok kafes kanarya bulun-

duğu olurdu (Emeksiz, 2009:130).

Bektaşî Babası, önce bir “Gülbank” çe-

ker, orta nişanı büyük bir saygı ile kapının 

giriş kısmına asardı. Sonra ocaklığa, gü-

5 Bununla birlikte Reşat Ekrem Koçu’nun editörlü-
ğünde çıkan İstanbul Ansiklopedisinde bazı büyük 
ve nizami tertipte kurulmuş ve bir nevi ilim kulü-
bü haline gelmiş olan kahvehaneler, ekseriyetle bir 
Mevlevî dervişinin elinde bulunurken, ayak takı-
mının kaynaştığı kahvehaneler ise yeniçerinin idare 
ettiği, Bektaşî babalarının aktif olduğu mekânlardı 
(Koçu, 1961: 2443-2444). 
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müş şamdanlar üzerinde mumlar yakılır. 

Bektaşî Babası avcuna aldığı bir tutam şe-

ker ile bir tutam kahveyi ateşe fırlatarak 

kahvecilerin piri, “Şah-ı Şazeli”6 hazret-

lerinin ruhaniyetinden medet umulurdu. 

Hazret-i Peygamber ve Ehl-i Beyt’in ruhu 

için selam verilirdi. Bu meslekte ekmek ye-

miş, bütün eski kahvecilerin ruhuna Fati-

halar okunurdu. Erenlerin bağrı başı Hacı 

Bektaş Veli’den dünya ve ahirette kendi-

lerine yardımcı olması için niyaz edilirdi. 

Daha sonra gelen misafirler ve yoldan ge-

çenlere şeker, çubuk ve kahve ikram edilir-

di (Koca, 1999:300). 

3. Yeniçeri Kahvehanelerinin 

Fonksiyonları ve Özellikleri

Bektaşîliğin, İstanbul’da gündelik ha-

yatla doğrudan ilişki kurabildiği mekânlar 

arasında, yeniçeri kolluklarının faaliyet 

gösterdiği sahalar yer almaktadır. Şehir 

içerisinde güvenliği sağlamakla görevli 

yeniçeri neferlerinin görev yaptıkları bu 

alanlar, aynı zamanda Bektaşîliğin de mer-

keziydiler. Büyük bir kısmı kara surları ve 

Haliç sahili boyunca uzanan bu kollukların 

şehir içindeki dağılımı, tarikatın mahalle 

6 Şeyh Şazeli Sultan, kahveyi ilk bulan kişi olarak 
bilinmekte ve bundan dolayı kahvecilerin piri sayıl-
maktadır. Hacı Bektaş’ta bulunan 12 posttan doku-
zuncusu Şeyh Şazeli’ye aittir. Sivas’da Şeyh Şazeli 
Sultan Ocağı’na bağlı hatırı sayılır derecede talip bu-
lunmaktadır. Şah İbrahim ve Hıdır Abdal ocağı Şeyh 
Şazeli Ocağı’na bağlıdır. Bu bilgiler, TÜBİTAK deste-
ğiyle Rıza Yıldırım’ın yürütücülüğünde gerçekleşti-
rilen 113K150 numaralı ‘Aleviliğin Ortak Referansla-
rının Belirlenmesi’ Projesi çerçevesinde yapılan alan 
çalışmalarında derlenmiştir.

ölçeği dışındaki faaliyet alanlarını belirle-

mesi açısından önem taşımaktadır (Işın, 

1994:133). Kolluklar gibi yeniçeri kahveha-

neleri de Bektaşîliği bünyesinde barındıran 

mekânlardandır. 

Bu kahvehanelerin en tipik özelliği, 

hepsinde bir Bektaşî babasının oturması-

na mahsus oda ve geniş kütüphane bu-

lunmasıydı (Koca, 1999:300). Bir Yeniçeri 

kahvehanesi gece, bir Bektaşî tekkesinde 

misafir canların alındığı odadan farksız idi; 

öylesine ki, her Yeniçeri kahvehanesinin 

geceleri kahvehanede yatan bir Bektaşî ba-

bası vardı. Bektaşî babasının önderliğinde 

kahvehanede akşamları meydan açılarak 

nefesler okunur, ayrıca cemaat arasında-

ki bazı anlaşmazlıklar burada çözülürdü 

(Işın, 1994:133). Yassıdan sonra şamdanlar 

Bektaşî usulünce uyutulur, kahve ocağın-

da bir tek şamdan sabaha kadar yanardı 

(Koçu, 1964:297).

Yeniçeri kahvehanelerinin müşterile-

ri genelde yeniçeriler ve onların ortakları 

ile yakınlarıydı. Bazı kaynaklara göre bu 

mekânlar, yeniçeri olmayanların da uğrak 

yerleri arasındaydı. Bazı kahveler, Çardak 

kahvehanesi gibi çeşitli etnik ve dine men-

sup olan bireyleri bünyesinde misafir eden 

işlekliğe sahipti (Çaksu, 2007:121).

Yeniçeri kahvehanelerinde çalışan bel-

li başlı kişiler vardı. Bunlar arasında işinin 

ehli bir ocakçı, civelek, sazendeler, Kıpti 

veya Rum köçekler, meddahlar, kahvenin 

büyüklüğü ve işlek olmasına göre usta ber-

ber ya da berberler, berber şakirdi ve kah-
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ve uşağı bulunuyordu (Ürer, 2010:9-10). Bu 

kişilerin özelliklerine bakıldığında kahve-

haneler hakkında zihinlerde bir ön izlenim 

oluşmaktadır. Köçek, sazende gibi şahıs-

ların olması buralarda eğlence hayatının 

da sürdüğünü göstermektedir. Berberlerin 

olması ise toplumsal hizmetlerin kahveha-

nelerde verildiğine işarettir. Elbette ki kah-

vehanelerin temel argümanı olan ve kahve 

hizmetini sunan bir hizmetkâr da bu ekibin 

olmazsa olmazlarındandı.

Kahvehane halkının kademe kademe 

seviyelerine göre tahta sedirler, sofalar, saz 

yeri ve bir baba sofası olurdu. Bu eşyaların 

hepsi ahşap oymalı, çiçek kabartmalı, bo-

yalı, nakışlı, altın yaldızlı idi. Orta zemin 

mermer, bu mermer alanının ortasında mu-

hakkak bir mermer havuz ve fıskiye bulu-

nur, etrafı saksılar ile bezenir, çiçek, yeşil-

likten de bilhassa fesleğen tercih edilirdi. 

Peykeler, sofalar kilimlerle hayvan postları 

ile şilteler ve yastıklarla döşenir, duvarlara 

Bektaşî levhaları asılırdı. Bazı yeniçeri kah-

vehaneleri halk ozanlarına şiirler yazdıra-

cak kadar güzel ve etkileyiciydi. Nitekim 

Kalender adlı halk ozanı, Haliç’te yer alan 

56’lar kahvesi ya da diğer adıyla Çardak 

kahvehanesi hakkında şu dizeleri söylemiş-

tir:

Çardak’taki Elli altı kahvesi

Lebi deryada muhabbet kafesi

Peykeler müzeyyen, âli sofalar

Cümle levazımı mükemmel hepsi 

(Birsel, 2002:36).

İlk dizeden yola çıkıp, ozanın mısrala-
rını yorumlayacak olursak Yeniçerilerin elli 
altıncı orta neferlerinden birine ait olan bu 
kahvehane Çardak›ta bulunmaktadır. İkin-
ci mısrada kahvehane yeri daha açık bir şe-
kilde ifade edilerek kahvehanenin deniz kı-
yısında yani sahilde olduğu vurgulanıyor-
du. Buranın bir muhabbet yeri olduğunun 
belirtilmesi ise iki farklı noktaya çekilebilir. 
İlki kahvehanelerin temel fonksiyonların-
dan birisi olan sohbetlerin gerçekleştiği-
nin iması olabilir. İkinci nokta ise Bektaşi 
tarikatında, tarikat üyelerinin birbirleriyle 
hâldaş oldukları, nefesler söylenip, tasav-
vufi sohbetlerin yapıldığı atmosferi ifade 
eden “muhabbet” olma ihtimalidir. Bekta-
şilikle özdeşleşen yeniçerilerin tarikat ritü-
ellerini bu mekânlarda uyguladıkları düşü-
nüldüğünde “muhabbet” sözcüğünün Bek-
taşilikteki “muhabbet”i kast etmiş olma ih-
timali daha yüksek olacaktır. Ozan son iki 
dizesinde ise kahvehanedeki süslü sedirler 
ve geniş meydanların bulunduğundan bah-
sederek kahvehanenin bütün eşyalarının 
mükemmel olduğunu vurgulamıştır. 

Yeniçeri kahvehanelerinin mimari ya-
pısına bakıldığında ise özellikle yalıda 
olanlar tıpkı yalı mimarisi denkleminde ku-
rularak iki katlı bir biçimde yerlerini almış-
lardı (Ürer, 2010:10). Bu kahvehanelerden 
bazıları zamanın önemli mimarları tarafın-
dan profesyonelce inşa edilerek döşenmiş-
tir. Örneğin Çardak iskelesinde bulunan 
Yeniçeri kahvehanesi, dönemin önemli mi-
mar ailelerinden olan Ermeni Balyan aile-
sine mensup bir mimar tarafından dizayn 

edilmiştir (Çaksu, 2007:120).
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XVI. yüzyıl başlarından 1826’ya ka-

dar süren dönemde Bektaşîlik, Yeniçeri 

Ocağı’nın şehir hayatındaki faaliyet alanıy-

la orantılı olarak sur içinde Yeni Odalar’ın 

bulunduğu Aksaray’da ve Haliç kıyısı bo-

yunca Eminönü’nden Unkapanı’na kadar 

uzanan şehrin en canlı ticaret kesiminde, 

Haliç’in karşı kıyısında da Kasımpaşa, Ga-

lata ve Tophane ekseni üzerinde faaliyet 

göstermiş, bunu Yedikule’den başlayıp 

Ayvansaray’a uzanan kara suru boyunca 

diğer bir faaliyet alanı izlemiştir. Söz ko-

nusu bu alanların aynı zamanda şehrin 

dış dünyaya açılan ana kapıları olduğunu 

önemle belirtmek gerekir. Özellikle Tahta-

kale merkez olmak üzere Eminönü-Unka-

panı arasındaki ticari kuşak, tarikatın başlı-

ca faaliyet alanı olarak dikkat çekmektedir. 

Bu bölge sur içi İstanbul’un kültürel açıdan 

en kozmopolit kesimi olup, deniz ticareti 

yoluyla şehrin iaşesinin sağlandığı iktisadi 

bir odaktır. Bektaşîliğin şehir içerisinde baş-

lıca mali kaynaklarından olan ve yeniçeriler 

tarafından denetlenen kahve ve tahmisleri, 

un ve yemiş kapanları ile her türlü tüketim 

malının dağıtım merkezleri burada yer al-

maktaydı (Işın, 1994:133). 

Yeniçeri kahvehanelerinden bazıları iş 

merkezi vasfını da üstlenmişti. Bazı yeniçe-

rilerin görevleri arasında şehre giren sebze, 

meyve gibi yiyeceklerin haricinde keres-

te, odun ve inşaat malzemeleri gibi malları 

resmi olarak denetleme sorumluluğu vardı. 

İşte Çardak iskelesinde bu görevi yürüten 

gruplardan birisi de 56. orta idi. Bu ortaya 

ait olan Çardak kahvehanesi ya da diğer 

adıyla Elli Altılar kahvehanesi, bu görevi 

yürütmekle mükellef olan yeniçerilerin bir 

nevi resmi ofisi olarak kullanılıyordu. Gö-

rüldüğü üzere yeniçeri kahvehanesi, aynı 

zamanda ihtisap ofisi idi. Bunun yanı sıra 

Hacı Hafız ve Kahvecioğlu Mustafa Ağa 

gibi kahvehane sahibi bazı yeniçeriler, ti-

caret işiyle de meşgul oluyorlardı. Bu pers-

pektiften bakıldığında yeniçeri kahvehane-

lerinin aynı zamanda bir ticaret ofisi ola-

rak kullanıldıkları görülmektedir (Çaksu, 

2007:127-128). Nitekim tüccar olan yeniçeri, 

ticari görüşmelerini, alacak verecek hesap-

larını ve misafir ağırlama işini en uygun or-

tam olan kahvehanesinde gerçekleştirecek-

ti. 

Yeniçeri kahvehaneleri söylenti ve de-

dikodunun merkezi haline gelmiştir. Gün-

lük siyasetin yönetimle ilgili sorunların 

konuşulduğu sohbetlerin mekânı olarak 

yeniçeri kahvehaneleri, dönemin kamuo-

yu oluşturma merkezleri konumundadır. 

Bu sohbet ve tartışmalara “devlet sohbeti” 

denilmiştir (Sökmen, 2016:36-37). Bu devlet 

sohbeti, politik tartışmaları, bazı paşaların 

yolsuzluğunu, kabinedeki değişiklikleri ve 

savaş ihtimaline kadar uzanan söylentileri 

içeriyordu (Çaksu, 2007:124). Siyaset sade-

ce yeniçeri kahvehanelerinde konuşulma-

maktadır fakat yeniçerilerin silahlı bir güç 

olması bu kahvehaneleri kışkırtmalara en 

açık mekân durumuna getirmiştir (Sökmen, 

2016:36-37). Mesela 1730’da yaşanan Patro-

na Halil İsyanı’nın fitili, bir yeniçeri kahve-

hanesinde ateşlenmiştir (Çaykent, Tarbuck, 

2017:212). Nitekim baş isyancı olan Patrona 
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Halil’in en yakın arkadaşı Çardak iskele-

sindeki kollukta çorbacı olan Kahveci Ali 

idi (Çaksu, 2007:124). 1807’deki Kabakçı 

Mustafa isyanında önde gelenlerin arasın-

da bazı kahvehane işletmecileri de bulun-

maktadır (Sökmen, 2016:36-37). Bunlar ara-

sında At Pazarı’ndaki kahvehaneyi işleten 

Sekban Başçavuşu Mustafa Ağa’da vardı. 

Alemdar Mustafa Paşa’nın 1808 yılında bu 

isyanı bastırmasının ardından, Paşa’nın 

gazabından kaçan birçok kişi Yeniçeri kah-

vehanesine sığınmıştı (Çaksu, 2007:124). 

Kahvehanelerin Yeniçeriler ve Bektaşiler ta-

rafından çıkartılan isyanlarda karargâh ro-

lünü üstlenmesinden dolayı Osmanlı Dev-

leti, bu kahvehanelere mesafeli durmuş ve 

endişeli gözlerle onları takip etmiştir (Ber-

kes, 2003:44). IV. Murad’ın da aslında ken-

disinin içki ve tütün düşmanlığından de-

ğil de padişaha ve devlet erkânına yönelik 

olumsuz konuşmaların yapılmasından ötü-

rü meyhane ve kahvehaneleri yasakladığı 

ileri sürülmektedir (Aslan, 2004:91).

Yeniçeri kahvehanelerinde siyasi soh-

betlerin yanı sıra kahramanlıkların, anıların 

ve destanların anlatıldığı sohbetlerde olu-

yordu. Seferlere katılan yeniçeriler, sefer 

yolculuğunda başından geçenleri, savaş es-

nasında yaşadığı atmosferi, savaştaki kah-

ramanlıklarını kahvehanede etrafına topla-

dıkları kişilere süslü ve edalı bir anlatımla 

aktarırlardı (Emeksiz, 2009:131). Bu yönüy-

le kahvehaneler, gayr-i resmi tarihçiliğin 

sözlü kültürle yapıldığı mekânlar haline 

gelmiştir.

Ocağın son yıllarında kahvehane sahi-

bi olan Yeniçerilerin en namlıları; Kuledibi 

kahvesinin sahibi Kalyoncu Burunsuz Mus-

tafa, Hendek kahvesinin sahibi Darıcalı İb-

rahim Çavuş, Çardak İskelesi kahvesinin 

sahibi Galatalı Hüseyin Ağa, Toygar Tepe-

si kahvesinin sahibi Tiflisli Ali, Balaban İs-

kelesi kahvesinin sahibi Kız Mustafa, Esir 

Pazarı kahvesinin sahibi Babadağlı, Hasan 

Paşa Hanı kahvesinin sahibi Sarhoş Mus-

tafa, Irgat Pazarı kahvesinin sahibi Turnacı 

Ömer idi (Koçu, 1964:297-299). 

4. Yeniçeri Kahvehanelerinin 

Kapatılması

1826 yılı itibariyle Yeniçerilerle bağ-

lantısı olan kahvehanelerin birçoğu yıkı-

ma tabi tutulmuştur.7 Yıkım sebeplerinin 

arasında camiye gitmeyen birçok guru-

bun buralarda toplanması vardır (Maden, 

2015:194). 1826’da yıktırılan kahvehane sa-

yısının 1000 olduğu ileri sürülmektedir (Ça-

muroğlu, 2009, 68). Kahvehaneler sadece 

yıkılmakla kalmamış, kahvehane sahipleri 

de Bektaşilikle alakalı oldukları için yargı-

lama sürecinden geçmişlerdir. Yargılama 

neticesinde kimileri sürgün edilirken kim-

leri de idam edilmiştir. Üsküdar’ın İhsaniye 

mevkiinde kahvesi bulunan Kahveci İsmail 

ile At Pazarı’nda bulunan Nazif adlı kişiler 

Bektaşi oldukları, oruç ve namazı terk et-

tikleri, rafızî ve mülhid oldukları için Şey-

7 Yeniçeri artıklarının ve muhaliflerin buluşma yeri 
diye kahvehaneler de kapatıldılar. Fakat eskiden 
kahvelerde görülen berberlik işlerinin aksaması üze-
rine halkın traş olması için “berber gediği” ihdas edi-
lerek berber dükkânları açıldı. (Bkz. Baykara, 1995:4). 



226

ALEVİLİK  ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

hülislam Mehmet Tahir Efendi, bu kişiler 

hakkında sürgüne gönderilmeleri yönünde 

tavsiye kararı verir. Nitekim Cambaz Nafiz 

ve Kahveci İsmail’in mevcut hallerinin ıslah 

edilene kadar Güzelhisar’a sürgün edilme-

leri ve hallerinde bir iyileşme gerçekleşme-

dikçe kesinlikle af edilmemeleri üzerine hü-

küm verilir. Sürgün esnasında Cambaz Na-

fiz hayatını kaybeder. Cambaz Nafiz’in ha-

yatını kaybetmesinin ardından Güzelhisar 

müftüsü Mustafa Efendi, Kahveci İsmail’in 

ıslah olduğunu ve itikadının düzeldiğini, 

bir yılı aşkındır da sürgünde olduğu için 

affedilmesini istemiştir. Bu istek merkez ta-

rafından makul görülmesinin ardından ka-

bul edilerek Kahveci İsmail Üsküdar’a geri 

dönmüştür.8 

Yeniçeri kahvehaneleri, sadece İstanbul 

ile sınırlı kalmamış, farklı merkezlerde de 

açılmıştı. İstanbul’a en yakın merkezlerden 

birisi olan İzmit’te de bu kahvehanelerden 

8 “Üsküdar da İhsaniye›de Kahveci İsmail ve Dersa-
adetimde At Pazarında Canbaz Nazif nam şahıslar 
zamane Bektaşiliği yoluna saparak şer-i şerife mü-
nafi nâ-marzîyeye mütecâsir oldukları ... suretinde 
şenaat ile melun olduklarından maada savm u sala-
tı terk ve tarik-i rafızi ve ilhada salik oldukları bilfiil 
şeyhülislam ve müfti’l enâm olan Kadızade Mevlana 
Mehmed Tahir .... tarafından tahkik olunarak ... ... 
Güzelcehisar’a nefy ve iclaları hususunu ifade ve işar 
itmeleriyle merkum tashih-i itikad idüb kendülerine 
salah-ı hal gelmedikçe afv ve ıtlak olunmamak şar-
tıyla Çavuş mübaşeretiyle Güzelcehisar’a nefy ve icla 
olunmaları babında… 

Canbaz ölmüş ve ... merkum (kahveci) her veçhile 
ıslah-ı nefs tashih-i itikad itmiş ve müddeti ikameti 
bir seneyi tecavüz iddiğinden ...” (BOA C.ZB. Dosya 
No:17 Gömlek No: 843).

vardı. 1826 yılındaki yeniçeri ve Bektaşi ta-

kibatı bu yerlerde de yapılmıştı. Takibat o 

kadar sıkı idi ki katliamdan haftalar sonra, 

İzmit’te Gazi Baba mahallesinde kahvehane 

işleten yeniçeri Sofuoğlu Mehmet, mensu-

bu olduğu 46. bölüğün nişanı olan baltayı9, 

üzerini kireçle sıvayarak gizlemiş ama Ko-

caeli Müteselliminin teftişi esnasında kah-

ve ocağının üstünde üzeri kireçle sıvanmış 

cam çerçevenin fark edilmesiyle yakayı ele 

vermiş ve hapse atılmıştır. Ayrıca kahve-

hane de mütesellim tarafından mühürle-

nerek kapatılmıştır.10 Bursa mutasarrıfı ve 

Karadeniz muhafızı olan Hüseyin Paşa, So-

fuoğlu Mehmed’in huzura getirilmesini is-

ter (BOA HAT Dosya No: 338 Gömlek No: 

19334). Hüseyin Paşa, Sofuoğlu’ndan başka 

İzmit’te Yeniçerilerle alakası olan İznikmid 

Ayanı, Hatab Emini, Kuru Kahveci Hacı 

Ali’nin ve Osman adlı kişilerinde tutuklu 

olduğunu belirtir (BOA HAT Dosya No: 

289 Gömlek No: 17335). Ali Kuzuzâde Ku-

rukahveci Hacı Ahmed Ağa, Oturakçı Genç 

9 Bir başka belgede 46. Ortanın simgesinin çifte balta 
olduğu yazılmıştır. “… ocağ-ı mülgadan kırkaltının 
çifte balta nişanı olub …” (BOA HAT Dosya No: 338 
Gömlek No: 19334-C).

10 “… tebdil-i came ile İznikmidi taharri zımmında 
geşt ü güzarında İznikmid ahalisinden Gazi Baba 
nam mahalde kahvehanesi olan Sofuoğlu Mehmed 
nam kimesne kahvesi ocağının fevkinde cam ile mah-
fuz ocağ-ı mülgadan kırkaltıncının nişanı olan balta 
nişanını kaldırmamış ve camın üzerini kireç ile sıva-
yub ol veçhile hıfz itmiş olduğu mütesellim çakeri 
müşahide iyledikde merkum Sofuoğlu Mehmed’i ahz 
ve habs birle kahve-i mezkureyi temhir eylediğini 
havi…”(BOA HAT Dosya No: 338 Gömlek No: 19334; 
BOA HAT Dosya No: 338 Gömlek No: 19334-A; BOA 
HAT Dosya No: 289 Gömlek No: 17335-D).
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Ağa ve Hatab Emini Atarzâde Mustafa Ağa 

için idam kararı verilirken, Kurukahveci 

Hacı Ali Ağa’nın ise sürgüne gönderilme-

si kararlaştırılmıştır (BOA HAT Dosya No: 

289 Gömlek No: 17335-A). Fakat bu kişi-

lerden bazıları muhtemelen firari olduk-

ları için onların yakalanmasının ardından 

şahıslar hakkında verilen hükmün yerine 

getirilmesi istenilmiştir.11 Osmanlı Devlet’i, 

1826 sonrasında sadece kahvehaneyle doğ-

rudan alakası bulunan Bektaşi ve yeniçeri-

ler hakkında soruşturma başlatmakla kal-

mamış, aynı zamanda kahvehaneye giden 

ve kahvehane sahiplerinin akrabalarına da 

el atmıştır. Örneğin Laleli Kızıltaş’da otu-

ran Duhânî Mehmed Raşid, Şeyh Mehmed 

isimli Bektaşi’nin kahvesine gittiği ve ona 

damat olduğu için Bektaşilik ithamıyla ih-

bar edilmişti. Duhânî Mehmed Raşid ver-

diği ifadesinde kendisinin henüz toy bir 

delikanlı olduğunu belirterek, damat olma 

hususunda ise Şeyh Mehmed’in kızıyla ger-

dek gecesine girmediğini ifade ederek iz-

divacın tam olarak gerçekleşmediğini vur-

gulamıştır. Bu ifadenin ardından Duhânî 

Mehmed Raşid, suçsuz görülerek serbest 

bırakılmıştır (Varol, 2011:47).

11 “Benim Veli nimet efendim kerem inayet idüb 
hakpaya varan ademlere şimdilik gazab itmeyesiz 
efendim … Kurukahveci Ali Kuzuzâde Hacı Ahmed 
Ağa’yı hakpaya getürmedikçe sakınub gazab itmeye-
sin zira Ali Kuzuzâde gayet … memleketi bir ihtila-
le virmesun hali fesadını bilür erbab-ı vakfın zanları 
dahi böyledir …” (BOA HAT Dosya No: 289 Gömlek 
No: 17335-A).

Malum olunduğu üzere yıkımdan kur-

tulan Yeniçeri kahvehanelerine devlet tara-

fından el konulmuştu. Daha sonraki süreçte 

Osmanlı Devlet’i, bu kahvehaneler hakkın-

da bir tasarruf uygulama yoluna gitmiştir. 

İstanbul’un içinde ve İstanbul haricinde ka-

patılan bazı kahvehanelerin, eğer sakıncası 

yoksa berber dükkânı olarak kiraya verilip 

gelirlerinin ise evkaf-ı hümayuna aktarıl-

ması uygun görülmüştür. Yapılan tahkikat 

da bazı kahvehanelerin kiraya verilerek 

devlet hazinesine gelir olarak aktarılması 

devlet yararına gözüktüğünden bu izin ge-

rekli merciden çıkmıştır.12 1826 badiresin-

den ayakta kalan kahvehanelerin, berber 

dükkânları dışında diğer bir kullanım şekli 

ise bekâr odaları olmuştur (Birsel, 2002:18).

1826’dan sonra her ne kadar artık ye-

niçeri kahvehaneleri kalmamışsa da XIX. 

yüzyılın ikinci yarısından itibaren Bektaşi-

ler, tarikatı tekrar toparlamaya çalışırken 

kahvehaneleri kullanmışlardır. Örneğin 

1866 yılında Davud Paşa mahallesinde-

ki Nazım’ın kahvehanesine birtakım Bek-

taşilerin geldiği tespit edilmiştir (Varol, 

2011:67). Bektaşiler, belki de geçmişten ge-

len Bektaşi kahvehane kültürüne alışkın 

12 “Evkâf-ı hümayunları nazırı Efendi kulları bu defa 
bab-ı alilerine bir kıta takrir takdim idüb fezleke-i 
mealinde bundan akdem hasbe’l- icab asıtane-i sa-
adetinde dahil ve haricinde sedd u bend olunmuş 
olan kahve dükkanlarından bazılarına berber … sa-
ire gedikleri vasfına ruhsat virilerek küşad olunmuş 
… bunlardan mahzurdan salim olanlarına hazine-i 
merkûme tarafından münasib muaccele ahziyle ber-
ber gediği virilerek küşadlarına ruhsat ita buyruldu-
ğu…” (BOA HAT Dosya No: 548 Gömlek No: 27034).
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oldukları ve topluma propaganda amaçlı 

açılmanın en iyi mekânlarından birisi oldu-

ğuna inandıkları için tarikatı toparlamada 

bu yerleri seçmişlerdir.

Yeniçeri kahvehaneleri kapatılmış fakat 

XIX. yüzyılda örnekleri görülen Tulumbacı 

kahvehanelerinin de köklerini oluşturmuş-

tur (Sökmen, 2016:35-37). Yeniçeri kahve-

hanelerinde müzik olmazsa olmazlardan 

olduğu için müzik kültürü Tulumbacı kah-

vehanelerine de geçmiş ve bunlar “Çalgılı 

Kahvehaneler” olarak adlandırılmışlardır 

(Akbulut, 2015:570). Turgut Baba, XX. yüz-

yılda yeniçeri kahvehanesi tipindeki kahve-

hanelerden yalnızca bir tanesinin gelebildi-

ğini ifade etmiştir. Bu kahve Unkapanı’nın 

köprüye giriş kısmının sağında bulunan 

34’üncü ortaya ait bir kahvehane idi. İçeri-

sinde Hacı Bektaş Veli’nin duvarları yürüt-

mesini tasvir eden bir tabloda vardı. Un-

kapanı güzergâhının açılmasıyla, bu kahve 

yıkılır ve buradaki “orta nişanı” ile “tasvi-

rin” akıbeti ise bilinmemektedir13 (Koca, 

1999:300). 

13 Yeniçeri ocağının kaldırılmasıyla birlikte onlara ait 
kahvehaneler de bundan nasibini almıştı. Mehmed 
Dâniş Bey bu durum hakkında şunları aktarmakta-
dır; Daha önce İstanbul’un her tarafına açılmış olan 
kahvehaneler birer dedikodu merkezi durumuna 
gelmiş, zaman içerisinde kontrol altına alınmaya ça-
lışılmış ise de birçoğu yeniçeriler tarafından korun-
duğundan müdahale şansı, ancak Ocak söndürül-
dükten sonra mümkün olabilmiştir. Ayrıca İstanbul 
dâhilinde on binden fazla kahvehane yıkılmış, bunla-
rın bir kısmının sahiplerinin fakir olmaları nedeniyle, 
verilen yeni nizam çerçevesinde kahveleri yeniden 
açmışlardır. (Bkz. Mutlu, 1994:25). 

Sonuç

XVII. yüzyıldan itibaren ocağın adetle-

rinin bozulmasıyla Yeniçerilerin farklı mes-

leklere atılmasının ardından ortaya çıkan 

Yeniçeri kahvehaneleri gerek sivil kanat da 

gerekse askeri kanattaki Bektaşilerin sosyal 

yaşamlarında önemli yer edinmiştir. Ye-

niçeri kahvehanelerinin açılış törenlerinde 

Bektaşi babalarının yaptıkları seremoniler, 

ritüelin sosyal yaşamdaki uygulaması ola-

rak karşımıza çıkmıştır. Açılışın ardından 

Bektaşi babalarının geceleri bu mekânlarda 

Bektaşiliğin yol ve erkânına yönelik uygu-

lamalarını yürütmesiyle, kahvehaneler, bir 

nevi Bektaşi tekkesi hüviyetine bürünmüş-

lerdir. Bunun yanı sıra kahvehanenin dö-

şeme ve süslemelerinde ön plan çıkan nok-

talardan birisi de duvarlara asılı olan Hacı 

Bektaş Veli ve Hz. Ali’nin resimlerinin bu-

lunmasıydı. Tüm bu özellikleriyle Yeniçeri 

kahvehaneleri madalyon misali bir tarafla-

rında kahvehane özelliğini sergilerlerken 

diğer taraftan Bektaşi dergâhlarını temsil 

etmişlerdir.

Yeniçeri kahvehaneleri, insanların bir-

birleriyle hasbihal oldukları, dertlerini, 

sıkıntılarını, sevinçlerini, anılarını paylaş-

tıkları yerler olmakla birlikte aynı zaman-

da toplumsal hafızanın farklı kuşaklara ve 

bireylere aktarıldığı mekânlar olarak da ön 

plana çıkmıştır. Kahvehaneler, sosyal ve 

dini misyonlarının yanı sıra siyasi ve eko-

nomik fonksiyonlarını da bünyelerinde ba-

rındırmışlardır. Özellikle devlet meseleleri 

hakkında yapılan sohbetler ve isyan önce-

sindeki plan ve programların bu yerlerde 
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yapılması kahvehaneleri daha da mühim 

kılmıştır. Ekonomik olarak ise tüccar tai-

fesinden olan yeniçerilerin, kahvehaneleri 

ticari ofis olarak kullanması buraların aynı 

zamanda iktisadi bir kimliğinin olduğunu 

göstermiştir. Bunun yanı sıra yeniçerilerin 

resmi görevlerini yürütürken kahvehane-

lerini de bir nevi ofis olarak kullanması, 

kahvehanelerin gayri resmi olarak devlet 

hizmet binası şeklinde kullanıldığını ortaya 

çıkarmıştır.

1826 yılına gelindiğinde Yeniçeri Ocağı 

ile birlikte Bektaşilik de yasaklanmıştı. Bu 

doğrultuda Yeniçerilerin tasarruflarında 

bulunan kahvehanelerde nasibini alarak yı-

kılmış ya da kapatılmışlardı. Arşiv Vesika-

larından anlaşıldığı üzere kahvehane sahip-

leri bu süreçte yeniçeri kimliklerinden daha 

çok Bektaşi kimlikleriyle ön plana çıkmış 

ve Bektaşi olmalarından ötürü çeşitli cezai 

uygulamalara çarptırılmışlardı. 1826 darbe-

sinden ayakta kalmayı başaran kahvehane-

ler, devlet tarafından berber dükkânı ya da 

bekâr odaları şeklinde kiraya verilerek ha-

zineye gelir getirmesi amacı güdülmüştü. 

Her ne kadar 1826’da Bektaşiler büyük bir 

darbe yemiş olsalar da XIX. yüzyılın ikinci 

yarısından itibaren yeniden örgütlenmeye 

başladıklarında ilk faaliyet alanlarından bi-

risi yine kahvehaneler olmuştur.
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Doğan KAYA1

ÖZ 

Türk Edebiyatı içinde Alevî-Bektaşî 

kültürünün yansıtıldığı şiirler çok önemli 

bir yere sahiptir. Son yüzyıl içinde yapılan 

çalışmalarla gerek cönklerden gerekse söz-

lü kaynaklardan pek çok şair ve şiir gün 

yüzüne çıkarılmıştır, çıkarılmaktadır. Ne 

var ki belki de gün yüzüne çıkarılanların 

bir o kadarı da tanıtılmayı ve araştırılmayı 

bekliyor.

Bu çalışmamızda tanıtmaya çalıştığımız 

Kul Sevindik de üzerinde durulması gere-

ken Alevî şairlerinden birisidir. Üstelik ede-

biyatımızda aynı adı taşıyan ikinci bir Kul 

Sevindik de vardır. 

Kul Sevindik XVIII.-XIX. yüzyılda ya-

şamış, şiire ve Alevî-Bektaşî kültürüne 

hâkim bir şairdir. Ne yazık ki böylesine 

önemli bir şairin günümüze kadar 6 şiiri 

Makale geliş tarihi: 11.02.2018, Makale kabul tarihi: 26.05.2018 
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ulaşmıştır. Bunların 3’ü divanî tarzda 3’ü 

de 11 hecelidir. İkinci Kul Sevindik’in de 3 

şiiri bilinmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Alevî-Bektaşî Ede-

biyatı, Hekimhan, Kul Sevindik, Şiir.

ABSTRACT

Poems that represent Alevi-Bektashi 

culture has an important place in Turkish 

Literature. So many poet and poem has re-

vealed and have been revealing from both 

“cönk” and verbal sources and by the stud-

ies done in the last century. However, per-

haps as much as it has been revealed there 

are some waiting to be introduce and to be 

investigated. 

Kul Sevindik, who we try to introduce 

in this study, is also one of the Alevi poet 

that need to be focused. Moreover, there is 

another Kul Sevindik in our literature with 

the same name. 

Kul Sevindik is a poet who lived in 

XVIII.-XIX. Centuries and has full knowl-

edge of poem and Alevi-Bektashi culture. 

Unfortunately, only 6 poems of these poet 

KUL SEVİNDİK

KUL SEVINDIK
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have been reached today. 3 of them are in 

divanî style and 3 of them are eleven sylla-

bles. And 3 poems of the second Kul Sevin-

dik are known. 

Keywords: Alevi-Bektashi Literature, 

Hekimhan, Kul Sevindik, Poem.

Edebiyatımızda bu mahlası kullanan 
iki şair vardır. İkincisi, diğerinin torunu-
dur. Önce yaşayan Kul Sevindik XVIII. 
yüzyılın ikinci yarısı ile XIX. yüzyılın ilk 
çeyreğinde yaşamış olup Malatya’nın He-
kimhan ilçesinin Çulhalı köyünde doğmuş-
tur. Asıl adı Mustafa’dır. Hayatı hakkında 
bilinenler sınırlıdır.

Hekimhan’ın Çulhalı, Güvenç, Basak, 
Çanakpınar, Kınık, Karaköçek ve Budaklı 
köylerinden bazı sülâleler (Akçadağoğul-
ları, Mitooğulları, Sevindikoğulları, Aşıro-
ğulları, Değirmencioğulları, Feyzullahlar, 
Kanlıoğulları, Karadervişoğulları, Keçecio-
ğulları, Köseahmetoğulları, Piroğulları, Aşı-
toğulları, Gökgözoğulları, Hakverdioğulla-
rı, Musaoğulları, Delihüseyinoğulları, Ku-
reyşoğulları, Tıkmanoğulları, Ganioğulları, 
Kepekçioğulları, Alikakyalar, Hüseyinkah-
yalar) köylerinden ayrılıp Kangal’ın Çal-
tepe (Eski adı; Zerk) köyüne gelip yerleş-
mişlerdir. Bunların içinde Kul Sevindik’in 
de sülâlesi vardır. Bu sülale günümüzdeki 
Culfalı ve Saygın soy isimlerini kullanmak-
tadır.

Şiirlerinde Kul Sevindik mahlasını kul-
lanan Mustafa, genç iken köyünden ayrıl-

mış Sivas’ın Kangal ilçesinin Çaltepe köyü-

ne yerleşmiştir. Yıllarca bu köyde kaldıktan 
sonra Hünkâr Hacı Bektaş Veli dergâhına 
gitmiştir. Kalan ömrünü burada Hünkâr’ın 
türbesinde hizmet ederek geçirmiştir. Me-
zarı, Hacıbektaş’taki “Kırklar” meydanın-
daki dervişlerin mezarının bulunduğu yer-
dedir. 

Mustafa’nın “Kul Sevindik” mahlasını 
almasını İbrahim Aslanoğlu, 1911 doğumlu 
torunundan aldığı bilgilerle şöyle ifade et-
miştir:

“Bir gün Mustafa Feyzullah Efendi’ye 
bir deyişini okumuş. O da sessizce dinle-
dikten sonra, elini Mustafa’nın omzuna ko-
yup ‘Ne güzel söyledin evlat, sevindik, çok 
sevindik.’ demiş. Onun ‘Sevindik’ sözüyle 
övgüsü herkesin dikkatini çekmiş olmalı ki, 
Mustafa’yı kim görse adıyla hitap etmez, 
‘Sevindik’ dermiş. Bu sözcüğü zamanla 
Mustafa da beğenmiş ve kendisine tapşır-
ma yapmıştır” (Aslanoğlu, 1985: 111).

Aşağıda metnine yer verdiğimiz 3 nu-
maralı şiirde geçen:

“Sene bin iki yüz yiğirmi dört oldu tamam

Gelse gerektir âhir Mehdî-i sahip-zaman”

ifadesindeki Hicrî 1224, Miladî 1809 yılı-
na tekabül etmektedir. Bu tarihte tekkenin 
postnişini Feyzullah Efendi (1742-1824) de 
Hacıbektaş’tadır. 

Alevî-Bektaşî edebiyatının simaları 
içinde zikredeceğimiz Kul Sevindik, genel-
likle On İki İmam’ın konu edildiği “Düvaz 

İmam” tarzında şiirler ortaya koymuştur. 

Kul Sevindik’in şiir tekniği kimi dizelerde 
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duraklar zayıf ise de genel olarak güçlüdür. 

Bu durum, bizi böylesine güçlü bir şairin 

daha pek çok şiirinin olduğunu düşüncesi-

ne götürdü. Maalesef bugüne kadar sadece 

6 şiirini tespit edebildik. İleriki zamanlarda 

değerlendirilecek şiir mecmualarında ve 

cönklerde bir hayli şiirinin karşımıza çıka-

cağı ümidini taşımaktayız.

Kul Sevindik’in elimizdeki 6 şiirden 3’ü 

Hz. Ali ve Hacı Bektaş Veli’nin övüldüğü 

divani tarzda (8+7=15 hece) olup diğer 3 

şiir de 11 heceli “Düvaz İmam” şiirlerdir.2

Hasan Dede dergâhında bulunan bir 

defterde Kul Sevindik’in de şiir vardır. Bu 

defterin özelliği vardır. Dergâha uğrayan 

ozanları bu deftere şiir veya şiirlerini yaz-

mış olmalarıdır. Ayrıca cemlerde söyle-

nen şiirler de deftere kaydedilmiştir. Def-

ter ikinci sayfada yer alan kayda göre 1808 

yılından itibaren tutulmaya başlanmıştır. 

Defterde şiirleri kayıtlı bulunan şairlerin bir 

kısmı şunlardır: Eminî, İsmail, Haydaroğ-

lu, Siyahi, İbrahim Beşerî, Yesarî, Hüseyni, 

Aminî, Kul Hüseyin, Ali, Fadıl, Derviş Ali, 

Dertli Kemter, Âşık Kemter, Dedemoğ-

lu, Derviş Süleyman, Mehemmed, Hasan 

Baba, Kul Sevindik, Budala. Söz konu-

su defter emekli Emniyet Müdürü Yunus 

Koçak’ın elinde bulunmaktadır. 

-1-2

Levlâke levlâk buyurdu Muhammmed’in şanına

Gidi Yezit susamıştır Ali evlâdı kanına

Günde yüz bin lânet olsun şek getirenin canına

Ey velâyetler madeni settarım sırrım Ali

Âlemlerin ümidisin Hacı Bektaş-ı Veli

Zülfikâr’ı bırakınca Necef deryası coştu

Narasın işiten devler Kaf’ın ardına kaçtı

İsmini zikr eden kullar ab-ı kevserden içti

Ey velâyetler madeni settarım sırrım Ali

Âlemlerin ümidisin Hacı Bektaş-ı Veli

Muhammed’i davet etti kendi öz hanesine

Yüz bin kul azat ederdi her adım tanesine

“Kün” deyince karar kıldı yerin göğün binasına

Ey velâyetler madeni settarım sırrım Ali

Âlemlerin ümidisin Hacı Bektaş-ı Veli

2 Kul Sevindik hakkında özel bilgilerin temin edilmesinde, Kul Sevindik’in soyundan gelen ve kendisini bu 
hizmete vakfetmiş olan Kember Durna’nın büyük rolü olmuştur. Kendisine şükran borçluyum. (D.K.) 
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Bir adın da yaratıcı kimsenin yok gümanı

Sana güman edenlerin hergiz yoktur imanı

Gene sen sana getirdin ol velilik fermanı

Ey velâyetler madeni settarım sırrım Ali

Âlemlerin ümidisin Hacı Bektaş-ı Veli

Muhammed dizine aldı öptü Hasan’ın ağzını

Şah Hüseyin cûşa geldi öptürdü öperdi boğazını

Sevdiğim Zeynel hakkıyçün kabul et niyazımı

Ey velâyetler madeni settarım sırrım Ali

Âlemlerin ümidisin Hacı Bektaş-ı Veli

İmam Bakır’a kul olduk hidayete erince

Şiddetinden taşlar erir hub cemalin görünce

Gaziler mürvet çağrışır Cafer yolu sürünce

Ey velâyetler madeni settarım sırrım Ali

Âlemlerin ümidisin Hacı Bektaş-ı Veli

Musa-yı Kâzım katlanır şehitlik için cezaya

Al ile ağu verdiler ol Musa-yı Rıza’ya

Mü’min olan kail oldu Hak’tan gelen gazaya

Ey velâyetler madeni settarım sırrım Ali

Âlemlerin ümidisin Hacı Bektaş-ı Veli

Muhammed Taki değil mi tarikatın binası

Şah Ali Naki değil mi Mü’minlerin aynası

Mü’mine ahretin verdi münafığa dünyası

Ey velâyetler madeni settarım sırrım Ali

Âlemlerin ümidisin Hacı Bektaş-ı Veli

Hasan Askeri değil mi ol Mehdi’nin atası

Kâfirler inansın deyi durdu muallâk kayası

On sekiz bin âlemin cümle mahluk ayâsı

Ey velâyetler madeni settarım sırrım Ali

Âlemlerin ümidisin Hacı Bektaş-ı Veli
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KUL SEVİNDİK bir saray gelip de sultan konmaya

Sen seni yaratanı bil çeşmin od’a yanmaya

Şöyle bir güzel sevmişim meyil vermem dünyaya

Ey velâyetler madeni settarım sırrım Ali

Âlemlerin ümidisin Hacı Bektaş-ı Veli

(Aslanoğlu, 1985:112-113; Doğan Kaya Arşivi, Cönk No: 7 / 131-134)

-2-

Ya Ali derim başlarım ihlas ile işime

Hem mahımsın hem şahımsın dergâhımsın ya Ali

Her ne kaza geldi ise senden geldi başıma

Hem mahımsın hem şahımsın dergâhımsın ya Ali

Nutku getirdin dilime sensin kapımda güher

Ağzımda lezzetim sensin dilimde tatlı cevher

Cümlenin muradın veren sensin Seyyid–i Kahhar

Hem şahımsıñ hem mahımsıñ dergâhımsıñ yâ Ali

Hak’tan izin almayınca tığ koparmaz bir tüyüm

Balçığımı sen yoğurdun Cebrail koydu suyum 

Korkarım günâhım çoktur sana yaramaz huyum 

Hem mahımsın hem şahımsın dergâhımsın ya Ali

Ol Muhammed Mustafa’yı sen gönderdin miraca

Bu sırrı izhar etmek bil ki bir perde aça

Seni sıdkınan añan sayılır yüz biñ hacca

Hem mahımsın hem şahımsın dergâhımsın ya Ali

Ol İmam Hasan’ın ben bendesiyim bendesi

Kerbelâ’da Şah Hüseyin şehitlerin şem’ası

Dergâhından mahrum etme hey âlemler aynası

Hem mahımsın hem şahımsın dergâhımsın ya Ali
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İmam Zeynel Abidin’e ikrar verdim dönmezem

Kanat vurup herkes gibi her üleşe konmazam

Hüsnün bana zülâl olmuş içmek ile kanmazam

Hem mahımsın hem şahımsın dergâhımsın ya Ali

Dünü günü zikr ederim ol Muhammed Bâkır’ı

Eyyüb tenine kurt koydun ol kesmedi şükürü

Dergâhından yad eyleme ben günahkâr fakiri

Hem mahımsın hem şahımsın dergâhımsın ya Ali

Îmam Câfer sana baktı okudu dersin tamam

Evliyalar başı sensin oldun cümleye imam

Dünü günü zikr ederim okurum seni heman

Hem mahımsın hem şahımsın dergâhımsın ya Ali

Nuh Peygamber gemi çattı bu derya-yı azime

Dünya bir kayık misali kaldırdı su yüzüne

Hey erenler niyaz eyle Şah Musa-yı Kâzım’a

Hem mahımsın hem şahımsın dergâhımsın ya Ali

Deryalar mürekkep olsa vasfın getirmez dile

Şah Rıza ağu tasını nuş etti gülü güle

Dergâhından mahrum etme efendim bizi hele

Hem mahımsın hem şahımsın dergâhımsın ya Ali

Vücuduma kadem bastı gülşen eyledi bağın

Ben Ali’ye inanmışım aklı yetmez çoğunun

Ey erenler niyaz eyle Şah Takî ba Nakî’nin

Hem mahımsın hem şahımsın dergâhımsın ya Ali

Gevher taşın mekân tuttun sakin oldun bir zaman

Yetmiş bin şehr nâre yaktın anda kodular güman

Askeri’ye ata dedik sensin Mehdi sahip-zaman

Hem mahımsın hem şahımsın dergâhımsın ya Ali
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Bir adın Bektaş çağırdın urdun Elif-i Tac’ı

Bir elin Kâbe’ye koydun anda oldun sen Hacı

Yetmiş iki millet vardır bir de Güruh-u Naci

Hem mahımsın hem şahımsın dergâhımsın ya Ali

Adın İbrahim çağırdın dedik sana hüvallâh

İk’ellerim yere koydum dedim sana eyvallâh

Bir ismin Ali bir ismin Tanrı hem vallâh billâh

Hem mahımsın hem şahımsın dergâhımsın ya Ali

Bir adın Hızır çağırdın ettin ırağı yakın

Yoluna doğru bakanın kalbini ihya eyledin

Seni sıdk ile sevenin ahretin ettin emin

Hem mahımsın hem şahımsın dergâhımsın ya Ali

Kara taşa nazar etsen onu nutka getirin

Öküzü bahane edip cihanı sen götürün

Vallâh billâh sen Tanrı’sın hiç kalmasın hatırın

Hem mahımsın hem şahımsın dergâhımsın ya Ali

KUL SEVİNDİK akıl ermez bu sırrın ötesine

Bir kişiye nazar etsen ata olun atasına

Aman Mürvet kalmayıgör ben kulun hatasına

Hem mahımsın hem şahımsın dergâhımsın ya Ali

KUL SEVİNDİK settarımsın sen cümlenin sırrısın

Dünü günü münacatda ol Musa‘nın Tur‘usun

Mü’minleriñ kalbi üzre gözleriniñ nûrusuñ

Hem şahımsıñ hem mahımsıñ dergâhımsıñ yâ Ali

(Aslanoğlu, 1985:115-116; Doğan Kaya Arşivi Cönk No: 5 / 34-36)
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-3-

Çok şükür olsun Huda’ya yoktan var etti bizi

Ol delilin âyetini görmeye verdi gözü

Boynumuza farz-ı âyin daim zikretmek sizi

Zikrim Allah Yâ Muhammed okurum virdim Ali

 

Din Muhammed dini yolu üstadımız ol veli

Aşkına irâdet getir kalma sen ondan geri

Mahşer günü gam çekme ey gulamım anla meni

Zikrim Allah Yâ Muhammed okurum virdim Ali

Şah Hasan vü Şah Hüseyin imamların serveri

Dünü günü söylemektir işim anmak onları

Ol iki cihân içinde ol mevâli canları

Zikrim Allah Yâ Muhammed okurum virdim Ali

Şah İmam Zeynel Âbidin oldu bu yolda şehid

Böyle bil ki kalbi kara imana gelmez Yezid

Mü’minin kalbi aynadır istemez isbat şâhid

Zikrim Allah Yâ Muhammed okurum virdim Ali

Şah Muhammed Bâkır doğdu bu âleme gün gibi

Okudu aşkın kitabın şakıdı bülbül gibi

Biz Haydar’ın gulamıyız Kanber deli kul gibi

Zikrim Allah Yâ Muhammed okurum virdim Ali

Mezhebimiz İmam Cafer mevâlidir yolumuz

Çok şükür olsun Huda’ya Kâzım’a erdi elimiz

Dört gönülü bir edince evliyalar yerimiz

Zikrim Allah Yâ Muhammed okurum virdim Ali
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İmam Musa divanında derilir gülbengimiz

Bir mevâli soyu yoktur sürülür irfanımız

Kısmetimiz Huda verir yaradan Sübhanımız

Zikrim Allah Yâ Muhammed okurum virdim Ali

Bir gün olur şu fenâdan halka uğrar göçümüz

İmam Ali Rızâ için bağışlanır suçumuz

Dergâhından mahrum etme hem ulumuz gencimiz

Zikrim Allah Yâ Muhammed okurum virdim Ali

Şah Muhammed Tâkî Nâkî dinimiz imanımız

Anların yoluna koyduk ahd ile amanımız

Niyazım pîr eşiğine Hakk’a temennahımız

Zikrim Allah Yâ Muhammed okurum virdim Ali

Gel gönül fark eyle aşkın derya hem denizini

Ârifler sohbet ederler doğru söyler sözünü

Hasan Askerî’ye şimdi düşürüyor özünü

Zikrim Allah Yâ Muhammed okurum virdim Ali

Sene bin iki yüz yiğirmi oldu tamam (1785)

Gelse gerektir âhir Mehdî-i sahip-zaman

Kaldır aradan perdeyi gitsin şek ile güman

Zikrim Allah Yâ Muhammed okurum virdim Ali

Bir gün olur şu fenâdan halka uğrar gideriz

Varır dostun eşiğinde ahd-ü aman güderiz

KUL SEVİNDİK sana şükran Hakka niyaz ederiz

Zikrim Allah Yâ Muhammed okurum virdim Ali

(Aslanoğlu, 1985:114-115)
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-4-

-Zincirleme-

Gönül aşk kitabın sen al eline 

Serimize ne yazılmış görelim 

Tevhit kelimesin getir diline 

Din serverine salavat verelim 

Din serveri Hak Muhammet Ali’dir 

Yardımcımız keremkani Veli’dir 

Bizden ezel gelen birden uludur 

Derdimizin dermanını görelim 

Tabipler dertliye derman eylesin 

Şah Hüseyin ilmi kelam söylesin 

İmam Hasan ummanları boylasın 

Sıdkınan kulak urup dinleyelim 

Dinle gelen imamların sesidir 

İmam Zeynel imamların hasıdır 

İkrarına inkâr olan asidir 

İkrarı inkâr edene soralım 

İnkâr eden münkir Hakk’a kul olmaz 

Coşkun akan muhabbete göl olmaz 

Ol imam Bakirin sırrı denilmez 

Sizin ile hal evine varılmaz 

Hal evinde hal olalım halınan 

İmam Cafer bir yol kurmuş yolunan 

Bin birimize tatlı dilinen 

Nasihat teselli öğüt verelim 

Teselli vererek müşkülün kandır 

Muhabbet şamının çırasın yandır 

Yolunu Musa-yı Kâzım’a döndür 

Üstat nazarına doğru varalım 

Üstadımdır dost yüzüne bakıtan 

Hocam İmam Irıza’dir okutan 

Özünü seçegör yelmiş ikiden 

Sizin ile yetmiş üçe varalım 

Kadim İslâm dini gelmiş uc olur 

İsmail’e inen kurban koç olur 

Önü sonu bu faniden göç olur 

Onlar göçmüş ya biz neye duralım. 

Geliciden gel olunca durulmaz 

Taki’yi Nakî’yi seven yorulmaz 

Tasdik olmayınca Hakk’a erilmez 

İkiliği kalbimizden ıralım 

Hak Teala sever Takî kulları 

Coşkun akar muhabbetin selleri 

Hasan Askeri’nin gonca gülleri. 

Firdevs-i a’lâdan açmış görelim 

KUL SEVİNDİK bülbül intizar güle 

Şah Muhammet Mehdi zuhura gele 

Düşmüşlerin elin ala kaldıra 

Temanna eyleyip yüzler sürelim 

(Aslanoğlu, 1985:117-119; Kazancı; Yardımcı, 

1993:101-103)
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Hatam günahım çok özümde buldum

Mürüvvet diyenin bağışlar suçunu

Erenler cemidir cârıya geldim

Mürüvvet diyenin bağışlar suçunu

Cennetten sürdürdü Havva Adem’i

Nice kan ağlattı kerem dedemi

Günahına göre verin sitemi

Mürüvvet diyenin bağışlar suçunu

Yola hizmet eden düşmezse ölmez

Kaldırır şahbazlar meydanda koymaz

Hak kulun ayıbın yüzüne vurmaz

Mürüvvet diyenin bağışlar suçunu

Derdim tümen tümen yaram sızılar

Gönül aşk elinden ağlar mozular

Muhammed Ali seven gaziler

Mürüvvet diyenin bağışlar suçunu

Hasan’la Hüseyin kudret gülleri

Bülbül gibi tatlı söyler dilleri

Handan muhabbeti iman kulları

Mürüvvet diyenin bağışlar suçunu

Zeynel Abidin’e “Beli” diyenler

Muhammed Bakır’a ulu diyenler

“Allah bir Muhammed Ali” diyenler

Mürüvvet diyenin bağışlar suçunu

Mavaliler İmam Cafer’e uyanlar

Cahil duymadan arifler duyanlar

Gerçekler kırk günü bire sayanlar

Mürüvvet diyenin bağışlar suçunu

Musa-yı Kâzım’a malumdur halim

Dünyada dil olmak ölümden ölüm

Görünmezden geldi başıma zulüm

Mürüvvet diyenin bağışlar suçunu

İmam Rıza’yla Muhammed Taki

Tevella kılalım Aliyyü’n-Naki

Sürünüz sohbeti koyun da baki

Mürüvvet diyenin bağışlar suçunu

Hasanü’l-Askeri suçundan geçin

Muhammed Mehdi’yle kalmasın öcün

Zahir batın güzel pirin başı’çün

Mürüvvet diyenin bağışlar suçunu

KUL SEVİNDİK otur gönül köşküne

Pirler nazar eder idi düşküne

Allah bir Muhammed Ali aşkına

Mürüvvet diyenin bağışlar suçunu

(Doğan Kaya Arşivi, Cönk No: 33 /80-81)

-6-

Aşk ile muhabbet gördüm bir yerde

Doyamadım deyişine ağlarım

Muhabbet gülleri eğmiş dalını

Deremedim deyişine ağlarım

Etek tuttum ikrar verdiğim Ali

Mü’mine gerektir bir doğru yolu

Hasan Hüseyin’in yoluna seri

Veremedim deyişine ağlarım

Müşkülüm danışmağ vardım bir pîre

Gönlümde gamanım kalmadı zerre

İmam Zeynel gibi kendim kırk pâre

Edemedim deyişine ağlarım
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Âbid Bâkır ile girdim şu yola

Açılan güllere değmedim hâre

Boğazım urganda Mansûr’um dâra

Duramadım deyişine ağlarım

İmâm-ı Ca’fer’den bir nişân kaldı 

Üstadın kurdunu bu yola saldı

Özümü yokladı eğrisin buldu 

Tutamadım deyişine ağlarım

Mûsâ Kâzım İmamların hocası

Musa er-Rızâ aşkın binası

Ta evvelden budur pîrin nefesi

Doyamadım deyişine ağlarım

Takî Nakî Muhammed ile Ali

Yine onlar imiş bahçenin gülü

Misafirim Tanrı mihmânım Ali

Diyemedim deyişine ağlarım

Hasanü’l-Askerî ince ol gider

Gerçek âşık bu dünayı terk eder

“Mehdi çıktı” deyi yeni bir haber

Alamadım deyişine ağlarım

KUL SEVİNDİK yine meydana girdi

Ali nazar kıldı mührünü verdi

İçtim amma aşk dolusu az geldi

Kanamadım deyişine ağlarım

(Noyan, 2001:249-250)

KUL SEVİNDİK (2)

Edebiyatımızda ikinci bir Kul Sevindik 

mahlasını kullanan şair daha vardır ki o da 

tanıtmaya çalıştığımız Kul Sevindik’in toru-

nudur. 

1911’de Kangal’ın Çaltepe (Eski adı; 

Zerk) köyünde doğmuştur. Adı ve soya-

dı Sevindik Sevindik’tir. Malatya’nın He-

kimhan ilçesinin Culfalı köyünden olan 

ve Çataltepe köyüne gelip yerleşen Kul 

Sevindik’in torununun oğludur. Onun-

la aynı ismi taşımaktadır. Babasının adı 

Kanber’dir. 1931’de Diyanet İşleri Başkan-

lığı binasının inşasında beş ay kadar ame-

lelik yapmış; 1942’de askere gitmiştir. Ter-

histen kısa süre bir sonra tekrar ihtiyat as-

ker olarak çağrılmış, ancak on dört ay sonra 

köyüne dönebilmiştir. Geçimini çiftçilik ve 

imamlıktan sağlamıştır. Eski ve yeni harfle-

ri okuyup yazabilen Kul Sevindik şiirlerin-

de daha ziyade dinî konuları ve sosyal ko-

nuları işlemiştir. (Kaya, 2009:640)

Elimizde üç şiiri bulunmaktadır. Şiir-

lerin tamamı da on bir hecelidir. İlk şiirini 

yoncalığını su basması üzerine, ikincisini 

dokuz koyununun ölmesi, sonuncusunu da 

köyü Zerk üzerine söylemiştir.
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Her zaman şadıman gittiğim işe

Bu sefer de beni öldürdün felek

Gör neler gelecek şu garip başa

Ahiri düşmanı güldürdün felek

Biri sağlam değil beş yüz dikmeden

Usandım ben boşa emek çekmeden

Maksadın ne tâ kökünden sökmeden

Yiğitliğin bana bildirdin felek

Geride kalanın hepini soydun

Çektiğim emeği nereye koydun

Herkes hakkın senden sormaz mı sandın

Bahriyi ummana daldırdın felek

Elim tutmaz asla bir iş görmeğe

Hep âlem başladı hergi sürmeğe

Kararım yok hiçbir yerde durmağa

Bağ ü bahçemizi soldurdun felek

Harap edip yoncalığım yasadın

Hazır mıydı hem tırpanın masadın

Çalkama getirem çok mu susadın

Düğüncüyü köye doldurdun felek

Misafirin duramadım yanında

Canım kurban olsun Hakk’ın yolunda

Çok usandım Armutlu’nun selinde

Çaresiz geçimi buldurdun felek

Yatmış uyarmazsın bizim Arab’ı

Suya verdim çarığınan çorabı

Oda yaptım koydurmadım bir kapı

Tokat illerine yeldirdin felek

Beş senedir diker idim bahardan

Çok dolaştım Ankara’dan Cihan’dan

Bostan ektim sarmısaktan soğandan

Onu da ellere yoldurdun felek

Emek çektim acımadı yüreğin

Çelik midir bilmem belin küreğin

Çürük müdür bizim taşı direğin

Temelinden söküp soldurdun felek

Döküldü dişlerim saçım ağardı

Bu yıl ot yok çok ırahmet yağardı

Ellerin dikmesi bütün göğerdi

Bizimkin aradan kaldırdın felek

KUL SEVİNDİK halin söyler bilene

Şükür edip doğru raha gelene

Kaderim böyledir bilmem çare ne

Fakiri uykuya kandırdm felek

(Aslanoğlu, 2006:78-80)

-2-

Yaradan Hak hayır eyle sonunu

Aksine dönderdin çarkı devranı

Üç güne koymadın dokuz koyunu

Ne tarafa saldın bizim kervanı

Nasip eylemedi Mevlâ’m sütünü

Hem şişirdi ciğerini ödünü

Kuzguna yedirdi iki budunu

Kırkpınar’da kayıp ettik savranı
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Kuzuya bırakın bizim çadırı

Fukaranın nerde vardır kadiri

Yüklettin göçümü dönderdin geri

Yoğurt değil yedirmedin ayranı

Haber salam köye giden olursa

Çekmen edem pastırmalar kurursa

Çok et yedik yanımıza kalırsa

Dağ tarlada gayrı edek seyranı

Ne yapam şikâyet olmasın Hakk’a

Fakir kullarının haline baka

Bir koyunun sütü bundan ne çıka

Göremedim bir halimden soranı

Hiç ırast gelmedi bu yıl işimiz

Dert belâdan ayık olmaz başımız

Kesilmedi pek karışık düşümüz

Pancar olsa katık ister boranı

Biçem dedim safa ile bu sene

Aksine dönderdin devranı gene

On koyundan hemen kaldı bir tane

Hiç komazsın kend’halinde duranı

Kahbe felek bizim ile uğraşır

Ne tarafa gitsem gelir ulaşır

Kardaş olan bir yarayı böleşir

Acep var mı benim gibi viranı

KUL SEVİNDİK halin söyler ne çare

Olur mu ben gibi bir bahtı kara

Hak için keserdim yerine göre

Nerde bulam bu binayı kuranı

(Aslanoğlu, 2006:80-81)

-3-

Dinleyin ağalar sözü sohbeti

Cennete misaldir şu Zerk’in köyü

Emsali bulunmaz dünyada zati

Cennete misaldir şu Zerk’in köyü

Hele bir göresin bayram düğünde

Hem muhabbet hepisinin evinde

Ab-ı zemzem tadı vardır suyunda

Cennete misaldir şu Zerk’in köyü

Binerler atları sanki süvari

Hepinin yaylada malı davarı

Ab-ı hayat olmuş akar pınarı

Cennete misaldir şu Zerk’in köyü

Gayetle hürmetli şu bizim gençler

Yaradan Hak versin hayırlı işler

Mah-ı Muharrem’de dökeriz yaşlar

Cennete misaldir şu Zerk’in köyü

At araba motor gibi dönüyü

Hepisi düzenle işler görüyü

Büyük küçük hak hakikat biliyi

Cennete misaldir şu Zerk’in köyü

Misafir mihmanı gayet severiz

Hürmet eder ona boyun eğeriz

Damı taşı kireç ile sıvarız

Cennete misaldir şu Zerk’in köyü

Düğünlerde pehlivanlar güreşir

Ha deyince dar gününde ulaşır

Yüzüne bakmaya gözler kamaşır

Cennete misaldir şu Zerk’in köyü
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Saz kemane hem çalarız gırnata

Her zaman bineriz küheylan ata

Yüzseler derimiz gitmeyiz öte

Cennete misaldir şu Zerk’in köyü

Mal davarı kapısında satılır

Sözü doğru nerde olsa tutulur

Emaneti hem yerine getirir

Cennete misaldir şu Zerk’in köyü

Şu nedir eylemek bizde bulunmaz

Hakikat olmayan yerde durulmaz

Dünya malı asla göze görünmez

Cennete misaldir şu Zerk’in köyü

İki kat binalar güzel havası

Bizde vardır erenlerin duası

Dünyada kimseye olmaz kıyası

Cennete misaldir şu Zerk’in köyü

KUL SEVİNDİK hem alana nasihat

Ben ölürsem olsun size vasiyet

Sefa ile sürün dünyada hayat

Cennete misaldir şu Zerk’in köyü

(Aslanoğlu, 2006: 82-83)
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YAZI TESLİM KURALLARI

1. Dergiye gönderilecek yazılar, Word( 7 veya 8 üstü 

versiyon, IBM uyumlu ) programında yazılmış ol-

malıdır.

2. Yazılar Times New Roman karakterinde, 12 punto 

ve bir buçuk satır aralığıyla yazılmalıdır. Yazılar 

sayfanın bir yüzüne basılı bir şekilde, elektronik 

posta ile teslim edilmelidir.

3. Makalede sayfa sınırlaması yoktur. Makalelerin en 

fazla 250 kelime Türkçe ve İngilizce özetleri de ya-

zıyla gönderilmelidir. Özette, araştırmanın kapsa-

mı ve amacı belirtilmeli, kullanılan yöntem tanım-

lanmalı ve ulaşılan sonuçlar kısaca verilmelidir.

4. Yazıda paragraflar girintili olmalı; ancak girintiler 

için “sekme” veya “boşluk” tuşları kullanılmama-

lıdır. Paragraf özelliklerinden ayarlama yapınız.

5. Yazar ismi ya da isimleri makalede değil makale-

ye iliştirilecek kapak sayfasında yer almalıdır. Bu 

kapak sayfasında, yazar isimleri dışında metin 

başlığı, yazarın adresi, telefonu, varsa elektronik 

posta ve faks numarası yer almalıdır. 

7. Hakem raporları doğrultusunda yazarlardan, ya-

zılarında bazı düzeltmeler yapmaları istenebilir.

8. Yazının yayımlanması konusunda son karar dergi 

yayın kuruluna aittir. Yayın kurulu kararına iliş-

kin bir mektup, hakem değerlendirmelerinin bi-

rer fotokopisi ile birlikte en kısa sürede yazarlara 

gönderilir. 

 YAZILARIN GÖNDERİLECEĞİ ADRES

 ALEVİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

 Adres: 1201 Sokak No: 55 Ostim-ANKARA

 Tel: 0.312 267 35 51

 Belge Geçer: 0.312 267 35 59

 Elektronik Posta: 

 info@alevilikarastirmalaridergisi.com

 KAYNAKLARIN DÜZENLENMESİ

1. Makalede kaynaklardan yapılan atıflar metin içi 

dipnot yöntemi ile gösterilir. Metin içi dipnotta 

parantez açılarak yazarın veya yazarların soyadı, 

atıf yapılan kaynağın yayın tarihi, alıntının yapıl-

dığı sayfa numarası gösterilir.

2. Orijinal makalede atıf yapılan dipnotun sahibi 

isim olarak dillendiriliyorsa ayrıca parantez içi 

dipnotta isim soyad bilgisi verilmez. Sadece atıf 

yapılan kaynağın yayın tarihi ve alıntı yapılan 

kaynağın sayfa numarası gösterilir.

3. Atıf yapılan kaynağın yazarı iki kişiyse, her iki ya-

zarın da soyadı parantez içi dipnotta verilir. 
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4. Atıf yapılan kaynağın yazar sayısı ikiden fazla ise, 

ilk yazarın soyadından sonra “vd.” ifadesi kulla-

nılır. 

5. Makalenin atıf yapılan ilgili bölümünde, atıfta bu-

lunulan kaynak birden fazla ise parantez içi dip-

notta iki kaynağın arası noktalı virgülle ayrılır. 

6. Klasik sayfa altı dipnot yöntemi sadece makale 

sahibinin yapacağı ek bilgi ve özel açıklamalarda 

kullanılmalıdır. Sayfa altı dipnot verileceği zaman 

metinde ilgili yere sayı ile dipnot düşülmelidir. 

 Kaynakçanın Düzenlenmesi

1. Kaynakçada atıf yapılan kaynaklar yer almalı ve 

soyadına göre alfabetik bir sıralama izlenmelidir. 

2. Aynı yazara ait birden fazla eserden atıf yapılmış-

sa, sıralamada yayın tarihi temel alınmalıdır. 

3. Kaynakçada atıf yapılan kitabın gösterilmesi ör-

nekteki gibi olmalıdır: 

 GÖLPINARLI, Abdulbaki. (1992). Alevi-Bektaşi 

Nefesleri. İstanbul.

4. Kaynakçada atıf yapılan çeviri kitabın gösterilme-

si örnekteki gibi olmalıdır: 

 FORDHARA, Frieda. (2008). Jung Psikolojisinin 

Ana Hatları. Çev: Aslan Yalçıner. İstanbul.

5. Derleme kitaptaki bir makaleden atıf yapılması 

durumunda kullanılacak yöntem şu şekilde olma-

lıdır: 

 KALPAKLI, M. (Ed.). (1999). Osmanlı Divan Şiiri 

Üzerine Denemeler. İstanbul. 

6. Dergide yayınlanmış bir makaleye atıf yapılması 

durumunda yöntem örnekteki gibi olmalıdır: 

 AKDAĞ, M. (1990). “Türk Eğitim Sisteminde Ya-

tay Ve Dikey Geçişler”. Milli Eğitim Dergisi, S. 94, 

s. 67-72.

7. Yapılan atıf yayınlanmamış bir teze ait ise kullanı-

lacak yöntem şu şekilde olmalıdır: 

 AKDAĞ, M. (1993). Genel Liselerin Matematik ve 

Fen Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar. Yayınlan-

mamış Doktora Tezi. İnönü Üniversitesi Sosyal Bi-

limler Enstitüsü. Malatya, Türkiye.

8. Yapılan atıf bir kongre veya sempozyum bildirisi-

ne ait ise kullanılacak yöntem şu şekilde olmalıdır: 

 AKDAĞ, M. ve TOK, H. (2004). Geleneksel Öğre-

tim ile Power Point Destekli Öğretimin Öğrenci 

Erişimine Etkisi. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Ku-

rultayı. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Ma-

latya. Türkiye. 06-09 Temmuz.

9. İnternette bir yayından yapılan atıf şu şekilde ol-

malıdır:

 KÖKEL, Coşkun. (2006). Seyyid Garip Musa Sultan 

Ocağı. http://www.aleviocaklari.com.22.10.2010
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GUIDELINES FOR MANUSCRIPTS TO BE SENT TO THE 
JOURNAL

1. Manuscripts must be written in Word 7 or 8 fur-

ther version (IBM compatible). 

2. Manuscripts must be written in Times New Ro-

man 12 font, with 1,5 line spacing on only one 

page of the paper, and must be submitted to the 

editorial board as one copy and by e-mail.

3. There is no page limitation for articles. Abstracts 

of the articles must also be sent to the board with 

maksimum 250 words for both in Turkish and 

English versions. Abstacts should briefly cover 

the purpose, scope, method and conclusions of the 

study. 

4. Indentation must be used but, not with space or 

tab key. Please use the paraghraph settings of the 

computer.

5. Author or authors’ name(s) must be written on a 

cover page. The cover page must also include the 

title, author(s)` adress(es), phone number, e-mail 

and fax number (if any). 

7. Authors might be asked to make some corrections 

on their manuscripts upon the evaluations of the 

referees of the journal. 

8. Final decision for publication belongs to the board. 

A letter concerning the decision of the board is go-

 ing to be sent to the author(s) along with a copy of 

the referee evaluation as soon as possible. 

 MANUSCRIPTS MUST BE SENT TO: 

 THE JOURNAL OF ALEVİ STUDİES 

 Adress: 1201 Sk. No: 55 

 Ostim-ANKARA/TURKİYE

 Phone Number: +90.312 267 35 51

 Fax: +90.312 267 35 59

 E-mail: info@alevilikarastirmalaridergisi.com

 CITATIONS

1. Texts must follow in-text footnote system. In 

paranthesis in the text, author’s surname, date of 

publication, and page number is given. 

2. If the author’s name is mentioned, without quota-

tions, the name and surname of the author is not 

written on text footnote. Only the date of publica-

tion and page number of the cited sourse is given. 

3. If cited source has two authors, both are given in 

paranthesis in the text. 

4. If cited source has more than two authors, after 

the surname of the first author, “et als.” is used. 
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5. If the cited sources are more than one, they must 

be separated by semi-colon. 

6. The classical foot note under the page system 

must be used by the author only for the additional 

and private explanations, on the same page and 

enumerated.

 REFERENCES

1. References must include only the cited sources 

and be given in alphabetical order. 

2. If more than one source of the same author are cit-

ed, they must be put in a chronological order. 

3. Book: 

  GÖLPINARLI, Abdulbaki. (1992). Alevi-Bektaşi 

Nefesleri. İnkılap. İstanbul.

4. Translated book:

 FORDHARA, Frieda. (2008). Jung Psikolojisinin 

Ana Hatları. Çev: Aslan Yalçıner. İstanbul.

5. Compiled book:

 KALPAKLI, M. (Ed.). (1999). Osmanlı Divan Şiiri 

Üzerine Denemeler. İstanbul. 

6. A journal article:

 AKDAĞ, M. (1990). “Türk Eğitim Sisteminde Ya-

tay ve Dikey Geçişler”. Milli Eğitim Dergisi, S. 94, 

s. 67-72.

7. Unpublished thesis:

  AKDAĞ, M. (1993). Genel Liselerin Matema-

tik ve Fen Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar. 

Yayınlanmamış Doktora Tezi. İnönü Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü. Malatya, Türkiye.

8. Conference paper:

 AKDAĞ, M. ve TOK, H. (2004). Geleneksel 

Öğretim ile Power Point Destekli Öğretimin 

Öğrenci Erişimine Etkisi. XIII. Ulusal Eğitim Bil-

imleri Kurultayı. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakül-

tesi. Malatya. Türkiye. 06-09 Temmuz.

9. Internet article:

  KÖKEL, Coşkun. (2006). Seyyid Garip Musa Sul-

tan Ocağı. http://www.aleviocaklari.com. 

 22.10.2010



Hasta oldum altı yıldır yatarım

Var git Arap var git nen kaldı bende

Ayetim okurdum, fikrim şaşırdım

Var git Arap var git nen kaldı bende

Anama, babama hatamı dedim

Yoksa rehberime öte mi dedim

Yoksa musayibimden ayrı lokmamı yedim

Var git Arap var git nen kaldı bende

Harami oldum da yollar mı kestim

Nefes mi öldürdüm, mürüvvet mi bastım

Pirimin eşiğine yüz üstü düştüm

Var git Arap var git nen kaldı bende

Arafat dağının gülünümü derdim

Yoksa besirekten deveni mi böldüm

Yoksa gök ekinine davar mı saldım

Var git Arap var git nen kaldı bende

Pirim Hetayinim gördüm düşümde

Üzerlik güverdi gözüm yaşında

Ali'nin nişanı vardır başında

Var git Arap var git nen kaldı bende

Hasta oldum altı yıldır yatarım

Var git Arap var git nen kaldı bende

Ayetim okurdum, fikrim şaşırdım

Var git Arap var git nen kaldı bende

Anama, babama hatamı dedim

Yoksa rehberime öte mi dedim

Yoksa musayibimden ayrı lokmamı yedim

Var git Arap var git nen kaldı bende

Harami oldum da yollar mı kestim

Nefes mi öldürdüm, mürüvvet mi bastım

Pirimin eşiğine yüz üstü düştüm

Var git Arap var git nen kaldı bende

Arafat dağının gülünümü derdim

Yoksa besirekten deveni mi böldüm

Yoksa gök ekinine davar mı saldım

Var git Arap var git nen kaldı bende

Pirim Hetayinim gördüm düşümde

Üzerlik güverdi gözüm yaşında

Ali'nin nişanı vardır başında

Var git Arap var git nen kaldı bende




