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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. 



V

ALEVİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ İMTİYAZ SAHİBİ
Özgür Savaş ÖZÜDOĞRU

YAYIN KURULU
Alaattin ATEŞ
Ali DİRİL
Dursun DİRİL
Fikret MİRZAOĞLU
Halil ŞAHİN
Muzaffer BİLGİN
Önder YILMAZ
Özgür Savaş ÖZÜDOĞRU
Tarkan YILMAZ
Teoman TÜRKOĞLU
Yılmaz KAYAASLAN
Prof. Dr. Medine SİVRİ   Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ VE EDİTÖR
Dr. Öğr. Üyesi Coşkun KÖKEL  Munzur Üniversitesi

İNGİLİZCE EDİTÖRLERİ
Öğr. Gör. Sibel KUŞCA GÜNGÖR  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

TARİHİ BELGE ve ARŞİV EDİTÖRLERİ
Dr. Öğr. Üyesi Ayhan IŞIK   Karabük Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Hasan Hüseyin GÜNEŞ Bartın Üniversitesi

MİZANPAJ-DİZGİ
Serap ÜÇPINAR

TÜRKÇE-DÜZELTİ
Öğr. Gör. Sibel KUŞCA GÜNGÖR

ALEVİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ YÖNETİM MERKEZİ ADRESİ
ALEVİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
Adres: 1201 Sokak No: 55 Ostim-ANKARA/TÜRKİYE
Tel: +90.312 267 35 51 Belge Geçer: +90.312 267 35 59
www.aadergisi.com Elektronik Posta: info@aadergisi.com



VI

BASKI 
Hermes Tanıtım Ofset Ltd. Şti.
Büyük Sanayi 1. Cad. No: 105 İskitler-ANKARA/TÜRKİYE
Tel: +90.312 384 34 32 Belge Geçer: +90.312 341 01 98
Aralık - 2018 / 1.500 Adet

Gönderilen yazılar yayın yönergesi esaslarına göre değerlendirilir ve iade edilmez. 
Yazı, sahibinin sorumluluğundadır. Dergideki yazılar kaynak gösterilerek aktarılabilir.

Alevilik Araştırmaları Dergisi TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı’nda 
dizinlenmektedir. 

* Arka kapaktaki nefes, Eskişehir-Seyitgazi-Arslanbeyli mahallesinden Şücaaddin Veli Ocağı dedelerinden Aşık Fahrettin 
Demirtaş Dede’den derlenmiştir.

DÜZELTİ

Alevilik Araştırmaları Dergisi’nin 15. sayısı olan 2018 yılı yaz sayımızda “W. Isaac Thomas’ın ‘Durum 
Tanımlanması’ Kavramı Bağlamında Alevilerin Cemevi Meselesi Durumunun Ortaya Konulması” başlıklı 
makalenin yazarı, “İçindekiler” bölümünde yanlışlıkla Dr. Öğr. Üyesi Erdal Aday olarak yazılmıştır. 
Doğrusu Doç. Dr. Erday Yıldırım’dır. Bilgilerinize saygılarımızla sunarız. 



VII

BİLİM-DANIŞMA VE HAKEM KURULU

Prof. Dr. Ali DUYMAZ  Balıkesir Üniversitesi

Prof. Dr. Alpaslan DEMİR  Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

Prof. Dr. Bayram DURBİLMEZ  Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Harun YILDIZ  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. İbrahim YILMAZÇELİK  Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. Kemal POLAT Amasya Üniversitesi

Prof. Dr. Kurtman ERSANLI  Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

Prof. Dr. M. Esat HARMANCI  Kocaeli Üniversitesi

Prof. Dr. Medine SİVRİ  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet AÇA  Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Fatih KÖKSAL  Amasya Üniversitesi

Prof. Dr. Saffet SARIKAYA  Süleyman Demirel Üniversitesi

Prof. Dr. Saim SAVAŞ  Uşak Üniversitesi

Doç. Dr. Attila ÖZDEK Necmettin Erbakan Üniversitesi

Doç. Dr. Ayşe DEĞERLİ İzmir Demokrasi Üniversitesi

Doç. Dr. Banu MUSTAN DÖNMEZ  Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniv.

Doç. Dr. Caner IŞIK  Aydın Menderes Üniversitesi

Doç. Dr. Erdal YILDIRIM  Munzur Üniversitesi

Doç. Dr. Gülay KARADAĞ ÇINAR  Afyon Kocatepe Üniversitesi

Doç. Dr. Sadullah GÜLTEN  Ordu Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Abonoz KÜÇÜK  Giresun Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ali Maruf ALASKAN Ege Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ayhan IŞIK Karabük Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Berna AYAZ  Bülent Ecevit Üniversitesi



VIII

Dr. Öğr. Üyesi Birol AZAR  Fırat Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Coşkun KÖKEL Munzur Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Duygu ULUSOY YILMAZ Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Erdal ADAY Dumlupınar Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Fahri MADEN  Kastamonu Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Hacı YILMAZ Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Hüseyin GÜNEŞ Bartın Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim GÜL 19 Mayıs Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Murat HANİLÇE  Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Nermin ÖZCAN ÖZER  Marmara Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Nursel UYANIKER Marmara Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Recep TEK  Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Servet YAŞAR  Afyon Kocatepe Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ŞİMŞEK UMAÇ Balıkesir Üniversitesi



IX

EDİTÖRÜN KALEMİNDEN ................................................................................................................................... XI

Coşkun KÖKEL

TÜRKİSTAN PİRİ HOCA AHMED YESEVİ’NİN İSLAM ANLAYIŞIEHL-İ BEYT VE TÜRKLER ... XIII 

Uğur SÜMER

SİVASLI ÂŞIKLARIN YOZGATLI ÂŞIK TÜRKMENOĞLU (1944-1998) HAKKINDAKİ .................. 1/12 

ŞİİRLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

AN EVALUATION ON THE POEMS OF ASIKS FROM SİVAS ABOUT ASIK TÜRKMENOĞLU             

(1944-1998) FROM YOZGAT

Bayram DURBİLMEZ

FİRDEVSÎ’NİN MANZUM VİLÂYET-NÂME’SİNİN TÜRKÇENİN TARİHSEL ................................ 13/32 

SÖZLÜĞÜ’NE

CONTRIBUTIONS OF FIRDEVSI’S VERSE VILAYAT-NAMA TO THE HISTORICAL TURKISH 

DICTIONARY

M. Fatih KÖKSAL 

ÇORUM’UN DODURGA’DA BİR HORASAN ERENİ: HÜSEM DEDE VE ......................................... 33/54 

HÜSEM DEDE OCAĞI

A KHORASAN DERVISH IN DODURGA, ÇORUM: HÜSEM DEDE AND THE OCAK OF HÜSEM DEDE

Caner IŞIK, Ezgi AYDIN

ALEVİ TOPLULUĞUNDA BİREYLERİN ÜZERLERİNDE TAŞIDIKLARI DİNİ ............................... 55/68 

SEMBOLLERİN ANLAMSAL BOYUTLARI (TUNCELİ ÖRNEĞİ)

SEMANTIC DIMENSIONS OF THE RELIGIOUS SYMBOLS CARRIED BY PEOPLE IN THE ALEVI 

COMMUNITY (TUNCELİ CASE)

Erdal YILDIRIM

İÇİNDEKİLER



X

SEYYİD BİLAL, ÇEÇE SULTAN VE SİNOP SEYYİDLERİ ..................................................................... 69/110

SAYYID BİLAL, ÇEÇE SULTAN AND SAYYIDS FROM SİNOP

Ayhan IŞIK 

AFYONKARAHİSAR (KARAHİSAR-I SÂHİB)’ DA BİR ALEVİ-BEKTAŞİ İNANÇ ..................... 111/164 

MERKEZİ: MERDAN DEDE TEKKESİ

AN ALEVİ-BEKTASHI BELIEF CENTER IN AFYONKARAHİSAR (KARAHİSAR-I SÂHİB): 

MERDAN DEDE LODGE

Coşkun KÖKEL

KÜTAHYA İLİ TÜRBE VE YATIRLARININ GÖNÜLLLÜ BEKÇİLERİ TÜRBEDARLAR ......... 165/1178

THE TOMB KEEPERS WHO ARE THE VOLUNTARY GUARDS OF THE SHRINES AND ENTOMBED 

SAINTS IN THE PROVINCE OF KÜTAHYA

Erdal ADAY

TİRE’DE ÜÇ BEKTAŞİ TEKKESİ: ARAPPINARI, ALİ BABA VE KURT BABA ............................. 179/216

THREE BEKTASHİ DERVISH LODGE AND TOMBS IN TİRE: ARAPPINARI, ALİ BABA AND KURT BABA

Fahri MADEN

TÜRKİYE’DE ALEVİ-BEKTAŞİ ÖRGÜTLENMELERİ .......................................................................... 217/236

ALEVİ-BEKTASHI ORGANIZATIONS IN TURKEY

İbrahim GÜL

HANIMLARA MAHSUS GAZETE’DE YAYINLANAN HZ. FÂTIMA KONULU ........................... 237/252 

RİSALE İLE TÜRKÇE YAZMALARDA ELE ALINAN AHVÂL-İ FÂTIMA’LARIN EDEBÎ ÜSLUP 

BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

COMPARISON OF THE RİSALE THAT WAS PUBLISHED IN THE “HANIMLARA MAHSUS 

NEWSPAPER” ABOUT “HZ. FATIMA” AND THE “AHVAL-I FATIMA” THAT DEALED IN TURKISH 

WRITING WORKS WITH REGARDS TO LITERARY STYLE  

Nursel UYANIKER



XI

Vilayetnameler, Alevi-Bektaşi inancının tarihine ait en önemli yazılı kaynakların başında gel-
mektedir. Alevi-Bektaşi inancı adına başta Anadolu olmak üzere Horasan, Balkanlar, Kuzey Afrika 
ve Ortadoğu coğrafyalarını kapsar şekilde Avrasya boyutunda hizmetler vermiş tarihi-karizmatik 
öneme sahip dervişler hakkında kaleme alınan vilayetnamelerde Alevi-Bektaşi inancına ve tarihi-
ne ait son derece önemli bilgiler yer almaktadır. Vilayetnamenin atfedildiği derviş adına oluşmuş 
menkıbelerin fasıllar halinde işlendiği vilayetnameler genelde geniş halk kitlelerine düşünsel-
inançsal boyutta ulaşabilmek adına sade ve yalın bir Türkçe ile yazılmakta olup vilayetname metni 
yaygınlıkla ilgili dervişin “Hakk’a yürüyüşü” sonrası takipçisi bir muhibi tarafından oluşturulmak-
tadır. Metinlerde işlenen menkıbelerle tarihi-karizmatik kişiliğe sahip dervişin; düşün-inanç dün-
yası, soyu, diğer dervişlerle olan irtibatları, tarikat silsilesi,  gösterdiği kerametler ve döneme ait 
sosyal, siyasi gelişmeler aktarılmaktadır. 

Alevi-Bektaşi inancının “Pir”, “Serçeşme” ve “Hünkar” sıfatlarıyla anılarak Anadolu ve Balkan 
coğrafyasındaki yegane önderi olan Hacı Bektaş Veli hakkında yazılmış vilayetname de bu bağ-
lamda Alevi-Bektaşi inancı ve tarihine ait en önemli yazılı kaynakların başında gelmektedir. Farklı 
nüshalarının olduğu, yazım şekli olarak mensur ve manzum şekillerinin bulunduğu Hacı Bektaş 
Veli’ye adanmış vilayetnamelerin başında Firdevsi tarafından yazılmış ve manzum yazım şekliyle 
oluşturulmuş vilayetname gelmektedir. İlgili metinde tüm vilayetname örneklerinde olduğu gibi 
Hacı Bektaş Veli’nin soyu, doğumu, eğitimi, bağlı olduğu tarikat-dergah ilişkisi, Anadolu’daki faa-
liyetleri ve gösterdiği kerametler ile gerçekleştirdiği hizmetler detayları ile işlenmektedir. Bu içeriği 
ile ilgili metin, Hacı Bektaş Veli ile ilgili bilgi veren en önemli yazılı kaynaklardan biri olma özel-
liğini taşımaktadır. Metin, Hacı Bektaş Veli ile ilgili verdiği bilgiler bağlamında Anadolu’da Alevi-
Bektaşi inancının temellenip gelişmesi ile ilgili de son derece önemli veriler içermektedir. Özellikle 
Hacı Bektaş Veli’nin Anadolu’ya gelişi, Sulucakarahöyük’tedergah kurarak derviş yetiştirmesi, ye-
tişen dervişlerin Anadolu ve Balkanlar’a gönderilerek Alevi-Bektaşi inancının inanç-dede ocakları 
ve tekkeler üzerinden organize oluşu yalın bir şekilde tanıtılmaktadır. 

Alevi-Bektaşi inancına önemli hizmetler yapmış olan Hacım Sultan, Abdal Musa, Seyyid Ali 
Sultan (Kızıldeli) ve Veli Baba gibi dervişler adına vilayetname metinlerinin oluştuğu görülmekte-
dir. Adına vilayetname oluşturulmuş bir diğer Alevi-Bektaşi dervişi de Şücaaddin Veli’dir. Şüca-

EDİTÖRÜN KALEMİNDEN

Dr. Öğr. Üyesi Coşkun KÖKEL
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addin Veli, 15. yüzyılda yaşamış olup döneminin en önemli Alevi-Bektaşi inanç önderlerindendir. 
Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinin Arslanbeyli köyünde inanç-dede ocağı kurmuştur. Şücaaddin Veli 
Ocağı hem Anadolu hem de Bulgaristan merkezli olarak Balkan coğrafyasında etkinlik sahası oluş-
turmuş bir inanç-dede ocağıdır. Şücaaddin Veli Ocağı tarihten günümüze tarihsel-geleneksel Ale-
viliğe ait inançsal yapıyı koruyarak devam ettirmiş önemli bir inanç-dede ocağıdır. Şücaaddin Veli 
adına metin edilen manzum ve mensur bölümlerden oluşan anonim vilayetnamede de vilayetname 
yazım geleneğine uygun olarak Şücaaddin Veli’nin soyu, yaşadığı dönem, irtibatta olduğu inanç-
sal, siyasal kimliğe sahip kişiler hakkında son derece önemli ve detaylı bilgiler verilmektedir. 

Hacı Bektaş Veli’nin Alevi-Bektaşi, inancının Anadolu’daki en önemli önderi olması diğer ta-
raftan Şücaaddin Veli’nin 15. yüzyılda yaşamış en önemli Alevi-Bektaşi inanç önderlerinden biri ol-
ması hasebiyle Alevilik Araştırmaları Dergisi yönetimi, iki önemli vilayetname metnini yayımlama 
kararı almıştır. 

Ana misyonumuz olan bilimsel-akademik çalışmalarla Alevi-Bektaşi inancını ortaya koyma 
gayretimiz, dergimizin yeni sayısı olan 2018 yılının kış sayısı olan 16. sayısında da temel alınmış 
ve önemli çalışmalar okuyucularımızla buluşturulmuştur. İlk makalemiz“Sivaslı Âşıkların Yozgat-
lı Âşık Türkmenoğlu (1944-1998) Hakkındaki Şiirleri Üzerine Bir Değerlendirme” adını taşımakta 
olup Âşık Türkmenoğlu hakkında bilgiler verilmektedir. İkinci makalemiz“Firdevsî’nin Manzum 
Vilâyet-Nâme’sinin Türkçenin Tarihsel Sözlüğü’ne Katkıları” başlıklı olup Firdevsî tarafından ya-
zılmış olan Hacı Bektaş Veli Vilayetnamesi incelenmektedir. Devamındaki üçüncü makalemiz 
“Çorum’un Dodurga’da Bir Horasan Ereni: Hüsem Dede ve Hüsem Dede Ocağı” başlığını ta-
şımakta ve Çorum-Dodurga merkezli Hüsem Dede Ocağı ile ilgili önemli bilgiler paylaşılmakta-
dır. Takip eden makalemiz “Alevi Topluluğunda Bireylerin Üzerlerinde Taşıdıkları Dini Sembol-
lerin Anlamsal Boyutları (Tunceli Örneği)” adlı olup Tunceli örneklemi üzerinden inanç-sembol 
ilişkisi analiz edilmektedir. Devamındaki makale “Seyyid Bilal, Çeçe Sultan ve Sinop Seyyidleri” 
başlığını taşımakta olup Sinop bölgesindeki seyyid varlığı arşiv kaynakları bağlamnında detayla-
rı ile ortaya konulmaktadır. Ardından “Afyonkarahisar (Karahisar-ı Sâhib)’da Bir Alevi-Bektaşi 
İnanç Merkezi: Merdan Dede Tekkesi” başlıklı makalemiz gelmekte olup tarihi belgeler ışığında 
Afyonkarahisar’da Alevi-Bektaşi inancına hizmet vermiş olan Merdan Dede Tekkesi tanıtılmak-
tadır. Takip eden makale “Kütahya İli Türbe ve Yatırlarının Gönülllü Bekçileri Türbedarlar” adlı 
olup Kütahya yöresindeki türbe-türbedar ilişkisi anlatılmaktadır. Devamında “Tire’de Üç Bekta-
şi Tekkesi: Arappınarı, Ali Baba ve Kurt Baba” başlığını taşımakta olup İzmir-Tire yöresinde tari-
hi süreçte hizmet vermiş olan Bektaşi tekkeleri belgeler bağlamında tanıtılmaktadır. “Türkiye’de 
Alevi-Bektaşi Örgütlenmeleri” adlı ardından gelen makale de ise son dönemde Türkiye’de oluşan 
Alevi-Bektaşi kurumları üzerine tespitler yapılmaktadır. 16. sayımızda yer alan son makale “Ha-
nımlara Mahsus Gazete’de Yayınlanan Hz. Fâtıma Konulu Risale İle Türkçe Yazmalarda Ele Alınan 
Ahvâl-i Fâtıma’ların Edebî Üslup Bakımından Karşılaştırılması” adlı olup Hazreti Fatıma ile ilgili 
yazılı metinler üzerine değerlendirmeler yapılmaktadır. 2019 yılının yaz sayısı olan 17. sayımızda 
da benzeri bilimsel-akademik çalışmaları sizlerle buluşturmak dileğiyle…
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“Yedi yaşta Arslan Baba’ya verdim selâm 
Hak Mustafa emanetini eyleyin armağan 

İşte o zamanda binbir zikrini eyledim tamam 
Nefsim ölüp lâ-mekâna yükseldim ben işte”

Hoca Ahmed Yesevi

Evvela şunu belirtelim ki, Muaviye’nin Arap ırkçılığına dayanan Türkleri İslamlaştırma 
siyaseti Türkistan halkına hiç de cazip gelmiyordu. Ayrıca M. 705-715 yıllarında Emevi halife-
si olan Velid b. Abdülmelik‘in Horasan valiliğine atadığı Kuteybe’nin Türkistan halkını çoluk 
çocuk demeden kılıçtan geçirmiş olması Türk halkında Emevi saltanatına karşı derin nefret 
uyandırmıştır. Emevi nefretine rağmen 681’de Kerbelâ’da Hz. Hüseyin’in şehit edilmesi sonu-
cu Türkistan’a göç eden Hz. Peygamber’in torunlarının lehine Horasan bölgesinde derin bir 
itibar oluştu. Bu nedenle Emeviler tarafından mağdur edilen Ehl-i beyt’in İslam’a davet çağrı-
ları Türkler arasında büyük rağbet görmüştür. 

Önceleri Hz. Hüseyin sonrada Abdullah b. Zübeyr’in başlattığı mücadele, Haccac b. 
Yusuf’un ağır baskısı ve zulümlerine rağmen İmam Zeyd’in şahsında zirveye ulaşmıştır. 
Zeyd, Emevilere isyan bayrağını çektiğinde taraflarına şu sözleri söyledi: “Sizleri Allah’ın ki-
tabına, Resulullah’ın sünnetine, zalimlerle cihat ederek garipleri korumaya, yoksun bırakılan-
lara haklarını vermeye, zulmü önleyip haklılara yardımcı olmaya çağırıyorum.” Diğer taraftan 
İmam Azam Ebu Hanife’de Zeyd’e yazdığı mektubunda: “Deden Hz. Peygamber için Bedir 

1 Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı.

TÜRKİSTAN PİRİ 

HOCA AHMED YESEVİ’NİN İSLAM ANLAYIŞI

EHL-İ BEYT VE TÜRKLER
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savaşının önemi ne ise Emevi zalimlerine karşı başlattığın kıyamda senin için aynı anlamı taşı-
maktadır. Kendim sana bizzat yardıma gelemiyorsam da öğrencilerimden bir grubu senin ya-
nına savaşmaya gönderiyorum.” demiş ve Zeyd’e talebeleriyle bin dirhem para da göndererek 
kıyamına destek vermiştir. 

Türkler, Emevilerin Arap ırkçılığına dayalı siyasal İslamcılığına karşı Ehl-i beyt’in sevgi 
ve hoşgörüye dayanan iman prensiplerini seviyor ve benimsiyorlardı. Türk kavimleri arasın-
da Türkmenlerin ilk Müslüman topluluk olduğu muhakkaktır. “Oğuz“ sözcüğünün zaman 
içinde Türkmen olarak anılmasının sebebi de bu olsa gerektir. M. 960 yılında Karahanlı Türk 
hakanı Satuk Buğra Han’ın himayesinde 200 çadırlık bir Türkmen kitlesi toplu olarak Müslü-
man olmuştur. İslamlaşma sürecini Ehl-i beyt imamlarının öncülüğünde devam ettiren Türk-
ler itikat bakımından İmam Maturidi’nin anlayışını benimsemişlerdir. M. 944’de vefat eden 
Semerkant’a bağlı Maturit kasabasında yetişen İmam Ebu Mansur Maturidi bir Türk aileye 
mensuptu. Nakli bilgilerin yanında akli bilgilere çok önem veren Maturidi sistemini benim-
seyenler ise genelde yine Kabil’li bir Türk aileye mensup olan İmam Azam Ebu Hanife’nin 
fıkhını benimsemişlerdi. Bu ekolde olanlar da siyasi tercihlerini Hz. Ali ve Ehl-i beyt’ten yana 
koymuşlardı. 

İşte bu zemin üzerinde M. 1093 yılında Kazakistan’ın Saydam kentinde dünyaya ge-
len Ahmed Yesevi, daha çocuk yaşta Türk-İslam sancağını eline alan, Türk dünyasını ve 
Anadolu’nun Türk ve İslamlaşmasını sağlayan büyük bir mutasavvıftır. Bu sebeple Türk mil-
leti Hoca Ahmed Yesevi’yi iyi bilmelidir. Zira o Türk milliyetinin hamurkarıdır. Ahmed Yese-
vi ilk Türk-İslam mutasavvıfıdır. Türk aydınlarının Arapça ve Farsça yazdığı bir dönemde ilk 
defa Türkçe dini, tasavvufi şiirler söyleyen insandır. Ahmed Yesevi’nin öğrencileri ve takip-
çileri onun “Hikmet” denilen şiirlerini yüzlerce yıldan beri tekrarlayarak Türk dilinin şiir dili 
olarak gelişmesini sağlamışlardır. O, Türkçeyi canlandırmıştır. Yesevi’nin yolundan gidenler 
Farsça, Arapça yerine Türkçe yazmış, Türkçe söylemiştir.

Hoca Ahmed Yesevi’nin düşüncesini Anadolu’ya getiren Hünkar Hacı Bektaş Veli, Ka-
radeniz, Akdeniz, Mısır’a gönderdiği dervişleri vasıtasıyla Yesevi düşüncesini yaymaya ça-
lışmıştır. Özellikle Sarı Saltuk, Balkanlar’da Türklüğü ve Müslümanlığı kökleştiren kişidir. 
Bursa’nın fethini hazırlayan Geyikli Baba, bir başka Yesevi dervişidir. Yesevi dervişleri, 12. 
13. ve 14. yüzyıllarda gerektiği zaman savaşçı dervişler olmuşlar “Alperen” adını almışlar ve 
savaşın ruhu olmuşlardır. Gerektiği zaman ticarete ahlak ve disiplin getiren ahlak savaşçıla-
rı olmuşlar “Ahi“ adını almışlardır. Kadınların aydınlanması yolunda uğraşmışlar “Bacıyan“ 
olmuşlardır. Boş arazileri canlandırmak ve yeşertmek işini üstlenmişler, yolların güvenliğini 
sağlamışlardır. Gönüllerde inanç, zihinlerde bilgi ışığını saçan aydınlatıcılar olmuşlardır. Os-
manlının temeli Gaziler, Ahiler, Bacılar ve Abdallardır. Bunun içinde insanlık tarihinin en bü-
yük başarısı ortaya konulmuş, dünya yüzünde asırlar süren “Osmanlı sulhu“ gerçekleşmiştir. 
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Osmanlı’nın gerilemesinin bir sebebi de bu ruhtan ve ilimden uzaklaşmaktır. İman, ahlak ve 
ilim çizgisinden yani Yesevi anlayışından ayrılmaktır. 

Hoca Ahmed Yesevi binlerce yıllık Türk töresinin verdiği ölçülerle donanmış bir kişi ola-
rak; İslam’ı doğru anlamış, doğru anlatmıştır. Milliyetin temeli “dil”, “din” ise dilimizi ve 
Türk-İslam anlayışımızı da Hoca Ahmed Yesevi’ye borçluyuz. Hoca Ahmed Yesevi anlayışın-
da kadın ve erkek işte, üretimde birlikte olduğu gibi mescitte, mecliste ve dergahta da bir-
likte olmuşlardır. Kadın hayatın dışına itilmemiştir. Ahmed Yesevi tarihteki adıyla Türkler’in 
piridir. Milletimizin en önemli öğretmenidir. Milletimizin mayasını yoğuran insandır. Bu ne-
denle de Yesevi düşüncesi halkımıza detaylıca anlatılmalı, iyi anlaşılmalı ve O’nun yolunca 
yaşanmalıdır. Ahmed Yesevi’nin üç hizmetinden birincisi; yaşadığı dönemde aydınlar Arapça 
ve Farsça yazdığı halde o Türkçe yazmış ve Türkçe anlatmıştır. İkincisi; Ahmed Yesevi ye-
tiştirdiği öğrencilerini öğreticiler olarak Türk dünyasına göndermiş, milletimiz arasında Arap 
milliyetçiliğine dayanan Emevi İslamı’nı değil, Türk İslamı’nı yaymış, yeni bir ruh ile donan-
mış olan insanlarımızın büyük bir gelişme ortaya koymalarını sağlamıştır. Üçüncüsü; Ahmed 
Yesevi, İslam’ın doğru yorumu olan Türk yorumunu ortaya çıkarmıştır. İşte bu yorumun esas-
larını da yedi ilke ile ifade etmiştir. 

Birincisi; Allah’a aşkla yöneliş. İkincisi; ihlas yani içtenlik, samimiyet. Üçüncüsü; insan 
sevgisi. Dördüncüsü; hoşgörü yani hiçbir insanın ötekileştirilmemesi. Beşincisi; kadın ve erkek 
eşitliği. Altıncısı; emek ve işin kutsallığı. Yedincisi; Bilimin insanı Allah’a ulaştıran, varlığı ve 
Yaratan’ı bilmeyi sağlayan yol olarak görülmesi. Yine bu konuda Hünkar Hacı Bektaş Veli: 
“Bilimden gitmeyen yolun sonu karanlıktır, çıkmaz sokaktır” buyurmuştur. 

Hacı Bektaş Veli’ye kim olduğu sorulduğunda: “Türkistan’ın Horasan şehrinden ve Hz. 
Muhammed’in (S.A.S) soyundan Şeyh İbrahim Sani diye bilinen Seyyid’in büyük oğluyum. 
Mürşidim, Pir-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevi, hocam Lokman Perende, meşrebim Hz. Mu-
hammed (S.A.S) ve Hz. Ali’den, nasibim ise Yüce Allahü Teala’dandır” der. Hacı Bektaş Veli, 
Türk insanını birlik ve beraberlik ülküsü etrafında toplamaya, eğitmeye ve lider olarak yetiş-
tirmeye çalışan gerçek bir tasavvuf önderi ve toplum hocasıdır. Hünkar Hacı Bektaş Veli, piri 
Ahmed Yesevi’den Anadolu’ya gitmesi için manevi emri alınca hocası Lokman Perende’den 
izin almaya gittiğinde o an odadaki yanan ocaktan bir köseğiyi (iki ucu yanık odun parçası) 
alıp Anadolu diyarına doğru fırlatıp attılar. Anadolu’da Hak Ahmet Sultan tarafından yakala-
nan köseği, Sulucakarahöyük (bugünkü Hacı Bektaş Veli Tekkesi) olan yere dikildi. Daha son-
ra köseği hemen yeşerip dut ağacı oldu. Bu ağaç dergahtaki Balım Sultan Türbesi’nin önünde 
hala durmaktadır. Ahmed Yesevi’den aldığı çerağı, Hacı Bektaş Veli Anadolu’da tutuşturdu. 
Yetiştirdiği talebeler Anadolu’nun her tarafına yayıldı, Balkanlar’a ve Kuzey Afrika’ya kadar 
ulaştı. 
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Hünkar Hacı Bektaş Veli, Baba İlyas Horasani ile bir buluşmasında Baba İlyas, Hacı 
Bektaş’a: “Erenler, Kur’an’daki yüz on dört surenin genel manası üçtür; Halktan birisi bu üç 
mananın dışında başka manalar çıkarmaya kalkışırsa delalete düşer demişsiniz?” diye sorar. 
Bu soruya karşılık Hacı Bektaş Veli: “Horasan ve Nişabur erenleri almış oldukları eğitim itiba-
riyle İslam dinini her türlü zorluklardan, korkutmalardan arındırmışlar ve Kur’an’ın emrettiği 
esaslara sadık kalarak kolaylaştırmışlardır. Bizlere düşen görev de Anadolu’daki göçebe Türk 
topluluklarına sevgi ve hoşgörüyle yaklaşarak, Kur’an’ın yalın fakat özlü manasını halkın an-
layacağı bir tarz olan ‘ELİNE, DİLİNE, BELİNE’ sahip ol sözü temelli vermektir. Yine başka 
bir sözümüzde ‘BİR OLALIM, DİRİ OLALIM, İRİ OLALIM’ dedik. Bu sözleri söylemekteki 
asıl maksadımız Anadolu’daki birlik ve kardeşliği sağlamaktır.” demiştir. 

Buradaki amaç Kur’an’ın hurafeden, karmaşıklıktan uzak saf ve sade net anlaşılmasını 
sağlamak olmuştur. Hoca Ahmed Yesevi’den ilham alan Hünkar Hacı Bektaş Veli ve derviş-
leri eliyle Türk İslam’ı bu topraklarda net ve anlaşılır kılınmıştır. Bu aydınlık yola cumhuri-
yetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk sahip çıkarak aziz Türk milletimizin ilelebet 
önünü açmıştır. Bu aydınlığa sahip çıkalım. 
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SİVASLI ÂŞIKLARIN YOZGATLI ÂŞIK TÜRKMENOĞLU 

(1944-1998) HAKKINDAKİ ŞİİRLERİ ÜZERİNE BİR 

DEĞERLENDİRME

AN EVALUATION ON THE POEMS OF ASIKS FROM SİVAS 
ABOUT ASIK TÜRKMENOĞLU (1944-1998) FROM YOZGAT

Bayram DURBİLMEZ1

ÖZ

Âşık edebiyatına özgü gelenek-

lerden biri de “başka âşıklarda söz 

etme geleneği”dir. Bu geleneğe bağ-

lı olan âşıklar, “usta âşık” kabul ettikleri 

âşıklardan veya dost/arkadaş olarak tanı-

dığı diğer âşıklardan söz eden şiirler söyle-

yebilir/yazabilir. Bu şiirlerden bazılarında 

bir âşıktan söz edilirken, bazı şiirlerde de 

birden çok âşıktan söz edilir. Birden çok 

âşıktan söz edilen şiirler, âşık edebiyatının 

“âşıknâme”, “şairnâme” gibi adlarla anı-

lan türünü oluşturur. Bir âşıktan söz edilen 

müstakil şiirlerin de “methiye”, “taşlama” 

gibi türleri vardır. “Usta âşık” kabul edilen 

ve sevilen âşıklarla ilgili söylenen/yazılan 

şiirler “methiye” türünde; âşıklığı ve kişi-

Makale geliş tarihi: 25.06.2018, Makale kabul tarihi: 26.11.2018 
1 Prof. Dr., Nevşehir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fa-
kültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, ORCID ID: 
https://orcid.org/0000-0002-6682-8455.

liği eleştirilen âşıklarla ilgili söylenen/ya-

zılan şiirler ise “taşlama” türündedir. Tek 

bir âşık tarafından söylenen/yazılan şiirler 

yanında, birden çok âşığın atışma sırasında 

söyledikleri şiirlerde de başka âşıklardan 

söz etme geleneğine uygun örnekler vardır. 

Geleneğe uygun olarak söylenen/yazılan 

bu şiirler, âşık edebiyatı araştırmaları açı-

sından oldukça önemlidir. Hayatı hakkında 

genel bilgiler bulunan âşıkların fazla bilin-

meyen yönlerini ve hayatı hakkında fazla 

bilgi bulunmayan âşıkların özgeçmişleriyle 

ilgili ipuçlarını bu şiirlerde bulmak müm-

kündür. Bu sebeple, bu şiirlerin âşık biyog-

rafileri açısından önemli birer kaynak oldu-

ğunu söylemek mümkündür. 

Âşıknâmelerde/şairnâmelerde ken-

disinden söz edilen ve hakkında müstakil 

şiirler söylenen/yazılan âşıklardan biri de 

Yozgatlı Âşık Türkmenoğlu’dur. Bu araş-

tırmada, Yozgatlı Âşık Türkmenoğlu hak-

kında Sivaslı âşıkların söyledikleri/yazdık-

ları şiirlerden hareketle, âşık edebiyatının 

önemli geleneklerinden “başka âşıklardan 

söz etme geleneği”nin âşık edebiyatı araş-
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tırmaları açısından önemine dikkat çekil-

mesi amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Âşık Edebiyatı, 

Âşıknâme/Şairnâme, Âşık Türkmenoğlu, 

Gelenek.

ABSTRACT 

One of the unique traditions of “aşık” 

(minstrel) literature is the “tradition of 

making mention of other aşıks.” Aşıks, who 

are bound up with this tradition, may say/

write poems making mention of aşıks who 

they accept as “master aşık” or they know 

as their friends. In some of these poems 

one aşık is mentioned and in some of them 

more than one aşık is mentioned. Poems 

in which more than one aşık is mentioned 

are named as “âşıknâme”or “şairnâme”. 

And the poems in which one aşık is men-

tioned has types named such as “methiye” 

and “taşlama”. The poems that are said/

written about the aşıks who are loved and 

accepted as “master minstrel” are in the 

type of “methiye”, the poems that are said/

written about the minstrel whose works 

and personality are criticized are in type of 

“taşlama”. Besides the poems said/written 

by one aşık, there are examples of the tra-

dition of making mention of other aşıks in 

the poems that are said by more than one 

aşık during a “call-and-response of aşıks”. 

Those poems which are said/written in ac-

cordance with the tradition have a great 

importance in terms of minstrel literature 

researches. In these poems, it is possible to 

find the clues about the biography of aşıks 

about whom there are few information. 
Therefore, it is possible to say that these po-
ems are important sources for biographies 
of aşıks. 

Âşık Türkmenoğlu from Yozgat is one 
of the aşıks about whom poems are said/
written. In this study, it is aimed to take at-
tention to the importance of the tradition to 
“make mention of other aşıks” for the min-
strel literature researches with reference to 
the poems about Aşık Türkmenoğlu from 
Yozgat that are said/written by aşıks from 
Sivas. 

Keywords: Minstrel Literature, 
Âşıknâme/Şairnâme, Âşık Türkmenoğlu, 
Tradition.

Âşıkların başka âşıkları konu alan şi-
irler söylemesi/yazması âşık edebiyatı 
gelenekleri arasında önemli bir yer tutar. 
Âşıklar arasında, özellikle “usta âşık” ka-
bul edilen âşıklar hakkında âşıknâme/
şairnâme türünde şiirler söylendiği/yazıl-
dığı gibi, yine “usta âşık” sayılan âşıklar 
hakkında müstakil şiir söylendiği/yazıldı-
ğı da bilinmektedir. Bu tür şiirler bir âşık 
tarafından oluşturulabileceği gibi, atışma 
sırasında birden çok âşık tarafından da 
söylenebilir. Âşıklar tarafından söylenen/
yazılan bu şiirler âşık edebiyatı araştırma-
ları açısından çok büyük bir önem taşır. 
Özellikle hayatı hakkında fazla bilgi bulun-
mayan âşıklar hakkındaki şiirler daha da 
önemlidir. Çünkü âşıklar, konu edindikleri 
âşıkların biyografilerini aydınlatacak çeşitli 

ipuçlarına da bu şiirlerde yer verirler. 
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Bu önemli geleneğin günümüz âşıkları 

arasından tespit edilen örnekleri de bulun-

maktadır. Özellikle de vefat eden âşıklar 

hakkında, o âşıkların dostu/arkadaşı olan 

âşıklar tarafından söylenen/yazılan şiir-

ler ile vefat eden âşıkları “usta âşık” sa-

yan âşıklarca söylenen/yazılan şiirler 

de çoktur. Hakkında şiirler söylenen/

yazılan âşıklardan biri de Yozgatlı Âşık 

Türkmenoğlu’dur. Yozgatlı Âşık Türkme-

noğlu hakkında müstakil şiirler yazan/söy-

leyen âşıklardan bazılarını, memleketlerine 

göre şöyle sıralamak mümkündür: 

1. Yozgatlı âşıklar: Çapanoğlu/Bekir 

Balaban, Hazanî/Erdoğan Bektaş, 

İdris/İdris Gümüş, Kul Hâkî/İs-

mail Özbek, Muradî/Murat Erci-

yas, Nuranî/Sami Sarıkaya; 

2. Sivaslı âşıklar: Sefil Selimî/Ahmet 

Günbulut, Derdiyâr/Murat Tanrı-

verdi, İhlasî/Bekir Akbulut, Cefaî/

Binali Aydın; 

3. Karslı âşıklar Hasretî/Sadi Değer, 

Mürsel Sinan/Mürsel Uğursu, Nu-

ran/Nuran Araz Kaçar; 

4. Erzurumlu âşık: Temelî/Yakup Te-

mel; 

5. Samsunlu âşık: Obalı/Mustafa 

Obalı; 

6. Kayserili âşıklar: Hayri Toprak, 

Meydanî

Ozan Gürbüz Değer, Şevki Çoba-
noğlu, Âşık Gülbahçe/Salim Gülbah-
çe ve Âşık Çemeloğlu gibi bazı âşıkların 
şairnâmelerinde/âşıknâmelerinde de aynı 
âşıktan söz edilmektedir. Yozgatlı Cemalî/
Mustafa Aslan da âşığın vefatı üzerine bir 
tarih düşürmüştür. 

Bu çalışmada Sefil Selimî/Ahmet Gün-
bulut, Derdiyâr/Murat Tanrıverdi, Cefaî/
Binali Aydın ve İhlasî/Bekir Akbulut Sivas-
lı âşıkların Türkmenoğlu hakkındaki şiirleri 
incelenerek, âşığın biyografisine ışık olabi-
lecek bazı tespit ve değerlendirmeler ortaya 
çıkarılacaktır. 

1. Türkmenoğlu’nun Biyografisine 
Işık Tutan Dizeler:

Sivaslı âşıkların Türkmenoğlu hakkın-
daki şiirleri incelendiğinde, âşığın biyogra-
fisine ışık tutan dizeleri 8 başlık altında top-
lamak mümkündür: 

1.1. Doğum Yeri: Türkmenoğlu, -nü-
fus kayıtlarına göre- 1 Temmuz 1944’te, 
Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Taşpınar 
köyünde doğmuştur. Derdiyar, bu konuda 
şöyle der: “Taşpınar köyünde dünyaya gel-
din/Rabbini tanıdın, kendini bildin/İrfan 
meclisinde bir ehl-i dildin/İbret dolu ro-
man hayatın senin”

Aslen Sivaslı olan Derdiyar, Sorgun’a 
yerleşir ve Türkmenoğlu’nun mezarını zi-
yaret ederek, Sorgun’da yaşamaya başladı-
ğını şöyle belirtir: “Temiz ad bıraktın üstat 
ardında/Saplanıp kalmadın dünya derdin-
de/Misafirim şimdi senin yurdunda/Yurt 

oldu Sorgun’un, Yozgad’ın senin”
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1.2. Adı ve Soyadı: Türkmenoğlu’nun 

asıl adı Bahri, soyadı Durbilmez’dir. Cefaî, 

“Durbilmez ırmaktı çağlayıp coştu/Durma-

dı ömrünce boş Türkmenoğlu” dizeleriyle 

âşığın soyadından söz eder. 

Türkmenoğlu’nun soyadına doğrudan 

ya da dolaylı olarak değinen âşıklar da ol-

muştur. Sözgelimi Sefil Selimî, âşığın soya-

dından dolaylı olarak söz eder: “Soyadına 

uyup sözünde durdun”

1.3. Soyu: Babası Hacı Seyit, babası-

nın babası Necip Çavuş, babasının büyük-

babası Bekir, büyükbabasının büyükba-

bası Mustafa; annesi Meryem, annesinin 

babası Ramazan Çavuş, annesinin annesi 

Pembe’dir. Necip, Uğur ve Halis adların-

da üç erkek kardeşi; Emine, İkbal ve Na-

siye adlarında üç kız kardeşi vardır. Baba 

tarafından Bozkoyunlu Oymağı, Beğdillü 

Aşireti, Doğanlı Cemaati, Devecioğulları 

sülâlesine mensup olan Âşık Türkmenoğlu, 

anne tarafından da Bozulus Oymağı, Ma-

malu Aşireti, Ağcalu Cemaati, Akçaoğul-

ları/Aygırcıoğulları sülâlesindendir. Der-

diyar, Türkmenoğlu’nun kökeni ve kimliği 

hakkında şöyle söyler: “Oğuz Han’ın okla-

rından, yayından…/Türkmenoğlu ceddin 

Türkmen boyundan/Bozok yaylasının Bo-

zok soyundan/Bahrisin, Durbilmez soya-

dın senin” 

Anne tarafından dedesi Ramazan Akça 

da Şifaî ve Tabibî mahlaslarıyla şiirler söy-

leyen bir âşıktır. 

1.4. Âşıklığı: Türkmenoğlu, usta 

âşıklardan biri olarak kabul edilir. Nitekim 

Derdiyar’ın “Usta bir âşıktın, iyi bir baba”, 

“Âşıklıkta zirve sanatın senin” dizelerin-

de de âşığın ustalığına değinilir. “Berrak 

pınar gibi çağlamış coşmuş”, “Türk gen-

cine Türkçe verdiği öğüt” gibi dizelerle 

Türkmenoğlu’ndan söz eden İhlasî/Bekir 

Akbulut tarafından da âşığın baş üstünde, 

şanlı bir üstat olduğu söylenir: “Bu Bekir’in 

baş üstünde, en başta/Türkmenoğlu üstat 

şanı var şimdi”

Türkmenoğlu’nun usta bir âşık oldu-

ğu genel olarak dile getirildiği gibi, kimi 

âşıklar tarafından da onun badeli ve atış-

macı âşık oluşu özel olarak vurgulanır. Bu 

hususlarla ilgili tespitlerimizden bir kısmı 

şöyledir:

a) Badeli Âşık Oluşu: Türkmenoğlu, ba-

deli âşıklardan biri olarak kabul edilir. Bu 

kabul Derdiyar tarafından “Aşkın badesini 

içtin rüyada” dizesiyle dile getirilir. Cefaî 

de Türkmenoğlu’nun bir gece düş gördü-

ğünü ve mahlasını da gördüğü düşte aldı-

ğını söyler: “Ön adına mahlasını koydur-

du/Gördüğü bir gece düş Türkmenoğlu” 

b) Atışmacı Âşık Oluşu: Âşık Türkme-

noğlu, doğmaca şiirler söyleyen ve atış-

ma yapabilen güçlü âşıklardan biri olarak 

kabul edilir. Âşığın bu özelliği Derdiyar 

tarafından şöyle dile getirilir: “Gezdin 

Türkiye’nin dört bir yanında/İrticalen düz-

dün sözü ânında/Atıştın ustaca er meyda-

nında/Âşıklıkta zirve sanatın senin”
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Cefaî, Türkmenoğlu’nun söze sıkışma-

yan hazır-cevap bir âşık olduğunu ve pek 

çok âşığı atışmada tuş ettiğini şöyle söyler: 

“Methiye yeter mi vefalı öze?/Hazır cevap, 

sıkışmazdı hiç söze/Meydan dile gelip an-

latsa bize/Yaptı kaç âşığı tuş Türkmenoğ-

lu”

Türkmenoğlu’nun atışma yeteneğini 

duyan Sefil Selimî de Türkmenoğlu ile uy-

gun bir zamanda atışmak için haber gön-

dermiş, Türkmenoğlu da Sefil Selimî’ye 

selâm göndererek bu habere olumlu cevap 

vermiştir. Türkmenoğlu’nun vefatı üzerine 

bir şiir söyleyen Sefil Selimî, bu konuya da 

değinerek şöyle der: “Hak, Muhammed, 

Ali bizlere rehber/Hüseyin’in ruhu bizle 

beraber/Atışalım diye salmıştım haber/

Kaçtın Türkmenoğlu, çok erken kaçtın/

İlm-i ledün bilen bilir kelâmı/Kaçmadın bi-

lirim, saldın selâmı…”

1.5. Kişilik Özellikleri: Türkmen-

oğlu’nun bir gönül adamı olduğu ve kalp 

kırmadığı, Sefil Selimî tarafından “Kalp 

kırmayım deyip kendini kırdın” dizesiyle 

anlatılır. Cefaî de Türkmenoğlu’nun güzel 

huylu ve hatırı sayılan biri olduğunu söy-

ler: “Güzel huyla hatırını saydırdı/Kör nef-

sini günahlardan caydırdı” 

İhlasî, Türkmenoğlu’nun tatlı dilli, hoş 

sohbet biri olduğunu ve pek çok örnek 

yönü bulunduğunu dile getirir: “Söyleyin-

ce dilde sözü de hoşmuş/Bizlere çok örnek 

yönü var şimdi” 

Türkmenoğlu’nun örnek alınması gere-

ken bazı özelliklerini de İhlasî şöyle anlatır: 

“Pirüpak yaşamış nefsini ezmiş/Yurtdışın-

da birçok yeri de gezmiş/Kendine onurlu 

bir hayat çizmiş/Gönül kervanında hanı 

var şimdi”

Cefaî, Türkmenoğlu’nun örnek alına-

cak bir insan olduğunu, bu dünyada güzel 

iz bıraktığını ve cennete uçtuğunu şöyle ifa-

de eder: “Ey Cefaî uyan sen de rüyadan!/

Örnek al dostunu sıyrıl riyadan/İz bıraktı 

geldi geçti dünyadan/Sanki bir kanatsız 

kuş Türkmenoğlu”

İhlasî, Türkmenoğlu’nun “Fakire, ye-

time yardıma koşmuş” bir insan olduğunu 

da söyler. Cefaî’ye göre de Türkmenoğ-

lu; garibe, mazluma el uzatan, tatlı sohbe-

ti olan, kimseye kötü söz söylemeyen bir 

âşıktır: “Garibe, mazluma el uzatırdı/Tatlı 

sohbetiyle bal uzatırdı/Dikenli dillere gül 

uzatırdı/Vurmazdı kimseye taş Türkme-

noğlu”

Türkmenoğlu’nu yakından tanıyan 

Cefaî, Türkmenoğlu’nun sahte sözlülere 

karşı üzüntüsünü içine attığını ve değişen 

zamana ve zamane insanlarına karşı için 

için yandığını söyler: “Ah çekerdi için için 

yandıkça/Of çekerdi sahte söze kandıkça/

Dalıp dalıp mazisini andıkça/Dökerdi gö-

zünden yaş Türkmenoğlu”

Türkmenoğlu, şöhret ve servet sevda-

lılarından olmamıştır. Âşığın bu özelliği 

Sefil Selimî tarafından “Bakmadın şöhrete, 

servete doğru/Yöneldin en büyük Kudret’e 

doğru” dizeleriyle dile getirilir. 
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Cefaî, dostları içinde Türkmenoğlu’nun 

ayrı bir yeri olduğunu şöyle söyler: “Ben-

likten sıyrılıp söze kıyarsam/Sayfalar az 

gelir vasfın sayarsam/Dostlukları bir sıraya 

koyarsam/Gönlümde her zaman baş Türk-

menoğlu”

“Temiz ad bıraktın üstat ardında” di-

yen Derdiyar, Türkmenoğlu’nun usta âşık 

olması yanında iyi bir baba olduğunu da 

söyler: “Usta bir âşıktın, iyi bir baba”.

Türk milletinin geçmişinden aldığı güç-

le, Türk gençlerine Türkçe öğütler veren 

Türkmenoğlu, inançlı bir Türk milliyetçi-

sidir. Âşığın bu özelliği İhlasî tarafından 

şöyle dile getirilir: “Bükülmez çelikmiş 

duydum bu yiğit/Er oğlu erimiş ünü var 

şimdi/Türk gencine Türkçe verdiği öğüt/O 

Türkmenoğlu’nun dünü var şimdi” 

Türkmenoğlu’nun imanlı bir âşık oldu-

ğunu dile getiren Cefaî, âşığın tevhit çağrı-

sına meleklerin de şahit olduğunu söyler: 

“Melekler şahittir tevhit çağrına/Tövbele-

rin çare gönül ağrına”

1.6. Gurbet Hayatı: Türkmenoğlu, 

Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde ve Libya, 

Arabistan gibi ülkelerde işçi olarak çalı-

şır. Âşığın gurbet hayatı Derdiyar’ın çe-

şitli dizelerinde şöyle dile getirilir: “Gez-

din Türkiye’nin dört bir yanında”/“Alnı 

ak, başı dik gezdin dünyada/Hem 

Arabistan’da, hem de Libya’da/Çölde yan-

kılandı feryadın senin”

1.7. Vefatı: Türkmenoğlu, 14 Ma-

yıs 1998’de, 54 yaşında vefat eder. Sefil 

Selimî’nin şiirinde de Türkmenoğlu’nun 

ecel şerbetini çok erken yaşta, 54 yaşında 

içtiği; “masiva” denilen gurbeti (dünyayı) 

çok erken geçerek vuslata erdiği şöyle ifade 

edilir: “Elli dört yaşında ecel şerbeti/İçtin 

Türkmenoğlu, çok erken içtin/Bıraktın ma-

siva denen gurbeti/Geçtin Türkmenoğlu, 

çok erken geçtin”

Cefaî de “Durmadı ömrünce boş Türk-

menoğlu” dediği âşığın halka hizmet ettiği-

ni ve 54 yaşında iken Hakk’a ulaştığını söy-

ler: “Halka hizmet etti, Hakk’a ulaştı/Daha 

elli dörttü yaş Türkmenoğlu”

Âşık Türkmenoğlu, geçirdiği kalp 

krizi sonucu vefat etmiştir. İhlasî, 

Türkmenoğlu’nun kalp krizi sonucu vefat 

ettiğini şöyle dile getirir: “Kalp krizi ani al-

mış genç yaşta “Türkmenoğlu nur saklamış 

naaşta”

Kimi âşıklar da Türkmenoğlu’nun 

Allah’ın rahmetine kavuşarak cennete git-

tiğini dile getirir. Sözgelimi “Bu dünya 

yerine sonsuz âlemi/Seçtin Türkmenoğ-

lu, çok erken seçtin” diyen Sefil Selimî, 

Türkmenoğlu’nun bu dünyadan çok erken 

göçerek cennete gittiğini ve üçlerin, beşle-

rin yanına vardığını da söyler: “Kul Sefil 

Selimî cennete doğru/Uçtun Türkmenoğlu, 

çok erken uçtun”/“Üçlerin, beşlerin yanına 

vardın/Göçtün Türkmenoğlu, çok erken 

göçtün”

Derdiyar da bu konuda şöyle söyler: 

“Cennette melekler üstadın senin/Kavuş-

tun Allah’ın sen rahmetine/Kavuşmaktı 

Hakk’a muradın senin”
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 “En son sadık yârin bastı bağrına/

Cennet mekân olsun hoş Türkmenoğlu” 

dizelerini söyleyen/yazan Cafaî de âşığa, 

“mekânın cennet olsun!” diye dua eder. 

Türkmenoğlu’nun vefatı üzerine kimi 

âşıklar, kabrini ziyaret eder. Sözgelimi as-

len Sivaslı olduğu hâlde Sorgun’a yerleşen 

Derdiyar da Türkmenoğlu’nun mezarını 

ziyaret eder. “Türkmenoğlu geldik ziyareti-

ne” diyen Derdiyar, âşığın hısım-akraba ta-

rafından da rahmetle anıldığını söyleyerek 

şöyle dua eder: “Rahmetle anıyor hısım, 

akraba/Gölge olsun sana cennette tuğba/

Uzansın bize kol, kanadın senin”

1.8. Eserleri: Âşık Türkmenoğlu’nun 

hayatı, şiir sanatı ve şiirleri üzerine iki kitap 

yayımlanır: Vefatının 15. Yıldönümünde 

Yozgatlı Âşık Türkmenoğlu, (hzl. Bayram 

Durbilmez), Laçin yayınları: Kayseri, 2013.; 

Âşık Türkmenoğlu/Hayatı ve Şiir Sanatı 

Üzerine Bir İnceleme, (hzl. Bayram Durbil-

mez), Kardeşler Matbaası: Kayseri, 2015.

Derdiyar, Türkmenoğlu’nun eserleri-

nin dillerde söylendiğini, amel defterinin 

de dünya durdukça kapanmayacağını söy-

ler: “Söylenir dillerde her bir eserin/İnanır, 

söylerim; cennettir yerin/Kapanmaz dün-

yada amel defterin”

İhlasî, Türkmenoğlu’nun hem hazine 

hem deniz olduğunu ve çok eser bıraktığı-

nı söyler: “Türkmenoğlu hem hazine, hem 

deniz/Açık bir alında solmayan beniz/Çok 

eser bırakmış alabilseniz/Yâd ile hatıra 

günü var şimdi”

2. Türkmenoğlu Hakkında Şiirler 
Söyleyen Sivaslı Âşıklar ve Şiirleri

Yukarıda değerlendirilen veriler, metin 

merkezli bir inceleme sonucu ortaya çıka-

rılan bilgilerden oluşmaktadır. İncelemeye 

konu olan şiirleri söyleyen/yazan Sivaslı 

âşıklar hakkında kısaca bilgi verdikten son-

ra ile Türkmenoğlu hakkındakini şiirleri de 

sunmakta yarar vardır: 

2.1. Âşık Sefil Selimî/Ahmet 
Günbulut ve Şiiri: 

Sefil Selimî Âşık Türkmenoğlu’nun ve-

fatı üzerine 6+5=11 heceli ve 5 dörtlükten 

meydana gelen bir şiir söyler. 

Asıl adı Ahmet, soyadı Günbulut olan 

Sefil Selimî, 26 Ağustos 1933’te Sivas’ın Şar-

kışla ilçesinde doğar. İlkokul mezunudur. 

İki yıl da ortaokula devam eder fakat geçim 

sıkıntısı yüzünden okula devam edemez. 

Yöre âşıklarının etkisiyle şiir söylemeye/

yazmaya yönelir. Veli, Veysel Şatıroğlu, Ali 

İzzet Özkan gibi âşıklardan etkilenir. Kızıl-

cakışla köyünden Çoban Mehmet’e çıraklık 

eder. Ustası tarafından Sefil Selimî mahlası 

verilir. 1966’dan itibaren çeşitli tarihlerde 

Türkiye Âşıklar Bayramı’na (Konya) ka-

tılır. Bir süre Hollanda’da yaşar. 1972’de 

Türkiye’ye, Sivas’a döner. 30 Aralık 2003’te, 

Sivas’ta vefat eder. Mezarı Şarkışla’da-

dır. 1963’te Yâr Badesi, 1978’de Yalınkat, 

1989’da Kul Yanmasın adlı şiir kitapları ya-

yımlanır. Hayatı ve şiirleri üzerine yapılan 

şu araştırmalarda da şiir varlığına yer ve-

rilir: Âşık Sefil Selimî’nin Şiirleri Üzerinde 

Bir İnceleme (Murat Özdemir, 1982), Âşık 
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Sefil Selimî’nin Hayatı, Sanatı, Şiirlerin-

den Seçmeler (İhsan Kılıç, 1993), Çobanın 

Can Pınarı (Doğan Kaya, 1996), Şiirleri ve 

Türküleriyle Âşık Sefil Selimî (Uğur Kaya, 

2001), Âşık Sefil Selimî - İrfan Okulu (Ah-

met Özdemir, 2003). 

20. yüzyılın güçlü âşıklarından Se-

fil Selimî doğmaca (irticalen) şiirler söyler 

ve atışmada da başarılıdır. Sefil Selimî’nin 

Türkmenoğlu hakkında doğmaca (irticalen) 

söylediği şiiri Kayserili Âşık Mahrumî tara-

fından kaydedilerek bize ulaştırılmıştır. Se-

fil Selimî’nin şiiri şöyledir:

TÜRKMENOĞLU

Elli dört yaşında ecel şerbeti

İçtin Türkmenoğlu, çok erken içtin

Bıraktın masiva denen gurbeti

Geçtin Türkmenoğlu, çok erken geçtin

Kalp kırmayım deyip kendini kırdın

Soyadına uyup sözünde durdun

Üçlerin, beşlerin yanına vardın

Göçtün Türkmenoğlu, çok erken göçtün

Hak, Muhammed, Ali bizlere rehber

Hüseyin’in ruhu bizle beraber

Atışalım diye salmıştım haber

Kaçtın Türkmenoğlu, çok erken kaçtın

İlm-i ledün bilen bilir kelâmı

Kaçmadın bilirim, saldın selâmı

Bu dünya yerine sonsuz âlemi

Seçtin Türkmenoğlu, çok erken seçtin

Bakmadın şöhrete, servete doğru

Yöneldin en büyük Kudret’e doğru

Kul Sefil Selimî cennete doğru

Uçtun Türkmenoğlu, çok erken uçtun

2.2. Âşık Derdiyar/Murat 

Tanrıverdi ve Şiiri: 

Sivaslı Âşık Derdiyâr, 14 Mayıs 

2011’de, Âşık Türkmenoğlu’nun mezarını 

ziyaret ederek 6+5=11 heceli ve 9 dörtlük-

ten meydana gelen bir destan söyler. Bu 

destan şöyledir:

Asıl adı Murat, soyadı Tanrıverdi olan 

Âşık Derdiyar, 1 Nisan 1961’de, Sivas’ın 

Sivritepe köyünde doğar. Lise mezunu-

dur. Ortaokul öğrencisi iken saz çalmaya 

başlar. Amcası Ömer Tanrıverdi de âşıktır. 

1976’da, 15 yaşında geçirdiği bir trafik ka-

zası sonucu sakatlanır. Âşık Gülşadî’ye çı-

raklık eder. Önce Adabî mahlasını kullanır. 

Erdem Can’ın önerisiyle Derdiyar mahla-

sını kullanmaya başlar. 2008’de, Yozgat’ın 

Sorgun ilçesine yerleşir. Yozgat Şairler ve 

Yazarlar Birliği ile SOYDER üyesi olur. 

Lebdeğmez ve atışma dallarında birincilik-

ler kazanır. 

23 Kasım 2013’te, geçirdiği kalp krizi 

sonucu Sorgun’da vefat eder. 
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TÜRKMENOĞLU’NUN 

ARDINDAN

Türkmenoğlu geldik ziyaretine

Cennette melekler üstadın senin

Kavuştun Allah’ın sen rahmetine

Kavuşmaktı Hakk’a muradın senin

Usta bir âşıktın, iyi bir baba

Rahmetle anıyor hısım, akraba

Gölge olsun sana cennette tuğba

Uzansın bize kol, kanadın senin

Temiz ad bıraktın üstat ardında

Saplanıp kalmadın dünya derdinde

Misafirim şimdi senin yurdunda

Yurt oldu Sorgun’un, Yozgad’ın senin

Oğuz Han’ın oklarından, yayından…

Türkmenoğlu ceddin Türkmen boyundan

Bozok yaylasının Bozok soyundan

Bahrisin, Durbilmez soyadın senin

Taşpınar köyünde dünyaya geldin

Rabbini tanıdın, kendini bildin

İrfan meclisinde bir ehl-i dildin

İbret dolu roman hayatın senin

Aşkın badesini içtin rüyada

Alnı ak, başı dik gezdin dünyada

Hem Arabistan’da, hem de Libya’da

Çölde yankılandı feryadın senin

Gezdin Türkiye’nin dört bir yanında

İrticalen düzdün sözü ânında

Atıştın ustaca er meydanında

Âşıklıkta zirve sanatın senin

Söylenir dillerde her bir eserin

İnanır, söylerim; cennettir yerin

Kapanmaz dünyada amel defterin

Üstat Bayram Hoca evlâdın senin

Derdiyâr dert dolu inleyen sazım

Rüzgâra karışır yanık avazım

Yüce Yaradan’a budur niyazım

Kolayca geçilsin Sırat’ın senin

2.3. Âşık Cefaî/Binali Aydın ve 

Şiiri: 

Sivaslı Âşık Cefaî’nin asıl adı Binali, so-

yadı Aydın’dır. 20 Nisan 1958’de, Sivas’ın 

Hasbey köyünde doğan âşığın babası Dur-

sun, annesi Nuriye’dir. Fadime, Dursun ve 

Kürşat adlarında üç çocuk babasıdır. 17 ya-

şında iken âşıklığa yönelir. Âşık Gülşadî’ye 

çırak olur. Şiirlerini saz eşliğinde, doğmaca 

olarak söyler. Atışmada da başarılı olur. 

Hakkında bir lisans tezi hazırlanır: Âşık 

Cefaî, Hayatı ve Şiirleri (hzl. Zühal De-

mir), 2002. Sivas’ta âşıklar kahvesi açar. 

Bir ara Kayseri’de yaşamaya başlar. Âşık 

Türkmenoğlu’nu da yakından tanır. Bu 

çalışmaya alınan şiir, Âşık Cefaî’nin, Face-

book sayfasından yaptığı 08.12.2016 tarihli 

paylaşımdan alınmıştır. Söz konusu payla-
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şım şöyledir: “Kayseri Erciyes Üniversitesi 

öğretim üyesi Tc. Bayram Durbilmez ho-

camızın babası rahmetlik Bahri Durbilmez 

(Âşık Türkmenoğlu) dostuma yazdığım 

acizane şiirimi siz okurlarımla, dostlarımla 

bugün paylaşmak istedim. 

Tüm Hakk’ın rahmetine kavuşmuş 

âşıklarımıza Rabbimden rahmet diliyorum. 

Saygılarımla. 08/12/2016

TÜRKMENOĞLU 

Durbilmez ırmaktı çağlayıp coştu

Durmadı ömrünce boş Türkmenoğlu

Halka hizmet etti, Hakk’a ulaştı

Daha elli dörttü yaş Türkmenoğlu

Güzel huyla hatırını saydırdı

Kör nefsini günahlardan caydırdı

Ön adına mahlasını koydurdu

Gördüğü bir gece düş Türkmenoğlu

Benlikten sıyrılıp söze kıyarsam

Sayfalar az gelir vasfın sayarsam 

Dostlukları bir sıraya koyarsam

Gönlümde her zaman baş Türkmenoğlu

Methiye yeter mi vefalı öze? 

Hazır cevap, sıkışmazdı hiç söze

Meydan dile gelip anlatsa bize

Yaptı kaç âşığı tuş Türkmenoğlu

Garibe, mazluma el uzatırdı

Tatlı sohbetiyle bal uzatırdı

Dikenli dillere gül uzatırdı 

Vurmazdı kimseye taş Türkmenoğlu

Ah çekerdi için için yandıkça

Of çekerdi sahte söze kandıkça

Dalıp dalıp mazisini andıkça

Dökerdi gözünden yaş Türkmenoğlu

Melekler şahittir tevhit çağrına

Tövbelerin çare gönül ağrına

En son sadık yârin bastı bağrına

Cennet mekân olsun hoş Türkmenoğlu

Ey Cefaî uyan sen de rüyadan! 

Örnek al dostunu sıyrıl riyadan

İz bıraktı geldi geçti dünyadan

Sanki bir kanatsız kuş Türkmenoğlu”

2.4. İhlâsî/Bekir Akbulut ve Şiiri:

Sivas’a bağlı Kangal’ın Yeşilka-

le köyünde doğar. Asıl adı Bekir, soyadı 

Akbulut’tur. 11 yaşında âşıklığa yönelir. 

Âşıklığa yönelmesinde, büyüklerinden 

dinlediği Kerem ile Aslı hikâyesinin etkisi 

olur. Kimi şiirlerinde İhlasî mahlasını kul-

lanır. Babasının vefatı üzerine 17 yaşında 

İstanbul’a giderek çeşitli işlerde çalışmaya 

başlar. Şiirleri şu kitapta toplanır: Meyri 

(2012), Eyvallah, Bekir Akbulut, Hayatı ve 
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Şiirleri (Kübra Güney, 2014), Tür ve Şekil 

Penceresinden İhlasî’nin Şiirleri (hzl. Do-

ğan Kaya, 2016).

Türkiye’nin çeşitli illerinde olduğu 

gibi, Kayseri, Yozgat ve Sorgun’da yapılan 

âşıklarla ilgili programlara da katılır. Âşık 

Türkmenoğlu üzerine Sivaslı Bekir Akbu-

lut/İhlâsî tarafından yazılan 6+5=11 heceli 

bu şiir beş dörtlükten oluşmaktadır:

TÜRKMENOĞLU’NA

Bükülmez çelikmiş duydum bu yiğit

Er oğlu erimiş ünü var şimdi

Türk gencine Türkçe verdiği öğüt

O Türkmenoğlu’nun dünü var şimdi

Berrak pınar gibi çağlamış coşmuş

Fakire, yetime yardıma koşmuş

Söyleyince dilde sözü de hoşmuş

Bizlere çok örnek yönü var şimdi

Türkmenoğlu hem hazine, hem deniz

Açık bir alında solmayan beniz 

Çok eser bırakmış alabilseniz

Yâd ile hatıra günü var şimdi

Pirüpak yaşamış nefsini ezmiş

Yurtdışında birçok yeri de gezmiş

Kendine onurlu bir hayat çizmiş

Gönül kervanında hanı var şimdi

Kalp krizi ani almış genç yaşta

Türkmenoğlu nur saklamış naaşta

Bu Bekir’in baş üstünde, en başta

Türkmenoğlu üstat şanı var şimdi

SONUÇ

Sefil Selimî, Cefaî, Derdiyar, İhlasî gibi 

Sivaslı âşıkların Türkmenoğlu hakkındaki 

şiirler söyledikleri/yazdıkları tespit edil-

miştir. Bu âşıklardan Sefil Selimî, Cefaî 

ve Derdiyar’ın âşığı yakından tanıdıkları, 

İhlasî’nin de âşık hakkındaki bilgileri baş-

ka âşıklardan ve Türkmenoğlu hakkında 

yazılan kitaplardan, makalelerden öğren-

diği anlaşılmaktadır. Âşıklar yatağı olan 

Sivas ve Yozgat’ın iki sınır şehir oluşu, gi-

diş-gelişleri kolaylaştırmış ve özellikle de 

âşık edebiyatı temsilcilerinin birbirlerini 

yakından tanımalarını sağlamıştır. Ayrıca 

yazılı ve elektronik kültür ortamlarının da 

âşıklar arasında iletişimi ve âşıklar arasında 

etkileşimi kolaylaştırdığı da görülmektedir. 

Tespit edilen şiirler incelendiğinde, âşığın 

doğum yeri, adı ve soyadı, soyu/sülâlesi, 

âşıklık geleneği içindeki yeri, kişilik özel-

likleri, hayatının çeşitli aşamaları, vefatı ve 

eserleri hakkında önemli bilgiler verildiği 

ortaya çıkmaktadır. Bu şiirlerden hareketle, 

âşıkların başka âşıklar hakkında söyledik-

leri/yazdıkları şiirlerin, âşık biyografisi ha-

zırlanırken başvurulacak önemli kaynaklar 

arasında yer aldığı görülmektedir. 
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FİRDEVSÎ’NİN MANZUM VİLÂYET-NÂME’SİNİN 

TÜRKÇENİN TARİHSEL SÖZLÜĞÜ’NE KATKILARI

CONTRIBUTIONS OF FIRDEVSI’S VERSE VILAYAT-NAMA 
TO THE HISTORICAL TURKISH DICTIONARY

M. Fatih KÖKSAL1

ÖZ 

Türk edebiyatının bilinen en hacim-

li eseri olan Süleyman-nâme’nin müellifi 

Firdevsî’nin (14-15. yy) önemli eserlerin-

den biri de manzum Hacı Bektaş-ı Velî 

Vilâyet-nâmesi’dir. Türkçenin Anadolu’da 

gelişme devrinin önemli ve tipik bir ese-

ri olan Vilâyet-nâme, Türk tasavvuf tarihi 

için önemli olduğu gibi Türk dili tarihi açı-

sından da kayda değer özellikleri havi bir 

eserdir. 

Bu çalışmada, tarafımızdan yayıma 

hazırlanan eserde geçip sözlüklerde yer 

almayan Türkçe kelimeler ele alınacaktır. 

Eserde, Tarama Sözlüğü’nde yer almayan 

veya farklı şekillerde yer alan 37 kelime tes-

pit edilmiş olup bunların kimisi Derleme 

Sözlüğü’nde yer almakta, büyük kısmı Ta-

Makale geliş tarihi: 20.06.2018, Makale kabul tarihi: 26.11.2018 
1 Prof. Dr., Amasya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakül-
tesi, Türk Dili Edebiyatı Bölümü, ORCID ID: https://
orcid.org/0000-0003-1056-9957.

rama Sözlüğü’nde de Derleme Sözlüğünde 

de bulunmamaktadır. Makalemizde bu ke-

limelere metin bağlamından hareketle an-

lamlar teklif edilecek, 37 kelime gibi azım-

sanamayacak bir söz varlığı Türkçenin Ta-

rihsel Sözlüğü’ne kazandırılmış olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Manzum Hacı Bek-

taş Veli Vilâyet-nâmesi, Firdevsî, Sözlük, 

Arkaik Kelimeler.

ABSTRACT

One of the important works of Firdevsî 

(14th-15th centuries), the author of Suley-

man-nama, the most voluminous work of 

Turkish literature, is the verse Vilayat-na-

ma of Hacı Bektash Veli. Vilayat-nama, an 

important and typical work of Turkish lan-

guage development in Anatolia, is impor-

tant for the history of Turkish mysticism as 

well as a valuable asset in terms of Turkish 

language history. 

In this work, we will discuss the Turk-

ish words which are not included in the 

dictionaries in the work prepared by us. 

In the work, 37 words that are not includ-

ed in the “Scanning Dictionary” have been 
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identified, some of them are in the “Com-

pilation Dictionary”, and most of them are 

not in the “Compilation Dictionary” in the 

“Scanning Dictionary”. In our paper, these 

words will be proposed to act in the context 

of the text, a word that cannot be underes-

timated by 37 words will be given to the 

“Historical Dictionary of Turkish”.

Keywords: Verse Vilayat-nama of Hacı 

Bektash Veli, Firdevsi, Dictionary, Archaic 

Words.

Türkçe, söz varlığı bakımından dün-

yanın en zengin dillerinden biri olmasına 

rağmen, tespit ve tescil noktasında eksik-

lerimiz olduğu için dilimizin bu niteliğini 

sergilemekten uzak durumdayız. Türk Dil 

Kurumu’nun 1960’lı yıllarda neşrine başla-

dığı iki dev eser (Derleme Sözlüğü ve Ta-

nıklarıyla Tarama Sözlüğü) yayımlandıkları 

dönemde, hele o devrin şartları düşünüldü-

ğünde kuşkusuz büyük bir boşluğu doldur-

muş olmakla birlikte bugünkü akademik 

çalışmalara bütünüyle cevap verebilmekten 

uzaktır. Bu makale dikkatle incelendiğinde 

de görülecektir ki, özellikle Tarama Söz-

lüğü için bu noksanlık daha barizdir. Bu 

olumsuzluğun temel sebebi, elbette bu söz-

lük için taranan eser sayısının yetersizliğiy-

le ilgilidir.

Esasında bu kifayetsizlik tespit edil-

miş, Türk Dil Kurumu tarafından, Tarama 

Sözlüğü’ne nazaran çok daha kapsamlı bir 

sözlük olma hedef ve iddiasıyla Türkçe-

nin Tarihsel Sözlüğü projesi başlatılmış-

tır. Hayata geçirilmesi, onlarca yıldır ilgi 

ve merakla beklenen Türkçenin Tarihsel 

Sözlüğü’nün akıbeti hakkında bugün için 

bir malumatımız yoktur. Tamamlanması 

beklenen bu müstakbel sözlüğün, yüzler-

ce eser taranarak Türkçenin yazılı çağları-

nın tamamını kapsayan, muazzam bir eser 

olacağı kanaati oldukça yaygındır. Biz de 

çalıştığımız veya neşrettiğimiz eserlerde, 

bu sözlük çalışmasına katkı sağlayabilecek 

kimi kelimeleri tespit ederek katkılarda bu-

lunmayı amaçlıyoruz.2 Bu makale de bu ça-

baların bir ürünüdür.

Bu makalede, henüz birkaç ay önce 

yayımladığımız Uzun Firdevsî’nin (ö. 

1517’den sonra) manzum Hacı Bektaş-ı Velî 

Vilâyet-nâmesi’ndeki Türkçe kelimelerden, 

başta Tarama Sözlüğü (T.S.) ve Derleme 

Sözüğü (D.S.) olmak üzere mevcut sözlük-

lerde yer almayan veya farklı yazılım veya 

anlamlarla sözlüklerde yer bulmuş söz var-

lığı konu edilmiştir. Bununla, bir yandan 

eserin Türk dili bakımından önem ve değe-

rini tespit etmek, bir yandan da sözü edilen 

müstakbel sözlüğün söz varlığına katkıda 

bulunmak amaçlanmıştır.

Manzum Vilâyet-nâme’nin Uzun 

Firdevsî’ye ait olduğuna dair başta Abdül-

baki Gölpınarlı olmak üzere, muhtelif bi-

lim adamları ve araştırmacıların öngörüleri 

bulunmakla birlikte, elde Firdevsî mahlası 

geçen bir nüsha bulunmadığı için bu, ancak 

“kuvvetli bir ihtimal” durumunda bir bil-

giydi. Eserin nüshalarını araştırırken ulaş-

2 Bu hususta bezer bir çalışmamız için bkz. Köksal 
2009.
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tığımız esnasında eserin Süleymaniye Kü-

tüphanesi Yazma Bağışlar 6329 numaradaki 

nüshasında üç yerde Firdevsî mahlasının 

geçiyor olması, bunu şüpheye mahal bırak-

mayacak derecede kesinleştirdi.3

Manzum Vilâyet-nâme, hazırla-

mış olduğumuz tenkitli metne göre 6336 

(5785+561) beyitten ibaret olup mesnevi 

nazım şekliyle kaleme alınmıştır. Aruzun 

fâilâtün fâilâtün fâilün kalıbıyla kaleme 

alınan Vilâyet-nâme, Türkçe kelimeler ba-

kımından zengin bir söz varlığına sahiptir. 

Makalemizde bu söz varlığı içinde, yuka-

rıda da değindiğimiz gibi eserde bulunan 

arkaik Türkçe kelimelerden sözlüklerde bu-

lunmayan ve/veya farklı anlam veya imla-

larda bulunanlar gösterilecektir. 

Okurların daha sağlıklı takibi açısın-

dan, kelimeleri gösterirken izlediğimiz usul 

hakkında bilgi verdikten sonra kelimelere 

geçeceğiz:

1. Kelimeler üç farklı başlık altında 

tasnif edilmiştir: A) Tarama Sözlüğü’nde 

Bulunduğu Hâlde Karşılıkları veya İmlala-

rı Farklı Kelimeler, B) Tarama Sözlüğü’nde 

Bulunmayıp Derleme Sözlüğü’nde Yer 

Alan Kelimeler, C) Tarama Sözlüğü’nde de 

Derleme Sözlüğü’nde de Bulunmayan Keli-

meler

2. Bütün sistem tablo içinde gösteril-

miştir. İlk sütunda kelimenin sıra numa-

rası, numaranın yanında kelime ve anlamı 

3 Konu ve eserin diğer özelliklerine dair geniş bilgi 
için bk. Köksal 2018.

(diğer yazılardan daha iri puntolarla) yazıl-

mıştır.

3. Kelimenin anlamından sonra çift sü-

tunlu kısmın sol tarafında önce kelimenin 

geçtiği beyit (ilgili kelime italik olmak üze-

re) gösterilmiştir. Beytin hemen altında, ay-

raç içinde, önce o beytin neşrimizdeki beyit 

sıra numarası, sonra yer aldığı nüshalarda-

ki sayfa numaraları gösterilmiştir.

4. Beyitlerin altında, sadece ilgili keli-

me (yine italik dizili olarak) orijinal hâliyle 

bırakılmak suretiyle, o beytin bugünkü dil-

le nesre çevrimine yer verilmiştir. 

5. Sağdaki sütunda ise kelimeyle ilgili 

yorum, tespit ve değerlendirmelerimiz kay-

dedilmiştir.

6. Nihayet, ilgili kelimenin geçtiği be-

yitlerin nüshalardaki görünümlerinin fo-

toğrafları konmuştur. Bütün örneklerden 

en az bir nüshanın fotoğrafı gösterilmiş, 

gerekli durumlarda aynı beytin farklı nüs-

halarından görünüler de alınmıştır. Fotoğ-

raflarda, en muteber nüsha olarak tespit 

ettiğimiz Hacı Bektaş Tekkesi nüshasına 

öncelik verilmiş, o nüshada bulunmayan 

varyantlarda diğer nüshaların fotoğrafla-

rı kullanılmıştır. Her fotoğrafın solundaki 

sütuna, o görüntünün hangi nüshanın han-

gi sayfasında bulunduğu (HB 198a gibi…) 

kaydedilmiştir. 

7. Kelimeler, metinde geçiş sırasına 

göre sıralanmıştır.
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A) TARAMA SÖZLÜĞÜ’NDE BULUNDUĞU HÂLDE KARŞILIKLARI VEYA İMLALARI FARKLI 
KELİMELER

1 ṭolunmak: Batmak (güneş, ay vs.) 

Gün ṭolunup irecêgez vaḳt-i şām
Ṭoġmamışdı ay ḳaranlıḳdı tamām
(65:S 116b)

tolunmak T.S.’de (tolunmak>dolunmak) 
“[Ay] bedir hâle gelmek” olarak açıklanıyor 
(1965: II/1208). Hâlbuki metinde geçen 
her iki örnekte de tolunan ay değil gündür 
(güneş) ve kastedilen güneşin batmasıdır. 
D.S.’deki anlam (tolunmak: Güneş batmak 
[Emet, Küt.] X: 3953) metindeki anlamla 
örtüşmektedir: 
Yayına hazırladığımız bir başka metinde 
(Tarsuslu Dâ’î, Manzum Fütüvvetnâme) 
geçen ṭolunmak kelimesi üç yerde 
geçmektedir ve üçünde de aynı anlamdadır. 
Biri şöyledir: “Ol daḫı batdı güni gördi 
hemīn / Didi ol dem didi yā uhubbu’l-āfilīn” 
(1734. beyit) 

“Güneş tolunup akşam vakti gelince ay (henüz) 
doğmamış, (ortalık) tamamen karanlıktı.”

Aña daḳ irdi ḳarañlıḳ şām olur
Vaḳt geçer gün ṭolunup aḫşām olur (5150:HB 
198a)

“O zaman kadar karanlık erişip akşam olur. Vakit 
geçer, güneş tolunup akşam olur.”

S 
116b

 

 

 A) TARAMA SÖZLÜĞÜ’NDE BULUNDUĞU HÂLDE KARŞILIKLARI 
VEYA İMLALARI FARKLI KELİMELER 

 
 
1 

 
ṭolunmak: Batmak (güneş, ay vs.)  
 

 Gün ṭolunup irecêgez vaḳt-i şām 
Ṭoġmamşd ay ḳaranlḳd tamām 
(65:  S 116b) 

tolunmak T.S.’de (tolunmak>dolunmak) “[Ay] bedir 
hâle gelmek” olarak açklanyor (1965: II/1208). 
Hâlbuki metinde geçen her iki örnekte de tolunan ay 
değil gündür (güneş) ve kastedilen güneşin 
batmasdr. D.S.’deki   anlam (tolunmak: Güneş 
batmak [Emet, Küt.] X: 3953) metindeki anlamla 
örtüşmektedir:  
Yayna hazrladğmz bir başka metinde (Tarsuslu 
Dâ’î, Manzum Fütüvvetnâme) geçen ṭolunmak 
kelimesi üç yerde geçmektedir ve üçünde de ayn 
anlamdadr. Biri şöyledir: “Ol daḫ batd güni gördi 
hemīn / Didi ol dem didi yā uhubbu’l-āfilīn” (1734. 
beyit)  
 

 “Güneş tolunup akşam vakti gelince ay 
(henüz) doğmamş, (ortalk) tamamen 

karanlkt.” 
 Aña daḳ irdi ḳarañlḳ şām olur 

Vaḳt geçer gün ṭolunup aḫşām olur  
(5150:  HB 198a) 

 “O zaman kadar karanlk erişip akşam olur. 
Vakit geçer, güneş tolunup akşam olur.” 

 
 
S 116b 
 
 
 

 

 

HB 198a  

 
 

 
2 

 
tükenlemek: Sormak, araştrmak 
 

 Ḥālümüzi hiç bizüm tükenlemez 
Bize gendüm gönderüp luṭf eylemez 
(3170: HB 123b, B 117b)  

T.S.de dükenlemek (düğenlemek) şekli tespit edilen 
kelimeye “Aramak, araştrmak, teftiş etmek, 
yoklamak.” karşlklar verilmiştir (1965: II/1309). 
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birlikte kelime metinde tükenlemek şeklindedir. 
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yoklamaya gitmek, ilgi göstermek, hatr sormak”  
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buğday göstermez.” 

HB 123b  

 
 
 

HB 
198a

 

 

 A) TARAMA SÖZLÜĞÜ’NDE BULUNDUĞU HÂLDE KARŞILIKLARI 
VEYA İMLALARI FARKLI KELİMELER 

 
 
1 

 
ṭolunmak: Batmak (güneş, ay vs.)  
 

 Gün ṭolunup irecêgez vaḳt-i şām 
Ṭoġmamşd ay ḳaranlḳd tamām 
(65:  S 116b) 

tolunmak T.S.’de (tolunmak>dolunmak) “[Ay] bedir 
hâle gelmek” olarak açklanyor (1965: II/1208). 
Hâlbuki metinde geçen her iki örnekte de tolunan ay 
değil gündür (güneş) ve kastedilen güneşin 
batmasdr. D.S.’deki   anlam (tolunmak: Güneş 
batmak [Emet, Küt.] X: 3953) metindeki anlamla 
örtüşmektedir:  
Yayna hazrladğmz bir başka metinde (Tarsuslu 
Dâ’î, Manzum Fütüvvetnâme) geçen ṭolunmak 
kelimesi üç yerde geçmektedir ve üçünde de ayn 
anlamdadr. Biri şöyledir: “Ol daḫ batd güni gördi 
hemīn / Didi ol dem didi yā uhubbu’l-āfilīn” (1734. 
beyit)  
 

 “Güneş tolunup akşam vakti gelince ay 
(henüz) doğmamş, (ortalk) tamamen 

karanlkt.” 
 Aña daḳ irdi ḳarañlḳ şām olur 

Vaḳt geçer gün ṭolunup aḫşām olur  
(5150:  HB 198a) 

 “O zaman kadar karanlk erişip akşam olur. 
Vakit geçer, güneş tolunup akşam olur.” 

 
 
S 116b 
 
 
 

 

 

HB 198a  

 
 

 
2 

 
tükenlemek: Sormak, araştrmak 
 

 Ḥālümüzi hiç bizüm tükenlemez 
Bize gendüm gönderüp luṭf eylemez 
(3170: HB 123b, B 117b)  

T.S.de dükenlemek (düğenlemek) şekli tespit edilen 
kelimeye “Aramak, araştrmak, teftiş etmek, 
yoklamak.” karşlklar verilmiştir (1965: II/1309). 
Bu karşlklar metindeki anlamla uygun düşmekle 
birlikte kelime metinde tükenlemek şeklindedir. 
D.S.’de de bir yerde “tükenlenmek: Birini 
yoklamaya gitmek, ilgi göstermek, hatr sormak”  

  
“Bizim halimizi hiç tükenlemez; bize lutfedip 

buğday göstermez.” 

HB 123b  

 
 
 

2 tükenlemek: Sormak, araştırmak

Ḥālümüzi hiç bizüm tükenlemez
Bize gendüm gönderüp luṭf eylemez
(3170: HB 123b, B 117b) 

T.S.de dükenlemek (düğenlemek) şekli tespit 
edilen kelimeye “Aramak, araştırmak, teftiş 
etmek, yoklamak.” karşılıkları verilmiştir 
(1965: II/1309). Bu karşılıklar metindeki 
anlamla uygun düşmekle birlikte kelime 
metinde tükenlemek şeklindedir. D.S.’de de 
bir yerde “tükenlenmek: Birini yoklamaya 
gitmek, ilgi göstermek, hatır sormak” 
([Kemaliye – Ezc.] X: 4006) anlamları 
derlenmiştir ki metindeki anlamla da 
uyuşmaktadır.

“Bizim halimizi hiç tükenlemez; bize lutfedip 
buğday göstermez.”

HB 
123b

 

 

 A) TARAMA SÖZLÜĞÜ’NDE BULUNDUĞU HÂLDE KARŞILIKLARI 
VEYA İMLALARI FARKLI KELİMELER 

 
 
1 

 
ṭolunmak: Batmak (güneş, ay vs.)  
 

 Gün ṭolunup irecêgez vaḳt-i şām 
Ṭoġmamşd ay ḳaranlḳd tamām 
(65:  S 116b) 

tolunmak T.S.’de (tolunmak>dolunmak) “[Ay] bedir 
hâle gelmek” olarak açklanyor (1965: II/1208). 
Hâlbuki metinde geçen her iki örnekte de tolunan ay 
değil gündür (güneş) ve kastedilen güneşin 
batmasdr. D.S.’deki   anlam (tolunmak: Güneş 
batmak [Emet, Küt.] X: 3953) metindeki anlamla 
örtüşmektedir:  
Yayna hazrladğmz bir başka metinde (Tarsuslu 
Dâ’î, Manzum Fütüvvetnâme) geçen ṭolunmak 
kelimesi üç yerde geçmektedir ve üçünde de ayn 
anlamdadr. Biri şöyledir: “Ol daḫ batd güni gördi 
hemīn / Didi ol dem didi yā uhubbu’l-āfilīn” (1734. 
beyit)  
 

 “Güneş tolunup akşam vakti gelince ay 
(henüz) doğmamş, (ortalk) tamamen 

karanlkt.” 
 Aña daḳ irdi ḳarañlḳ şām olur 

Vaḳt geçer gün ṭolunup aḫşām olur  
(5150:  HB 198a) 

 “O zaman kadar karanlk erişip akşam olur. 
Vakit geçer, güneş tolunup akşam olur.” 

 
 
S 116b 
 
 
 

 

 

HB 198a  

 
 

 
2 

 
tükenlemek: Sormak, araştrmak 
 

 Ḥālümüzi hiç bizüm tükenlemez 
Bize gendüm gönderüp luṭf eylemez 
(3170: HB 123b, B 117b)  

T.S.de dükenlemek (düğenlemek) şekli tespit edilen 
kelimeye “Aramak, araştrmak, teftiş etmek, 
yoklamak.” karşlklar verilmiştir (1965: II/1309). 
Bu karşlklar metindeki anlamla uygun düşmekle 
birlikte kelime metinde tükenlemek şeklindedir. 
D.S.’de de bir yerde “tükenlenmek: Birini 
yoklamaya gitmek, ilgi göstermek, hatr sormak”  

  
“Bizim halimizi hiç tükenlemez; bize lutfedip 

buğday göstermez.” 

HB 123b  

 
 
 

3 nestene: Nesne, şey, bir şey
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Ḳaynanasına didi kim bir faḳīr
Yimege bir nestene dilêdi dir
(1472: HB 59a, MK 12a, B 52b)

Nestene kelimesi metinde üç ayrı beyitte 
geçmektedir. T.S.’de (şey, nesne) (1969: 
IV/2845), D.S.’de “şey” karşılığı verilen 
(1977: IX/3247) kelimenin “neste” şekli varsa 
da her iki sözlükte de “nestene” şekli yoktur.
MK nüshasında kelimenin geçtiği her üç 
yerde de “nestene” hiç yazılmayıp yerine 
sırasıyla “nesne”, “daḫı söz” ve “ba’zısın” 
kelimeleri yazılmıştır.
Kelimenim “nesne, şey” anlamında 
kullanıldığı açıktır.

“Kaynanasına dedi ki: ‘Bir fakir yemek için bir 
nestene istiyor.”

Ṣaḳınuñ ceng ü cidāl eylêmeñüz
Artıḳ eksik nestene söylêmeñüz
(2808: HB 109b, MK 64b, B 104a)

“Savaşmaktan sakının; fazla, eksik nestene 
söylemeyin.”

Bir zamāndan ṣoñra Ḥaḳ luṭf işledi
Dünyālikden nestene baġışladı
(4538: HB 177b, MK 97a, B 170b)

“Aradan bir zaman geçtikten sonra Allah lutfetti 
ve dünyalık (şeylerden bir) nesetene bağışladı.”

HB 
59a

 
3 

 
nestene: Nesne, şey, bir şey 
 
 

 Ḳaynanasna didi kim bir faḳīr 
Yimege bir nestene dilêdi dir 
(1472: HB 59a, MK 12a, B 52b) 

Nestene kelimesi metinde üç ayr beyitte 
geçmektedir. T.S.’de (şey, nesne) (1969: IV/2845), 
D.S.’de “şey” karşlğ verilen (1977: IX/3247) 
kelimenin “neste” şekli varsa da her iki sözlükte de 
“nestene” şekli yoktur. 
MK nüshasnda kelimenin geçtiği her üç yerde de 
“nestene” hiç yazlmayp yerine srasyla “nesne”, 
“daḫ söz” ve “ba’zsn” kelimeleri yazlmştr. 
Kelimenim “nesne, şey” anlamnda kullanldğ 
açktr. 
 
 

 “Kaynanasna dedi ki: ‘Bir fakir yemek için 
bir nestene istiyor.” 

 Ṣaḳnuñ  ceng ü cidāl eylêmeñüz 
Artḳ eksik nestene söylêmeñüz 
(2808: HB 109b, MK 64b, B 104a) 

 “Savaşmaktan saknn; fazla, eksik nestene 
söylemeyin.” 

 Bir zamāndan ṣoñra Ḥaḳ luṭf işledi 
Dünyālikden nestene baġşlad 
(4538: HB 177b, MK 97a, B 170b) 

 “Aradan bir zaman geçtikten sonra Allah 
lutfetti ve dünyalk (şeylerden bir) nesetene 

bağşlad.” 

HB 59a  

 
 

HB 109b  

 
 

HB 177b  

 
 

 
4 

 
yügürüm: Koşuş, koşturma 
 

 Yügürüm-ile eve geldi i yār 
Etmek içine birez yaġdan ḳoyar 
(1614:  HB 64b, MK 436b  B 58b) 

Kelimenin T.S.’de “süratle, koşarak” anlamlar 
verilen yügrümle şekli vardr (1972: VI/4747). 
Burada gerek vezinden gerek harekeden kelimenin 
yügürüm olduğu açktr.  “Ey dost, (o) yügürümle eve geldi. Ekmeğin 

içinde biraz yağ koydu.” 
HB 64b  

 

HB 
109b

 
3 

 
nestene: Nesne, şey, bir şey 
 
 

 Ḳaynanasna didi kim bir faḳīr 
Yimege bir nestene dilêdi dir 
(1472: HB 59a, MK 12a, B 52b) 

Nestene kelimesi metinde üç ayr beyitte 
geçmektedir. T.S.’de (şey, nesne) (1969: IV/2845), 
D.S.’de “şey” karşlğ verilen (1977: IX/3247) 
kelimenin “neste” şekli varsa da her iki sözlükte de 
“nestene” şekli yoktur. 
MK nüshasnda kelimenin geçtiği her üç yerde de 
“nestene” hiç yazlmayp yerine srasyla “nesne”, 
“daḫ söz” ve “ba’zsn” kelimeleri yazlmştr. 
Kelimenim “nesne, şey” anlamnda kullanldğ 
açktr. 
 
 

 “Kaynanasna dedi ki: ‘Bir fakir yemek için 
bir nestene istiyor.” 

 Ṣaḳnuñ  ceng ü cidāl eylêmeñüz 
Artḳ eksik nestene söylêmeñüz 
(2808: HB 109b, MK 64b, B 104a) 

 “Savaşmaktan saknn; fazla, eksik nestene 
söylemeyin.” 

 Bir zamāndan ṣoñra Ḥaḳ luṭf işledi 
Dünyālikden nestene baġşlad 
(4538: HB 177b, MK 97a, B 170b) 

 “Aradan bir zaman geçtikten sonra Allah 
lutfetti ve dünyalk (şeylerden bir) nesetene 

bağşlad.” 

HB 59a  

 
 

HB 109b  

 
 

HB 177b  

 
 

 
4 

 
yügürüm: Koşuş, koşturma 
 

 Yügürüm-ile eve geldi i yār 
Etmek içine birez yaġdan ḳoyar 
(1614:  HB 64b, MK 436b  B 58b) 

Kelimenin T.S.’de “süratle, koşarak” anlamlar 
verilen yügrümle şekli vardr (1972: VI/4747). 
Burada gerek vezinden gerek harekeden kelimenin 
yügürüm olduğu açktr.  “Ey dost, (o) yügürümle eve geldi. Ekmeğin 

içinde biraz yağ koydu.” 
HB 64b  

 

HB 
177b

 
3 

 
nestene: Nesne, şey, bir şey 
 
 

 Ḳaynanasna didi kim bir faḳīr 
Yimege bir nestene dilêdi dir 
(1472: HB 59a, MK 12a, B 52b) 

Nestene kelimesi metinde üç ayr beyitte 
geçmektedir. T.S.’de (şey, nesne) (1969: IV/2845), 
D.S.’de “şey” karşlğ verilen (1977: IX/3247) 
kelimenin “neste” şekli varsa da her iki sözlükte de 
“nestene” şekli yoktur. 
MK nüshasnda kelimenin geçtiği her üç yerde de 
“nestene” hiç yazlmayp yerine srasyla “nesne”, 
“daḫ söz” ve “ba’zsn” kelimeleri yazlmştr. 
Kelimenim “nesne, şey” anlamnda kullanldğ 
açktr. 
 
 

 “Kaynanasna dedi ki: ‘Bir fakir yemek için 
bir nestene istiyor.” 

 Ṣaḳnuñ  ceng ü cidāl eylêmeñüz 
Artḳ eksik nestene söylêmeñüz 
(2808: HB 109b, MK 64b, B 104a) 

 “Savaşmaktan saknn; fazla, eksik nestene 
söylemeyin.” 

 Bir zamāndan ṣoñra Ḥaḳ luṭf işledi 
Dünyālikden nestene baġşlad 
(4538: HB 177b, MK 97a, B 170b) 

 “Aradan bir zaman geçtikten sonra Allah 
lutfetti ve dünyalk (şeylerden bir) nesetene 

bağşlad.” 

HB 59a  

 
 

HB 109b  

 
 

HB 177b  

 
 

 
4 

 
yügürüm: Koşuş, koşturma 
 

 Yügürüm-ile eve geldi i yār 
Etmek içine birez yaġdan ḳoyar 
(1614:  HB 64b, MK 436b  B 58b) 

Kelimenin T.S.’de “süratle, koşarak” anlamlar 
verilen yügrümle şekli vardr (1972: VI/4747). 
Burada gerek vezinden gerek harekeden kelimenin 
yügürüm olduğu açktr.  “Ey dost, (o) yügürümle eve geldi. Ekmeğin 

içinde biraz yağ koydu.” 
HB 64b  

 

4 yügürüm: Koşuş, koşturma

Yügürüm-ile eve geldi i yār
Etmek içine birez yaġdan ḳoyar
(1614: HB 64b, MK 436b B 58b)

Kelimenin T.S.’de “süratle, koşarak” 
anlamları verilen yügrümle şekli vardır 
(1972: VI/4747). Burada gerek vezinden 
gerek harekeden kelimenin yügürüm olduğu 
açıktır.“Ey dost, (o) yügürümle eve geldi. Ekmeğin 

içinde biraz yağ koydu.”

HB 
64b

 

 
 

HB 177b  

 
 

 
5 

 
ṣav:  Berber (bileyi) kayş 
 

 Mūyn ülütdi ol dem ser-trāş 
Tīġa ṣav virdi ide tā kim trāş 
(3938: HB 153a, B 147b) 

T.S.’de sav kelimesine verilen karşlklar: 1. Hikâye 
kssa, 2. Söz, lakrd, 3. Haber” şeklindedir. Bunlarn 
üçünün de metindeki anlamla ilgisi yoktur. Metnin 
bağlamnda traş etmek için tğa (usturaya) verilen 
bir şey olmas gerekiyor.  D.S.’deki anlamlarndan 
biri olan “sav (IV): Berber kayş [-Af.; *Sungurlu –
Çr. ]” X: 3551) metnin bağlamna uygundur.  
 

 “O zaman traşçbaş kln kesti. Traş etmek 
için usturaya sav verdi.” 

HB 153a  

 
 

 
6 

 
ypmak (arkasn y.): Sğamak, okşamak 
 

 Arḳasn ypup ṣġad gözini 
Böyle dir aña dönüben yüzini 
(1363: HB 556; MK 30a) 

T.S.’de arkasn yepmek/yepemek (srtn sğamak, 
okşamak) örnekleri tespit edilmiş. Metinde pek çok 
yerde hep arkasn ypmak şeklinde geçen kelime bu 
anlama uymaktadr. Kelime MK nüshasnda düzenli 
olarak “yapmak” şeklinde geçmektedir (bk. 
fotoğraf). Yipmek yerine ypmak imlasn tercih 
etmemizin sebebi de kelimenin MK nüshasnda kaln 
(yapmak) ünlülerden oluşmasdr. 

 “Arkasn ypp gözünü sğad. Ona yüzünü 
dönüp şöyle dedi:” 

 Arḳasn ypd bilini baġlad 
Ḳlcn ḳuşatd işin ṣaġlad 
(4166: HB 162a,  MK 90b, B 156a) 

 “Arkasn ypt, belini bağlad. Klcn 
kuşatt, işini sağlama bağlad.” 

HB 55a  

 
 

MK 30a   
 
 

HB 
177b

 

 
 

HB 177b  

 
 

 
5 

 
ṣav:  Berber (bileyi) kayş 
 

 Mūyn ülütdi ol dem ser-trāş 
Tīġa ṣav virdi ide tā kim trāş 
(3938: HB 153a, B 147b) 

T.S.’de sav kelimesine verilen karşlklar: 1. Hikâye 
kssa, 2. Söz, lakrd, 3. Haber” şeklindedir. Bunlarn 
üçünün de metindeki anlamla ilgisi yoktur. Metnin 
bağlamnda traş etmek için tğa (usturaya) verilen 
bir şey olmas gerekiyor.  D.S.’deki anlamlarndan 
biri olan “sav (IV): Berber kayş [-Af.; *Sungurlu –
Çr. ]” X: 3551) metnin bağlamna uygundur.  
 

 “O zaman traşçbaş kln kesti. Traş etmek 
için usturaya sav verdi.” 

HB 153a  

 
 

 
6 

 
ypmak (arkasn y.): Sğamak, okşamak 
 

 Arḳasn ypup ṣġad gözini 
Böyle dir aña dönüben yüzini 
(1363: HB 556; MK 30a) 

T.S.’de arkasn yepmek/yepemek (srtn sğamak, 
okşamak) örnekleri tespit edilmiş. Metinde pek çok 
yerde hep arkasn ypmak şeklinde geçen kelime bu 
anlama uymaktadr. Kelime MK nüshasnda düzenli 
olarak “yapmak” şeklinde geçmektedir (bk. 
fotoğraf). Yipmek yerine ypmak imlasn tercih 
etmemizin sebebi de kelimenin MK nüshasnda kaln 
(yapmak) ünlülerden oluşmasdr. 

 “Arkasn ypp gözünü sğad. Ona yüzünü 
dönüp şöyle dedi:” 

 Arḳasn ypd bilini baġlad 
Ḳlcn ḳuşatd işin ṣaġlad 
(4166: HB 162a,  MK 90b, B 156a) 

 “Arkasn ypt, belini bağlad. Klcn 
kuşatt, işini sağlama bağlad.” 

HB 55a  

 
 

MK 30a   
 
 

5 ṣav: Berber (bileyi) kayışı
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ALEVİLİK  ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Mūyını ülütdi ol dem ser-tırāş
Tīġa ṣav virdi ide tā kim tırāş
(3938: HB 153a, B 147b)

T.S.’de sav kelimesine verilen karşılıklar: 
1. Hikâye kıssa, 2. Söz, lakırdı, 3. Haber” 
şeklindedir. Bunların üçünün de metindeki 
anlamla ilgisi yoktur. Metnin bağlamında 
tıraş etmek için tığa (usturaya) verilen bir şey 
olması gerekiyor. D.S.’deki anlamlarından 
biri olan “sav (IV): Berber kayışı [-Af.; 
*Sungurlu –Çr. ]” X: 3551) metnin bağlamına 
uygundur. 

“O zaman tıraşçıbaşı kılını kesti. Traş etmek için 
usturaya sav verdi.”

HB 
153a

 

 
 

HB 177b  

 
 

 
5 

 
ṣav:  Berber (bileyi) kayş 
 

 Mūyn ülütdi ol dem ser-trāş 
Tīġa ṣav virdi ide tā kim trāş 
(3938: HB 153a, B 147b) 

T.S.’de sav kelimesine verilen karşlklar: 1. Hikâye 
kssa, 2. Söz, lakrd, 3. Haber” şeklindedir. Bunlarn 
üçünün de metindeki anlamla ilgisi yoktur. Metnin 
bağlamnda traş etmek için tğa (usturaya) verilen 
bir şey olmas gerekiyor.  D.S.’deki anlamlarndan 
biri olan “sav (IV): Berber kayş [-Af.; *Sungurlu –
Çr. ]” X: 3551) metnin bağlamna uygundur.  
 

 “O zaman traşçbaş kln kesti. Traş etmek 
için usturaya sav verdi.” 

HB 153a  

 
 

 
6 

 
ypmak (arkasn y.): Sğamak, okşamak 
 

 Arḳasn ypup ṣġad gözini 
Böyle dir aña dönüben yüzini 
(1363: HB 556; MK 30a) 

T.S.’de arkasn yepmek/yepemek (srtn sğamak, 
okşamak) örnekleri tespit edilmiş. Metinde pek çok 
yerde hep arkasn ypmak şeklinde geçen kelime bu 
anlama uymaktadr. Kelime MK nüshasnda düzenli 
olarak “yapmak” şeklinde geçmektedir (bk. 
fotoğraf). Yipmek yerine ypmak imlasn tercih 
etmemizin sebebi de kelimenin MK nüshasnda kaln 
(yapmak) ünlülerden oluşmasdr. 

 “Arkasn ypp gözünü sğad. Ona yüzünü 
dönüp şöyle dedi:” 

 Arḳasn ypd bilini baġlad 
Ḳlcn ḳuşatd işin ṣaġlad 
(4166: HB 162a,  MK 90b, B 156a) 

 “Arkasn ypt, belini bağlad. Klcn 
kuşatt, işini sağlama bağlad.” 

HB 55a  

 
 

MK 30a   
 
 

6 yıpmak (arkasın y.): Sığamak, okşamak

Arḳasın yıpup ṣıġadı gözini
Böyle dir aña dönüben yüzini
(1363: HB 556; MK 30a)

T.S.’de arkasın yepmek/yepemek (sırtını 
sığamak, okşamak) örnekleri tespit edilmiş. 
Metinde pek çok yerde hep arkasın 
yıpmak şeklinde geçen kelime bu anlama 
uymaktadır. Kelime MK nüshasında düzenli 
olarak “yapmak” şeklinde geçmektedir (bk. 
fotoğraf). Yipmek yerine yıpmak imlasını 
tercih etmemizin sebebi de kelimenin MK 
nüshasında kalın (yapmak) ünlülerden 
oluşmasıdır.

“Arkasını yıpıp gözünü sığadı. Ona yüzünü 
dönüp şöyle dedi:”

Arḳasın yıpdı bilini baġladı
Ḳılıcın ḳuşatdı işin ṣaġladı
(4166: HB 162a, MK 90b, B 156a)

“Arkasını yıptı, belini bağladı. Kılıcını kuşattı, 
işini sağlama bağladı.”

HB 
55a

 

 
 

HB 177b  

 
 

 
5 

 
ṣav:  Berber (bileyi) kayş 
 

 Mūyn ülütdi ol dem ser-trāş 
Tīġa ṣav virdi ide tā kim trāş 
(3938: HB 153a, B 147b) 

T.S.’de sav kelimesine verilen karşlklar: 1. Hikâye 
kssa, 2. Söz, lakrd, 3. Haber” şeklindedir. Bunlarn 
üçünün de metindeki anlamla ilgisi yoktur. Metnin 
bağlamnda traş etmek için tğa (usturaya) verilen 
bir şey olmas gerekiyor.  D.S.’deki anlamlarndan 
biri olan “sav (IV): Berber kayş [-Af.; *Sungurlu –
Çr. ]” X: 3551) metnin bağlamna uygundur.  
 

 “O zaman traşçbaş kln kesti. Traş etmek 
için usturaya sav verdi.” 

HB 153a  

 
 

 
6 

 
ypmak (arkasn y.): Sğamak, okşamak 
 

 Arḳasn ypup ṣġad gözini 
Böyle dir aña dönüben yüzini 
(1363: HB 556; MK 30a) 

T.S.’de arkasn yepmek/yepemek (srtn sğamak, 
okşamak) örnekleri tespit edilmiş. Metinde pek çok 
yerde hep arkasn ypmak şeklinde geçen kelime bu 
anlama uymaktadr. Kelime MK nüshasnda düzenli 
olarak “yapmak” şeklinde geçmektedir (bk. 
fotoğraf). Yipmek yerine ypmak imlasn tercih 
etmemizin sebebi de kelimenin MK nüshasnda kaln 
(yapmak) ünlülerden oluşmasdr. 

 “Arkasn ypp gözünü sğad. Ona yüzünü 
dönüp şöyle dedi:” 

 Arḳasn ypd bilini baġlad 
Ḳlcn ḳuşatd işin ṣaġlad 
(4166: HB 162a,  MK 90b, B 156a) 

 “Arkasn ypt, belini bağlad. Klcn 
kuşatt, işini sağlama bağlad.” 

HB 55a  
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ice:  İleri gelen, büyük kimse; evliya 
 

 Adna Ḫūnkār’uñ iy şāh- cihān 
İce  dirlerdi adn ol zamān 
(2443: B 89b,  MK 56b) 

T.S.’de ice şekli yok, “ece” (Reis, ulu, ileri gelen, 
1967: III/1384) mevcut. Ancak T.S.’de tek tank 
olarak alntlanan örneğe göre de “evliya” anlam 
verilen karşlktan daha uygun görünmektedir: “Bir 
suâlim var sana ey dervişler ecesi / Meşâyh ne 
buyurur yol haberi nicesi” 
 D.S. “baba” anlamnda “ece” (1972: V/1659) ve 
“ici” (1974: VII/2503) şekilleri tespit edilmiştir. 
2444. beyitte görüldüğü üzere açkça “evliya” olarak 
tanmlanmaktadr. 
(Bu beyitlerin bulunduğu yaprak, çalşmamza esas 
olan HB nüshasnda eksiktir.) 

 “Ey dünya hükümdar! Hünkâr’n adna o 
zamanlar ice derlerdi.” 

 Evliyā dimek durur ice dimek 
ʿİzzet idi ere eyle  söz dimek 
(2444: B 90a, MK 56b) 

 “İce demek evliya demektir. Evliyaya öyle 
demek, onu yüceltmekti.” 

 Didi Ḫūnkār’a Ṣaru ki iy ice 
Su ṣovuḳ ṭaşdan çḳar buġlar nice 
(2445: B 90a, MK 56b) 

 “Sar, Hünkâr’a dedi ki: Ey ice, şu soğuk 
sudan buharlar nasl çkyor?” 

B 89b  

 
 

B 90a  
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ṭalcanmak:  Uğraşmak, yorulmak 
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ice:  İleri gelen, büyük kimse; evliya 
 

 Adna Ḫūnkār’uñ iy şāh- cihān 
İce  dirlerdi adn ol zamān 
(2443: B 89b,  MK 56b) 

T.S.’de ice şekli yok, “ece” (Reis, ulu, ileri gelen, 
1967: III/1384) mevcut. Ancak T.S.’de tek tank 
olarak alntlanan örneğe göre de “evliya” anlam 
verilen karşlktan daha uygun görünmektedir: “Bir 
suâlim var sana ey dervişler ecesi / Meşâyh ne 
buyurur yol haberi nicesi” 
 D.S. “baba” anlamnda “ece” (1972: V/1659) ve 
“ici” (1974: VII/2503) şekilleri tespit edilmiştir. 
2444. beyitte görüldüğü üzere açkça “evliya” olarak 
tanmlanmaktadr. 
(Bu beyitlerin bulunduğu yaprak, çalşmamza esas 
olan HB nüshasnda eksiktir.) 

 “Ey dünya hükümdar! Hünkâr’n adna o 
zamanlar ice derlerdi.” 

 Evliyā dimek durur ice dimek 
ʿİzzet idi ere eyle  söz dimek 
(2444: B 90a, MK 56b) 

 “İce demek evliya demektir. Evliyaya öyle 
demek, onu yüceltmekti.” 

 Didi Ḫūnkār’a Ṣaru ki iy ice 
Su ṣovuḳ ṭaşdan çḳar buġlar nice 
(2445: B 90a, MK 56b) 

 “Sar, Hünkâr’a dedi ki: Ey ice, şu soğuk 
sudan buharlar nasl çkyor?” 
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ṭalcanmak:  Uğraşmak, yorulmak 
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ice:  İleri gelen, büyük kimse; evliya 
 

 Adna Ḫūnkār’uñ iy şāh- cihān 
İce  dirlerdi adn ol zamān 
(2443: B 89b,  MK 56b) 

T.S.’de ice şekli yok, “ece” (Reis, ulu, ileri gelen, 
1967: III/1384) mevcut. Ancak T.S.’de tek tank 
olarak alntlanan örneğe göre de “evliya” anlam 
verilen karşlktan daha uygun görünmektedir: “Bir 
suâlim var sana ey dervişler ecesi / Meşâyh ne 
buyurur yol haberi nicesi” 
 D.S. “baba” anlamnda “ece” (1972: V/1659) ve 
“ici” (1974: VII/2503) şekilleri tespit edilmiştir. 
2444. beyitte görüldüğü üzere açkça “evliya” olarak 
tanmlanmaktadr. 
(Bu beyitlerin bulunduğu yaprak, çalşmamza esas 
olan HB nüshasnda eksiktir.) 

 “Ey dünya hükümdar! Hünkâr’n adna o 
zamanlar ice derlerdi.” 

 Evliyā dimek durur ice dimek 
ʿİzzet idi ere eyle  söz dimek 
(2444: B 90a, MK 56b) 

 “İce demek evliya demektir. Evliyaya öyle 
demek, onu yüceltmekti.” 

 Didi Ḫūnkār’a Ṣaru ki iy ice 
Su ṣovuḳ ṭaşdan çḳar buġlar nice 
(2445: B 90a, MK 56b) 

 “Sar, Hünkâr’a dedi ki: Ey ice, şu soğuk 
sudan buharlar nasl çkyor?” 
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ṭalcanmak:  Uğraşmak, yorulmak 
 

7 ice: İleri gelen, büyük kimse; evliya
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Adına Ḫūnkār’uñ iy şāh-ı cihān
İce dirlerdi adını ol zamān
(2443: B 89b, MK 56b)

T.S.’de ice şekli yok, “ece” (Reis, ulu, ileri 
gelen, 1967: III/1384) mevcut. Ancak T.S.’de 
tek tanık olarak alıntılanan örneğe göre de 
“evliya” anlamı verilen karşılıktan daha 
uygun görünmektedir: “Bir suâlim var sana 
ey dervişler ecesi / Meşâyıh ne buyurur yol 
haberi nicesi”
 D.S. “baba” anlamında “ece” (1972: V/1659) 
ve “ici” (1974: VII/2503) şekilleri tespit 
edilmiştir. 2444. beyitte görüldüğü üzere 
açıkça “evliya” olarak tanımlanmaktadır.
(Bu beyitlerin bulunduğu yaprak, 
çalışmamıza esas olan HB nüshasında 
eksiktir.)

“Ey dünya hükümdarı! Hünkâr’ın adına o 
zamanlar ice derlerdi.”

Evliyā dimek durur ice dimek
ʿİzzet idi ere eyle söz dimek
(2444: B 90a, MK 56b)

“İce demek evliya demektir. Evliyaya öyle 
demek, onu yüceltmekti.”

Didi Ḫūnkār’a Ṣaru ki iy ice
Su ṣovuḳ ṭaşdan çıḳar buġlar nice
(2445: B 90a, MK 56b)

“Sarı, Hünkâr’a dedi ki: Ey ice, şu soğuk sudan 
buharlar nasıl çıkıyor?”
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ice:  İleri gelen, büyük kimse; evliya 
 

 Adna Ḫūnkār’uñ iy şāh- cihān 
İce  dirlerdi adn ol zamān 
(2443: B 89b,  MK 56b) 

T.S.’de ice şekli yok, “ece” (Reis, ulu, ileri gelen, 
1967: III/1384) mevcut. Ancak T.S.’de tek tank 
olarak alntlanan örneğe göre de “evliya” anlam 
verilen karşlktan daha uygun görünmektedir: “Bir 
suâlim var sana ey dervişler ecesi / Meşâyh ne 
buyurur yol haberi nicesi” 
 D.S. “baba” anlamnda “ece” (1972: V/1659) ve 
“ici” (1974: VII/2503) şekilleri tespit edilmiştir. 
2444. beyitte görüldüğü üzere açkça “evliya” olarak 
tanmlanmaktadr. 
(Bu beyitlerin bulunduğu yaprak, çalşmamza esas 
olan HB nüshasnda eksiktir.) 

 “Ey dünya hükümdar! Hünkâr’n adna o 
zamanlar ice derlerdi.” 

 Evliyā dimek durur ice dimek 
ʿİzzet idi ere eyle  söz dimek 
(2444: B 90a, MK 56b) 

 “İce demek evliya demektir. Evliyaya öyle 
demek, onu yüceltmekti.” 

 Didi Ḫūnkār’a Ṣaru ki iy ice 
Su ṣovuḳ ṭaşdan çḳar buġlar nice 
(2445: B 90a, MK 56b) 

 “Sar, Hünkâr’a dedi ki: Ey ice, şu soğuk 
sudan buharlar nasl çkyor?” 
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ṭalcanmak:  Uğraşmak, yorulmak 
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ice:  İleri gelen, büyük kimse; evliya 
 

 Adna Ḫūnkār’uñ iy şāh- cihān 
İce  dirlerdi adn ol zamān 
(2443: B 89b,  MK 56b) 

T.S.’de ice şekli yok, “ece” (Reis, ulu, ileri gelen, 
1967: III/1384) mevcut. Ancak T.S.’de tek tank 
olarak alntlanan örneğe göre de “evliya” anlam 
verilen karşlktan daha uygun görünmektedir: “Bir 
suâlim var sana ey dervişler ecesi / Meşâyh ne 
buyurur yol haberi nicesi” 
 D.S. “baba” anlamnda “ece” (1972: V/1659) ve 
“ici” (1974: VII/2503) şekilleri tespit edilmiştir. 
2444. beyitte görüldüğü üzere açkça “evliya” olarak 
tanmlanmaktadr. 
(Bu beyitlerin bulunduğu yaprak, çalşmamza esas 
olan HB nüshasnda eksiktir.) 

 “Ey dünya hükümdar! Hünkâr’n adna o 
zamanlar ice derlerdi.” 

 Evliyā dimek durur ice dimek 
ʿİzzet idi ere eyle  söz dimek 
(2444: B 90a, MK 56b) 

 “İce demek evliya demektir. Evliyaya öyle 
demek, onu yüceltmekti.” 

 Didi Ḫūnkār’a Ṣaru ki iy ice 
Su ṣovuḳ ṭaşdan çḳar buġlar nice 
(2445: B 90a, MK 56b) 

 “Sar, Hünkâr’a dedi ki: Ey ice, şu soğuk 
sudan buharlar nasl çkyor?” 
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ṭalcanmak:  Uğraşmak, yorulmak 
 8 ṭalcanmak: Uğraşmak, yorulmak

Tañrı ḥāżır er ḥāżır
Diyip ṭuran ʿāşıḳlar
Ṭalcanmadın geçdiler 
Siyāset meydānından
(3630: HB 141a, B 135b)

Kelime, Said Emre’ye ait bir şiirden esere 
alıntılanmıştır. Kelimenin T.S.’de yine 
Vilayetnâme’nin -muhtemelen- mensur 
nüshalarından birinden alındığı anlaşılan 
(1988: I/LXXX) “Uğraşmak, çabalamak, 
yorulmak” anlamları verilen dalcınmak şekli 
vardır (1965: II/982). “Tanrı hazır, evliya hazır deyip duran âşıklar 

siyaset meydanından talcanmadan geçtiler.”

HB 
141a

 Tañr ḥāżr er ḥāżr 
Diyip ṭuran ʿāşḳlar 
Ṭalcanmadn geçdiler  
Siyāset meydānndan 
(3630: HB 141a, B 135b) 

Kelime, Said Emre’ye ait bir şiirden esere 
alntlanmştr. Kelimenin T.S.’de yine 
Vilayetnâme’nin -muhtemelen- mensur 
nüshalarndan birinden alndğ anlaşlan (1988: 
I/LXXX) “Uğraşmak, çabalamak, yorulmak” 
anlamlar verilen dalcnmak şekli vardr (1965: 
II/982).  

 “Tanr hazr, evliya hazr deyip duran âşklar 
siyaset meydanndan talcanmadan geçtiler.” 

HB 141a  

 
 

 
9 

 
yġuḳ: Engel, yasak 
 

 Sen daḫ dosta gidersin biz daḫ 
Dosta gidêne yġuḳ yoḳ iy aḫ 
(4978: HB 191b, MK 104b)

yġuḳ kelimesi T.S.’de yoktur ancak “Nehiy, 
memnuiyyet, yasak” anlamlar verilen yğak şekli 
mevcuttur (1972: VI/4564). Kelimenin “men etmek, 
engellemek” anlamndaki yğmak [1972: VI/4570]) 
kelimesiyle ilişkili olduğu açktr. Nitekim, 
kelimenin ayn kökten geldiği anlaşlan yğc (engel, 
mani [1972: VI/4565]), yğlmak (men edilmek 
[1972: VI/4566) vb. türevleri de T.S.’de tespit 
edilmiştir.  Yğmak fiili, D.S.’de T.S.’deki anlama 
yakn bir anlamda “Dileğini geri çevirmek” 
anlamnda bir yörede (*Bor, -Nğ) tespit edilmiştir 
(1979: XI/4262). MK nüshasnda bu kelime yerine 
mâni’ varyant tercih edilmiştir. 

  
“Ey ahi! Sen de dosta gidersin, biz de. Dosta 

gidene yğuk yoktur.” 

HB 191b  

 
 

MK 104b  

 
 

 
10 

 
aḳtarlmak:  Bağlanmak, tâbi olmak 
 

 Ol yirüñ ḫalḳndan anda niçe kes 
Mürīd olup aḳtarld aña pes 
(4860: HB 186b, B 183b) 

aktarlmak kelimesi T.S.’de bulunmakla beraber, 
kelime için verilen  “1. Düşürülmek, başkas 
tarafndan yklmak. 2. Kendi kendine yklmak, 
devrilmek. 3. Yüz çevirmek, başka tarafa dönmek” 
(1988: I/75-76) anlamlar metnin bağlamna uygun 
değildir. Kelimenin, ilk beyitteki varyant MK 
nüshasnda tābi’ old şeklindedir. “Tâbi’ olmak”, 
yani, bağl olmak anlam her dört beyit için de 
uygun. Geç bir istinsah olan MK nüshasnda 
kelimelerin modernize edilmesi/güncellenmesi bu 

 “O yörenin halkndan birçok kişi mürit olup 
ona aktarld.” 

 Aḳtarlup dervīş old iy ʿazīz 
Ḫiẕmet-ile ululġa irdi tīz 
(4930: HB 189b, B 185a) 

 “Ey aziz! Aktarlp derviş oldu (ve yaptğ) 
hizmetle çabucak büyük makama erdi” 

9 yıġuḳ: Engel, yasak
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Sen daḫı dosta gidersin biz daḫı
Dosta gidêne yıġuḳ yoḳ iy aḫı
(4978: HB 191b, MK 104b)

yıġuḳ kelimesi T.S.’de yoktur ancak “Nehiy, 
memnuiyyet, yasak” anlamları verilen yığak 
şekli mevcuttur (1972: VI/4564). Kelimenin 
“men etmek, engellemek” anlamındaki 
yığmak [1972: VI/4570]) kelimesiyle ilişkili 
olduğu açıktır. Nitekim, kelimenin aynı 
kökten geldiği anlaşılan yığıcı (engel, mani 
[1972: VI/4565]), yığılmak (men edilmek 
[1972: VI/4566) vb. türevleri de T.S.’de tespit 
edilmiştir. Yığmak fiili, D.S.’de T.S.’deki 
anlama yakın bir anlamda “Dileğini geri 
çevirmek” anlamında bir yörede (*Bor, 
-Nğ) tespit edilmiştir (1979: XI/4262). MK 
nüshasında bu kelime yerine mâni’ varyantı 
tercih edilmiştir.

“Ey ahi! Sen de dosta gidersin, biz de. Dosta 
gidene yığuk yoktur.”

HB 
191b

 Tañr ḥāżr er ḥāżr 
Diyip ṭuran ʿāşḳlar 
Ṭalcanmadn geçdiler  
Siyāset meydānndan 
(3630: HB 141a, B 135b) 

Kelime, Said Emre’ye ait bir şiirden esere 
alntlanmştr. Kelimenin T.S.’de yine 
Vilayetnâme’nin -muhtemelen- mensur 
nüshalarndan birinden alndğ anlaşlan (1988: 
I/LXXX) “Uğraşmak, çabalamak, yorulmak” 
anlamlar verilen dalcnmak şekli vardr (1965: 
II/982).  

 “Tanr hazr, evliya hazr deyip duran âşklar 
siyaset meydanndan talcanmadan geçtiler.” 

HB 141a  
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yġuḳ: Engel, yasak 
 

 Sen daḫ dosta gidersin biz daḫ 
Dosta gidêne yġuḳ yoḳ iy aḫ 
(4978: HB 191b, MK 104b)

yġuḳ kelimesi T.S.’de yoktur ancak “Nehiy, 
memnuiyyet, yasak” anlamlar verilen yğak şekli 
mevcuttur (1972: VI/4564). Kelimenin “men etmek, 
engellemek” anlamndaki yğmak [1972: VI/4570]) 
kelimesiyle ilişkili olduğu açktr. Nitekim, 
kelimenin ayn kökten geldiği anlaşlan yğc (engel, 
mani [1972: VI/4565]), yğlmak (men edilmek 
[1972: VI/4566) vb. türevleri de T.S.’de tespit 
edilmiştir.  Yğmak fiili, D.S.’de T.S.’deki anlama 
yakn bir anlamda “Dileğini geri çevirmek” 
anlamnda bir yörede (*Bor, -Nğ) tespit edilmiştir 
(1979: XI/4262). MK nüshasnda bu kelime yerine 
mâni’ varyant tercih edilmiştir. 

  
“Ey ahi! Sen de dosta gidersin, biz de. Dosta 

gidene yğuk yoktur.” 

HB 191b  

 
 

MK 104b  
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aḳtarlmak:  Bağlanmak, tâbi olmak 
 

 Ol yirüñ ḫalḳndan anda niçe kes 
Mürīd olup aḳtarld aña pes 
(4860: HB 186b, B 183b) 

aktarlmak kelimesi T.S.’de bulunmakla beraber, 
kelime için verilen  “1. Düşürülmek, başkas 
tarafndan yklmak. 2. Kendi kendine yklmak, 
devrilmek. 3. Yüz çevirmek, başka tarafa dönmek” 
(1988: I/75-76) anlamlar metnin bağlamna uygun 
değildir. Kelimenin, ilk beyitteki varyant MK 
nüshasnda tābi’ old şeklindedir. “Tâbi’ olmak”, 
yani, bağl olmak anlam her dört beyit için de 
uygun. Geç bir istinsah olan MK nüshasnda 
kelimelerin modernize edilmesi/güncellenmesi bu 

 “O yörenin halkndan birçok kişi mürit olup 
ona aktarld.” 

 Aḳtarlup dervīş old iy ʿazīz 
Ḫiẕmet-ile ululġa irdi tīz 
(4930: HB 189b, B 185a) 

 “Ey aziz! Aktarlp derviş oldu (ve yaptğ) 
hizmetle çabucak büyük makama erdi” 

MK 
104b

 Tañr ḥāżr er ḥāżr 
Diyip ṭuran ʿāşḳlar 
Ṭalcanmadn geçdiler  
Siyāset meydānndan 
(3630: HB 141a, B 135b) 

Kelime, Said Emre’ye ait bir şiirden esere 
alntlanmştr. Kelimenin T.S.’de yine 
Vilayetnâme’nin -muhtemelen- mensur 
nüshalarndan birinden alndğ anlaşlan (1988: 
I/LXXX) “Uğraşmak, çabalamak, yorulmak” 
anlamlar verilen dalcnmak şekli vardr (1965: 
II/982).  

 “Tanr hazr, evliya hazr deyip duran âşklar 
siyaset meydanndan talcanmadan geçtiler.” 

HB 141a  

 
 

 
9 

 
yġuḳ: Engel, yasak 
 

 Sen daḫ dosta gidersin biz daḫ 
Dosta gidêne yġuḳ yoḳ iy aḫ 
(4978: HB 191b, MK 104b)

yġuḳ kelimesi T.S.’de yoktur ancak “Nehiy, 
memnuiyyet, yasak” anlamlar verilen yğak şekli 
mevcuttur (1972: VI/4564). Kelimenin “men etmek, 
engellemek” anlamndaki yğmak [1972: VI/4570]) 
kelimesiyle ilişkili olduğu açktr. Nitekim, 
kelimenin ayn kökten geldiği anlaşlan yğc (engel, 
mani [1972: VI/4565]), yğlmak (men edilmek 
[1972: VI/4566) vb. türevleri de T.S.’de tespit 
edilmiştir.  Yğmak fiili, D.S.’de T.S.’deki anlama 
yakn bir anlamda “Dileğini geri çevirmek” 
anlamnda bir yörede (*Bor, -Nğ) tespit edilmiştir 
(1979: XI/4262). MK nüshasnda bu kelime yerine 
mâni’ varyant tercih edilmiştir. 

  
“Ey ahi! Sen de dosta gidersin, biz de. Dosta 

gidene yğuk yoktur.” 

HB 191b  

 
 

MK 104b  
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aḳtarlmak:  Bağlanmak, tâbi olmak 
 

 Ol yirüñ ḫalḳndan anda niçe kes 
Mürīd olup aḳtarld aña pes 
(4860: HB 186b, B 183b) 

aktarlmak kelimesi T.S.’de bulunmakla beraber, 
kelime için verilen  “1. Düşürülmek, başkas 
tarafndan yklmak. 2. Kendi kendine yklmak, 
devrilmek. 3. Yüz çevirmek, başka tarafa dönmek” 
(1988: I/75-76) anlamlar metnin bağlamna uygun 
değildir. Kelimenin, ilk beyitteki varyant MK 
nüshasnda tābi’ old şeklindedir. “Tâbi’ olmak”, 
yani, bağl olmak anlam her dört beyit için de 
uygun. Geç bir istinsah olan MK nüshasnda 
kelimelerin modernize edilmesi/güncellenmesi bu 

 “O yörenin halkndan birçok kişi mürit olup 
ona aktarld.” 

 Aḳtarlup dervīş old iy ʿazīz 
Ḫiẕmet-ile ululġa irdi tīz 
(4930: HB 189b, B 185a) 

 “Ey aziz! Aktarlp derviş oldu (ve yaptğ) 
hizmetle çabucak büyük makama erdi” 

10 aḳtarılmak: Bağlanmak, tâbi olmak

Ol yirüñ ḫalḳından anda niçe kes
Mürīd olup aḳtarıldı aña pes
(4860: HB 186b, B 183b)

aktarılmak kelimesi T.S.’de bulunmakla 
beraber, kelime için verilen  “1. Düşürülmek, 
başkası tarafından yıkılmak. 2. Kendi 
kendine yıkılmak, devrilmek. 3. Yüz 
çevirmek, başka tarafa dönmek” (1988: 
I/75-76) anlamları metnin bağlamına uygun 
değildir. Kelimenin, ilk beyitteki varyantı 
MK nüshasında tābi’ oldı şeklindedir. “Tâbi’ 
olmak”, yani, bağlı olmak anlamı her dört 
beyit için de uygun. Geç bir istinsah olan 
MK nüshasında kelimelerin modernize 
edilmesi/güncellenmesi bu nüshanın 
karakteristik özelliği durumundadır. 
Buradaki dört beyitten ikisi MK nüshasında 
yok. Sondakinde ise aḳtarıldı yerine şāyiʿ 
oldı varyantı var (bk. fotoğraf) . Bu farklılık, 
müstensihin çoğalttığı nüshadaki tābiʿ oldı 
kelimesini dikkatsizlik sonucu şāyiʿ oldı 
şeklinde görerek öylece istinsah etmesiyle 
izah edebiliriz. Zira tābiʿ olmak karşılığı her 
dört beyit için de çok uygun görünmektedir.

“O yörenin halkından birçok kişi mürit olup ona 
aktarıldı.”

Aḳtarılup dervīş oldı iy ʿazīz
Ḫiẕmet-ile ululıġa irdi tīz
(4930: HB 189b, B 185a)

“Ey aziz! Aktarılıp derviş oldu (ve yaptığı) 
hizmetle çabucak büyük makama erdi”

Aḳtarıldı ol ilüñ ḫalḳı tamām
Ḳıldılar cān-ıla ʿizz ü iḥtirām
(5177: HB 199a, B 194b, MK 108b)

“O ilin hakkı bütünüyle aktarıldı ve (ona) candan 
saygı gösterdiler.”

Ḫorasān’da bu yidi er nām-dār
Ḥażret-i Ḫūnkār’a aḳtarıldılar
(5331: HB 205a, B 210a, MK 112a)

“Bu ünlü yedi kişi Horasan’da Hazret-i Hünkâr’a 
aktarıldılar.”
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ALEVİLİK  ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Meger ol meydānuñ ortasında ḫūb
Ṭarabul odı yanar-ıdı ṭurup
(1109: HB 46a, B 38b, MK 23b)

T.S.’de bulunmayan kelime D.S.’de 
Merzifon’dan “Bir çeşit halk oyunu” 
anlamında derlenmiştir (1978: X/3831). 
Kelimenin “darabul” varyantı da 
vardır. Yine Amasya köylerinden 
derlenen bu söyleyiş de benzer şekilde 
“Köy düğünlerinde geceleri ateş 
etrafında oynanan bir tür oyun” olarak 
anlamlandırılmıştır (1969: IV/1365). Metinde 
iki yerde geçen
ṭarabul kelimesi, metinde de “açık havada 
ateş yakılarak etrafında toplanma” gibi bir 
anlamdadır.

“Meğer o meydanın ortasında güzel (bir) tarabul 
ateşi yanardı. Kalkıp….”

Didi abdāllara bu dem ṭuruñuz
Bir ṭarabul āteşini uruñuz
(2141: HB 85a, B 78a, MK 49b )

“Abdallara, şimdi kalkınız (ve) bir tarabul ateşi 
yakınız, dedi.”

HB 
46a

 
 Hīç bişikde çġnup caġlamad 

Anasna meme_içün aġlamad 
(II/19: S 119a) 

T.S.’de “ses yüksetmek, bağrmak” karşlklar 
verilen caylamak şekli vardr (1965: II/756). DLT’de 
ise ayn anlamda olmak üzere caglamak şekli vardr 
(Paçacoğlu 2006: 121).  “Hiç beşikte bağrp çağlamad. Anasna 

meme için ağlamad.” 
S 119a  

 
 

  
B) TARAMA SÖZLÜĞÜ’NDE BULUNMAYIP DERLEME 

SÖZLÜĞÜ’NDE YER ALAN KELİMELER 
 

 
13 

 
ṭarabul: Açk havada yaklan ateş etrafnda toplanma 
 

 Meger ol meydānuñ ortasnda ḫūb 
Ṭarabul od yanar-d ṭurup 
(1109: HB 46a, B 38b, MK 23b) 

T.S.’de bulunmayan kelime D.S.’de Merzifon’dan 
“Bir çeşit halk oyunu” anlamnda derlenmiştir 
(1978: X/3831). Kelimenin “darabul” varyant da 
vardr. Yine Amasya köylerinden derlenen bu 
söyleyiş de benzer şekilde “Köy düğünlerinde 
geceleri ateş etrafnda oynanan bir tür oyun” olarak 
anlamlandrlmştr (1969: IV/1365). Metinde iki 
yerde geçen 
ṭarabul kelimesi, metinde de “açk havada ateş 
yaklarak etrafnda toplanma” gibi bir anlamdadr. 

 “Meğer o meydann ortasnda güzel (bir) 
tarabul ateşi yanard. Kalkp….” 

 Didi abdāllara bu dem ṭuruñuz 
Bir ṭarabul āteşini uruñuz 
(2141: HB 85a, B 78a, MK 49b ) 

 “Abdallara, şimdi kalknz (ve) bir tarabul 
ateşi yaknz, dedi.” 

HB 46a  

 
 

HB 85a  

 
 

 
14 

 
itegi: İçinde hamur saklanan ya da üzerine yufka serilen örtü 
 

 İtegiyi hem unuñ çuvallarn 
Silküben cemʿ eyleñüz unuñ varn 
(1995: HB 79a, MK 45b, B 72b)

T.S.’de yok. D.S.’deki “İçinde hamur saklanan ya da 
üzerine yufka serilen örtü” karşlğ (1974: 
VII/2536)   metne uygundur. D.S.’de kelimenin -
yakn anlamlar verilen-  ita, itağ, ite, iteğe, iteği, 
iteğü, itek, itevi, itey, iteyi, iti şekilleri de mevcuttur. 

 “İtegiyi ve un çuvallarn silkip unun 
kalann toplayn.” 

HB 79a  
 
 
 
 
 

HB 
85a

 
 Hīç bişikde çġnup caġlamad 

Anasna meme_içün aġlamad 
(II/19: S 119a) 

T.S.’de “ses yüksetmek, bağrmak” karşlklar 
verilen caylamak şekli vardr (1965: II/756). DLT’de 
ise ayn anlamda olmak üzere caglamak şekli vardr 
(Paçacoğlu 2006: 121).  “Hiç beşikte bağrp çağlamad. Anasna 

meme için ağlamad.” 
S 119a  

 
 

  
B) TARAMA SÖZLÜĞÜ’NDE BULUNMAYIP DERLEME 

SÖZLÜĞÜ’NDE YER ALAN KELİMELER 
 

 
13 

 
ṭarabul: Açk havada yaklan ateş etrafnda toplanma 
 

 Meger ol meydānuñ ortasnda ḫūb 
Ṭarabul od yanar-d ṭurup 
(1109: HB 46a, B 38b, MK 23b) 

T.S.’de bulunmayan kelime D.S.’de Merzifon’dan 
“Bir çeşit halk oyunu” anlamnda derlenmiştir 
(1978: X/3831). Kelimenin “darabul” varyant da 
vardr. Yine Amasya köylerinden derlenen bu 
söyleyiş de benzer şekilde “Köy düğünlerinde 
geceleri ateş etrafnda oynanan bir tür oyun” olarak 
anlamlandrlmştr (1969: IV/1365). Metinde iki 
yerde geçen 
ṭarabul kelimesi, metinde de “açk havada ateş 
yaklarak etrafnda toplanma” gibi bir anlamdadr. 

 “Meğer o meydann ortasnda güzel (bir) 
tarabul ateşi yanard. Kalkp….” 

 Didi abdāllara bu dem ṭuruñuz 
Bir ṭarabul āteşini uruñuz 
(2141: HB 85a, B 78a, MK 49b ) 

 “Abdallara, şimdi kalknz (ve) bir tarabul 
ateşi yaknz, dedi.” 

HB 46a  

 
 

HB 85a  

 
 

 
14 

 
itegi: İçinde hamur saklanan ya da üzerine yufka serilen örtü 
 

 İtegiyi hem unuñ çuvallarn 
Silküben cemʿ eyleñüz unuñ varn 
(1995: HB 79a, MK 45b, B 72b)

T.S.’de yok. D.S.’deki “İçinde hamur saklanan ya da 
üzerine yufka serilen örtü” karşlğ (1974: 
VII/2536)   metne uygundur. D.S.’de kelimenin -
yakn anlamlar verilen-  ita, itağ, ite, iteğe, iteği, 
iteğü, itek, itevi, itey, iteyi, iti şekilleri de mevcuttur. 

 “İtegiyi ve un çuvallarn silkip unun 
kalann toplayn.” 

HB 79a  
 
 
 
 
 

14 itegi: İçinde hamur saklanan ya da üzerine yufka serilen örtü

İtegiyi hem unuñ çuvalların
Silküben cemʿ eyleñüz unuñ varın
(1995: HB 79a, MK 45b, B 72b)

T.S.’de yok. D.S.’deki “İçinde hamur 
saklanan ya da üzerine yufka serilen örtü” 
karşılığı (1974: VII/2536) metne uygundur. 
D.S.’de kelimenin -yakın anlamları verilen- 
ita, itağı, ite, iteğe, iteği, iteğü, itek, itevi, itey, 
iteyi, iti şekilleri de mevcuttur.

“İtegiyi ve un çuvallarını silkip unun kalanını 
toplayın.”

HB 
79a

 

 
 

 
15 

 
cice: Abla 
 

 Geldi pīş-rev gördi kim AḳcaḲoca 
Evde degül ʿavretine dir cice 
(2210: HB  87b, MK 51a, B 81a)

T.S.’de yok. D.S.’de farkl yörelerden,  hepsi de 
kadn akrabalk adlar olan  “abla, teyze, hala, 
büyükanne, görümce” gibi farkl anlamlar 
derlenmiştir (1968: III/957). Metindeki anlam 
bunlarn herhangi birine uygun. “Abla” daha anlaml 
görünüyor. MK nüshasnda cice yerine hoca varyant 
vardr. 

 “Öncü geldi (ve) gördü ki Akçakoca evde 
değil. Karsna dedi ki: Cice…” 

HB  87b  

 
 

 
16 

 
ṭşlḳ: erinç, dirlik, rahat  
 

 Rāḥatumuz gitdi ṭşlḳ bulmazuz 
N’idecegümüzi daḫ bilmezüz 
(2216: HB 87b, B 81a, MK 51b) 

T.S.’de yok. D.S.’de bir yerden (Niğde) derlenen 
kelimeye verilen “dirlik, erinç, rahat” karşlğ 
(1978: X/3926) metnin bağlamna uygundur. D.S.’de 
kelimenin “dşlk” şekli, bu anlam da dâhil olmak 
üzere benzer anlamlarla çok fazla yerden 
derlenmiştir (1969: IV/1473). Kelimenin tnç+lk 
>> tşlk (dinçlik) şeklinde tnç kelimesinden n akc 
ünsüzünün düşmesi ve ç>ş değişimiyle oluştuğu 
düşünülebilir. Kelime MK nüshasnda “dşlḳ” 
şeklinde imla edilmiştir. 

  
“Rahatmz gitti, (artk) ṭşlḳ bulmayz. Ne 

yapacağmz da bilmeyiz.” 

HB 87b  

 
 

 
17 

 
güzle:  Güz mevsimini geçirecek yer 
 

 Bize hem ḳşla vü hem yayla  gerek 
Baʿd ez-ān yayla vü hem güzlê gerek 
(2551: HB 99b,  MK 59a, B 94b) 

Kelime T.S.’de yok. D.S.’de birbirine benzer 
anlamlar mevcuttur. Metindeki anlama en uygun 
olan şudur: “1. Yörüklerin en son oturduklar daha 
az serin ve köye yakn olan yayla” anlam, (1972: 
VI/2243).  
Kelimenin yay+la, kş+la… gibi yapldğ ve “güzün 
göçülen yer veya güz mevsimini geçirecek yer” 

 “Bize hem kşla hem yayla gerek. Ondan 
sonra hem yayla hem güzle gerek” 

 Bir daḫ hem yayladan inincigez 
Güzle yurdna gelüp ḳonncġaz 

15 cice: Abla

Geldi pīş-rev gördi kim Aḳca Ḳoca
Evde degül ʿavretine dir cice
(2210: HB 87b, MK 51a, B 81a)

T.S.’de yok. D.S.’de farklı yörelerden, 
hepsi de kadın akrabalık adları olan “abla, 
teyze, hala, büyükanne, görümce” gibi 
farklı anlamlar derlenmiştir (1968: III/957). 
Metindeki anlam bunların herhangi birine 
uygun. “Abla” daha anlamlı görünüyor. MK 
nüshasında cice yerine hoca varyantı vardır.

“Öncü geldi (ve) gördü ki Akçakoca evde değil. 
Karısına dedi ki: Cice…”

HB 
87b

 

 
 

 
15 

 
cice: Abla 
 

 Geldi pīş-rev gördi kim AḳcaḲoca 
Evde degül ʿavretine dir cice 
(2210: HB  87b, MK 51a, B 81a)

T.S.’de yok. D.S.’de farkl yörelerden,  hepsi de 
kadn akrabalk adlar olan  “abla, teyze, hala, 
büyükanne, görümce” gibi farkl anlamlar 
derlenmiştir (1968: III/957). Metindeki anlam 
bunlarn herhangi birine uygun. “Abla” daha anlaml 
görünüyor. MK nüshasnda cice yerine hoca varyant 
vardr. 

 “Öncü geldi (ve) gördü ki Akçakoca evde 
değil. Karsna dedi ki: Cice…” 

HB  87b  

 
 

 
16 

 
ṭşlḳ: erinç, dirlik, rahat  
 

 Rāḥatumuz gitdi ṭşlḳ bulmazuz 
N’idecegümüzi daḫ bilmezüz 
(2216: HB 87b, B 81a, MK 51b) 

T.S.’de yok. D.S.’de bir yerden (Niğde) derlenen 
kelimeye verilen “dirlik, erinç, rahat” karşlğ 
(1978: X/3926) metnin bağlamna uygundur. D.S.’de 
kelimenin “dşlk” şekli, bu anlam da dâhil olmak 
üzere benzer anlamlarla çok fazla yerden 
derlenmiştir (1969: IV/1473). Kelimenin tnç+lk 
>> tşlk (dinçlik) şeklinde tnç kelimesinden n akc 
ünsüzünün düşmesi ve ç>ş değişimiyle oluştuğu 
düşünülebilir. Kelime MK nüshasnda “dşlḳ” 
şeklinde imla edilmiştir. 

  
“Rahatmz gitti, (artk) ṭşlḳ bulmayz. Ne 

yapacağmz da bilmeyiz.” 

HB 87b  

 
 

 
17 

 
güzle:  Güz mevsimini geçirecek yer 
 

 Bize hem ḳşla vü hem yayla  gerek 
Baʿd ez-ān yayla vü hem güzlê gerek 
(2551: HB 99b,  MK 59a, B 94b) 

Kelime T.S.’de yok. D.S.’de birbirine benzer 
anlamlar mevcuttur. Metindeki anlama en uygun 
olan şudur: “1. Yörüklerin en son oturduklar daha 
az serin ve köye yakn olan yayla” anlam, (1972: 
VI/2243).  
Kelimenin yay+la, kş+la… gibi yapldğ ve “güzün 
göçülen yer veya güz mevsimini geçirecek yer” 

 “Bize hem kşla hem yayla gerek. Ondan 
sonra hem yayla hem güzle gerek” 

 Bir daḫ hem yayladan inincigez 
Güzle yurdna gelüp ḳonncġaz 

16 ṭışlıḳ: erinç, dirlik, rahat 
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Rāḥatumuz gitdi ṭışlıḳ bulmazuz
N’idecegümüzi daḫı bilmezüz
(2216: HB 87b, B 81a, MK 51b)

T.S.’de yok. D.S.’de bir yerden (Niğde) 
derlenen kelimeye verilen “dirlik, erinç, 
rahat” karşılığı (1978: X/3926) metnin 
bağlamına uygundur. D.S.’de kelimenin 
“dışlık” şekli, bu anlam da dâhil olmak 
üzere benzer anlamlarla çok fazla yerden 
derlenmiştir (1969: IV/1473). Kelimenin 
tınç+lık >> tışlık (dinçlik) şeklinde tınç 
kelimesinden n akıcı ünsüzünün düşmesi 
ve ç>ş değişimiyle oluştuğu düşünülebilir. 
Kelime MK nüshasında “dışlıḳ” şeklinde 
imla edilmiştir.

“Rahatımız gitti, (artık) ṭışlıḳ bulmayız. Ne 
yapacağımızı da bilmeyiz.”

HB 
87b

 

 
 

 
15 

 
cice: Abla 
 

 Geldi pīş-rev gördi kim AḳcaḲoca 
Evde degül ʿavretine dir cice 
(2210: HB  87b, MK 51a, B 81a)

T.S.’de yok. D.S.’de farkl yörelerden,  hepsi de 
kadn akrabalk adlar olan  “abla, teyze, hala, 
büyükanne, görümce” gibi farkl anlamlar 
derlenmiştir (1968: III/957). Metindeki anlam 
bunlarn herhangi birine uygun. “Abla” daha anlaml 
görünüyor. MK nüshasnda cice yerine hoca varyant 
vardr. 

 “Öncü geldi (ve) gördü ki Akçakoca evde 
değil. Karsna dedi ki: Cice…” 

HB  87b  

 
 

 
16 

 
ṭşlḳ: erinç, dirlik, rahat  
 

 Rāḥatumuz gitdi ṭşlḳ bulmazuz 
N’idecegümüzi daḫ bilmezüz 
(2216: HB 87b, B 81a, MK 51b) 

T.S.’de yok. D.S.’de bir yerden (Niğde) derlenen 
kelimeye verilen “dirlik, erinç, rahat” karşlğ 
(1978: X/3926) metnin bağlamna uygundur. D.S.’de 
kelimenin “dşlk” şekli, bu anlam da dâhil olmak 
üzere benzer anlamlarla çok fazla yerden 
derlenmiştir (1969: IV/1473). Kelimenin tnç+lk 
>> tşlk (dinçlik) şeklinde tnç kelimesinden n akc 
ünsüzünün düşmesi ve ç>ş değişimiyle oluştuğu 
düşünülebilir. Kelime MK nüshasnda “dşlḳ” 
şeklinde imla edilmiştir. 

  
“Rahatmz gitti, (artk) ṭşlḳ bulmayz. Ne 

yapacağmz da bilmeyiz.” 

HB 87b  

 
 

 
17 

 
güzle:  Güz mevsimini geçirecek yer 
 

 Bize hem ḳşla vü hem yayla  gerek 
Baʿd ez-ān yayla vü hem güzlê gerek 
(2551: HB 99b,  MK 59a, B 94b) 

Kelime T.S.’de yok. D.S.’de birbirine benzer 
anlamlar mevcuttur. Metindeki anlama en uygun 
olan şudur: “1. Yörüklerin en son oturduklar daha 
az serin ve köye yakn olan yayla” anlam, (1972: 
VI/2243).  
Kelimenin yay+la, kş+la… gibi yapldğ ve “güzün 
göçülen yer veya güz mevsimini geçirecek yer” 

 “Bize hem kşla hem yayla gerek. Ondan 
sonra hem yayla hem güzle gerek” 

 Bir daḫ hem yayladan inincigez 
Güzle yurdna gelüp ḳonncġaz 

17 güzle: Güz mevsimini geçirecek yer

Bize hem ḳışla vü hem yayla gerek
Baʿd ez-ān yayla vü hem güzlê gerek
(2551: HB 99b, MK 59a, B 94b)

Kelime T.S.’de yok. D.S.’de birbirine benzer 
anlamlar mevcuttur. Metindeki anlama en 
uygun olanı şudur: “1. Yörüklerin en son 
oturdukları daha az serin ve köye yakın olan 
yayla” anlamı, (1972: VI/2243). 
Kelimenin yay+la, kış+la… gibi yapıldığı 
ve “güzün göçülen yer veya güz mevsimini 
geçirecek yer” anlamında olduğu açıktır.
Metnimizde kelimenin fiilleşmiş şekli de 
(güzlemek) geçmektedir.

“Bize hem kışla hem yayla gerek. Ondan sonra 
hem yayla hem güzle gerek”

Bir daḫı hem yayladan inincigez
Güzle yurdına gelüp ḳonıncıġaz
(2570: HB 100b, B 94b)

“Bir de yayladan inince; güzle yurduna gelip 
konunca…”

Daḫı giderlerdi andan yaylaya
Yayladan girü inincek güzleye
(2678: HB 100b, MK 59b, B 95a) 

“Ondan sonra da yaylaya, yayladan inince tekrar 
güzleye giderlerdi”

Himmet ü ḫay(ı)r duʿā alup i cān
Güzlelêrine olurlardı revān
(2582: HB 101a, MK 59b, B 95a)

“Ey can! Himmet ve hayır dua alınca güzlelerine 
doğru giderlerdi.”

HB 
99b

(2570: HB 100b, B 94b) anlamnda olduğu açktr. 
Metnimizde kelimenin fiilleşmiş şekli de (güzlemek) 
geçmektedir. 
 
 
 

 “Bir de yayladan inince; güzle yurduna gelip 
konunca…” 

 Daḫ giderlerdi andan yaylaya 
Yayladan girü inincek güzleye 
(2678: HB 100b, MK 59b, B 95a)  

 “Ondan sonra da yaylaya, yayladan inince 
tekrar güzleye giderlerdi” 

 Himmet ü ḫay()r duʿā alup i cān 
Güzlelêrine olurlard revān 
(2582: HB 101a, MK 59b, B 95a) 

 “Ey can! Himmet ve hayr dua alnca 
güzlelerine doğru giderlerdi.” 

HB 99b  

 
 

HB 100b  

 
 

B 95a  

 
 

 
18 

 
güzlemek: Güz mevsimini geçirmek üzere yerleşmek 
 

 Yaylamaġa güzlemege yir gerek 
Aña göre şimdi ḫoş tedbir gerek 
(2563: HB 100a, MK 59b, B 94b) 

Güzlemek kelimesinin de yukardaki güzle isminden 
yaplmş fiildir. Yaylamak ve kşlamak gibi güz+le- 
şeklinde yapldğ açktr. D.S.’de “Sonbahar 
yağmuruyla ekinler gelişmek” anlamnda güzlemek 
kelimesi varsa da metindeki anlama bu karşlk 
uygun değildir.  

 “Yaylamak, güzlemek için yer gerek. Şimdi 
ona göre tedbir almak gerek.” 

HB 100a  

 
 

 
19 

 
gürbe:  Büyük küp 
 

 Olur-d putlar gürbe-mišāl  
Gizlü-y-idi ḳatlarnda ol ḫayāl 
(2587: HB 101a, B 95b, MK 60 ) 

T.S.’de yok, D.S.’de kelimenin “Büyük küp” ve “İki 
kulplu ya da kulpsuz çömlek” anlamlar var (1972: 
VI/2233). “Büyük küp” metindeki anlama uygun 
düşmektedir.  Parçada Külü Han’n Müslüman  “Putlar gürbe gibi olurdu. O hayal, (onlarn) 

HB 
100b

(2570: HB 100b, B 94b) anlamnda olduğu açktr. 
Metnimizde kelimenin fiilleşmiş şekli de (güzlemek) 
geçmektedir. 
 
 
 

 “Bir de yayladan inince; güzle yurduna gelip 
konunca…” 

 Daḫ giderlerdi andan yaylaya 
Yayladan girü inincek güzleye 
(2678: HB 100b, MK 59b, B 95a)  

 “Ondan sonra da yaylaya, yayladan inince 
tekrar güzleye giderlerdi” 

 Himmet ü ḫay()r duʿā alup i cān 
Güzlelêrine olurlard revān 
(2582: HB 101a, MK 59b, B 95a) 

 “Ey can! Himmet ve hayr dua alnca 
güzlelerine doğru giderlerdi.” 

HB 99b  

 
 

HB 100b  

 
 

B 95a  

 
 

 
18 

 
güzlemek: Güz mevsimini geçirmek üzere yerleşmek 
 

 Yaylamaġa güzlemege yir gerek 
Aña göre şimdi ḫoş tedbir gerek 
(2563: HB 100a, MK 59b, B 94b) 

Güzlemek kelimesinin de yukardaki güzle isminden 
yaplmş fiildir. Yaylamak ve kşlamak gibi güz+le- 
şeklinde yapldğ açktr. D.S.’de “Sonbahar 
yağmuruyla ekinler gelişmek” anlamnda güzlemek 
kelimesi varsa da metindeki anlama bu karşlk 
uygun değildir.  

 “Yaylamak, güzlemek için yer gerek. Şimdi 
ona göre tedbir almak gerek.” 

HB 100a  

 
 

 
19 

 
gürbe:  Büyük küp 
 

 Olur-d putlar gürbe-mišāl  
Gizlü-y-idi ḳatlarnda ol ḫayāl 
(2587: HB 101a, B 95b, MK 60 ) 

T.S.’de yok, D.S.’de kelimenin “Büyük küp” ve “İki 
kulplu ya da kulpsuz çömlek” anlamlar var (1972: 
VI/2233). “Büyük küp” metindeki anlama uygun 
düşmektedir.  Parçada Külü Han’n Müslüman  “Putlar gürbe gibi olurdu. O hayal, (onlarn) 
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HB 
123a

katnda gizliydi.” olmakla birlikte eski putperset inancndan hâlâ 
tamamyla kopamadklarndan ve dağtlan 
yemeklerde, putlarn da hisseleri olduğundan 
bahsedilmektedir. İlk beyitte putlar “gürbe”ye 
benzetilmekte, ikincisinde ise put yerine “gürbe” 
denmektedir. 

 Ol o gürbenüñ olurd ḥiṣṣesi 
Birisi boynnadur her ġuṣṣas 
(2592: HB 101a, B 95b) 

 “O, o gürbenin hissesiydi ve her kederi 
birinin boynunayd.” 

HB 101a  

 
 

HB 101a  

 
 

 
20 

 
yolak:  Küçük geçit, patika 
 

 Gördi bir remz old erden kendiye 
Bir yolaḳ yoland srdan kendiye 
(3159: HB 123a, B 117b, MK 71b) 

“Yolcu” anlam verilen yolakç kelimesinin yer 
aldğ T.S.’de yolak kelimesi yok. Yolak için D.S.’de 
şu karşlklar tespit edilmiş: “1. Keçiyolu, küçük 
geçit, 2. Su yolu, ark, oluk, 3. Dokuma üstündeki 
ky izleri, süs, 4. Kağn vb. izi, 5. Çözüm yolu. 6. 
Kap” (1979: XI/4288-9). Bunlardan ilk anlam 
metnin bağlamyla örtüşmektedir. Kelime “küçük 
yol, çlga” anlamlaryla DLT’de de vardr 
(Paçacoğlu 2006: 704). 

  
“Evliyadan kendine bir sr olduğunu gördü 

ve o srdan kendine bir yolak yoland.” 

HB 123a  

 
 

 
21 

 
ortara: orta yer, tam ortas  
 

 Ol ḳlc ḳatra ḳarşu çalar 
Ortaradan ḳatr iki böler 
(4895: HB 188a, B 184b, MK 103b) 

T.S.’de yok. D.S.’de “Tam orta yerinden, yar 
yarya” anlamnda sadece bir yerden derlenmiştir 
(1977: 9: 3289). Bu anlam metnin bağlamna 
uymaktadr. Nitekim MK nüshasnda ortara yerine 
orta yirden varyant mevcuttur. 

 “O klc katra karş vurur. Katr ortaradan 
ikiye böler” 

HB 188a  

 
 

MK 103b  
 

21 ortara: orta yer, tam ortası 

Ol ḳılıcı ḳatıra ḳarşu çalar
Ortaradan ḳatırı iki böler
(4895: HB 188a, B 184b, MK 103b)

T.S.’de yok. D.S.’de “Tam orta yerinden, 
yarı yarıya” anlamında sadece bir yerden 
derlenmiştir (1977: 9: 3289). Bu anlam 
metnin bağlamına uymaktadır. Nitekim 
MK nüshasında ortara yerine orta yirden 
varyantı mevcuttur.

“O kılıcı katıra karşı vurur. Katırı ortaradan ikiye 
böler”

HB 
188a

katnda gizliydi.” olmakla birlikte eski putperset inancndan hâlâ 
tamamyla kopamadklarndan ve dağtlan 
yemeklerde, putlarn da hisseleri olduğundan 
bahsedilmektedir. İlk beyitte putlar “gürbe”ye 
benzetilmekte, ikincisinde ise put yerine “gürbe” 
denmektedir. 

 Ol o gürbenüñ olurd ḥiṣṣesi 
Birisi boynnadur her ġuṣṣas 
(2592: HB 101a, B 95b) 

 “O, o gürbenin hissesiydi ve her kederi 
birinin boynunayd.” 

HB 101a  

 
 

HB 101a  
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yolak:  Küçük geçit, patika 
 

 Gördi bir remz old erden kendiye 
Bir yolaḳ yoland srdan kendiye 
(3159: HB 123a, B 117b, MK 71b) 

“Yolcu” anlam verilen yolakç kelimesinin yer 
aldğ T.S.’de yolak kelimesi yok. Yolak için D.S.’de 
şu karşlklar tespit edilmiş: “1. Keçiyolu, küçük 
geçit, 2. Su yolu, ark, oluk, 3. Dokuma üstündeki 
ky izleri, süs, 4. Kağn vb. izi, 5. Çözüm yolu. 6. 
Kap” (1979: XI/4288-9). Bunlardan ilk anlam 
metnin bağlamyla örtüşmektedir. Kelime “küçük 
yol, çlga” anlamlaryla DLT’de de vardr 
(Paçacoğlu 2006: 704). 

  
“Evliyadan kendine bir sr olduğunu gördü 

ve o srdan kendine bir yolak yoland.” 

HB 123a  

 
 

 
21 

 
ortara: orta yer, tam ortas  
 

 Ol ḳlc ḳatra ḳarşu çalar 
Ortaradan ḳatr iki böler 
(4895: HB 188a, B 184b, MK 103b) 

T.S.’de yok. D.S.’de “Tam orta yerinden, yar 
yarya” anlamnda sadece bir yerden derlenmiştir 
(1977: 9: 3289). Bu anlam metnin bağlamna 
uymaktadr. Nitekim MK nüshasnda ortara yerine 
orta yirden varyant mevcuttur. 

 “O klc katra karş vurur. Katr ortaradan 
ikiye böler” 

HB 188a  

 
 

MK 103b  
 

MK 
103b
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22 

 
yrmurmak: Yalvarmak 
 

 

 Girüben ḳaṣra çün anasn görür 
Aḳdur yaş gözlerinden yrmurur 
(263: HB 11a, B 7a) 

T.S. ve D.S.’de bulunmayan kelime “yrmrmak” 
şeklinde Şeyhî’nin Hüsrev ü Şîrîn’inde tespit 
edilmiştir (Paçacoğlu 2006: 690). Bu eserde verilen 
“yalvarmak” karşlğ metnin bağlamna uygundur.  “Saraya girince annesini görür. Gözlerinden 

yaş aktr, yrmurur.” 
HB 11a  

 
 

B 7a  

 
 

 
23 

 
(yolak) yolanmak: Yola çkmak 
 

 Gördi bir remz old erden kendiye 
Bir yolaḳ yoland srdan kendiye 
(3159: HB 123a, B 117b, MK 71b) 
 

yolaḳ maddesinde ksmen bahsedildi. Eski 
Uygurca’da “yola çkmak” anlamnda “yolamak” 
fiili vardr (Paçacoğlu 2006: 704). yol+a+n- 
şeklinde  dönüşlülük anlam kazandğ 
düşünülmektedir.  “Evliyadan kendine bir sr olduğunu gördü 

ve o srdan kendine bir yolak yoland.” 
HB 123a  

 
 
24 

 
yuġlamak:  Damdaki toprağ yuvarlak taşla bastrmak 

C) TARAMA SÖZLÜĞÜ’NDE DE DERLEME SÖZLÜĞÜ’NDE DE BULUNMAYAN KELİMELER

22 yırmurmak: Yalvarmak

T.S. ve D.S.’de bulunmayan kelime 
“yırmırmak” şeklinde Şeyhî’nin Hüsrev 
ü Şîrîn’inde tespit edilmiştir (Paçacıoğlu 
2006:690). Bu eserde verilen “yalvarmak” 
karşılığı metnin bağlamına uygundur.

Girüben ḳaṣra çün anasın görür
Aḳıdur yaş gözlerinden yırmurur
(263: HB 11a, B 7a)

“Saraya girince annesini görür. Gözlerinden yaş 
akıtır, yırmurur.”

HB 
11a

 

 
 

 
 
 

 
C) TARAMA SÖZLÜĞÜ’NDE DE DERLEME SÖZLÜĞÜ’NDE DE 

BULUNMAYAN KELİMELER 
 

 
22 

 
yrmurmak: Yalvarmak 
 

 

 Girüben ḳaṣra çün anasn görür 
Aḳdur yaş gözlerinden yrmurur 
(263: HB 11a, B 7a) 

T.S. ve D.S.’de bulunmayan kelime “yrmrmak” 
şeklinde Şeyhî’nin Hüsrev ü Şîrîn’inde tespit 
edilmiştir (Paçacoğlu 2006: 690). Bu eserde verilen 
“yalvarmak” karşlğ metnin bağlamna uygundur.  “Saraya girince annesini görür. Gözlerinden 

yaş aktr, yrmurur.” 
HB 11a  

 
 

B 7a  

 
 

 
23 

 
(yolak) yolanmak: Yola çkmak 
 

 Gördi bir remz old erden kendiye 
Bir yolaḳ yoland srdan kendiye 
(3159: HB 123a, B 117b, MK 71b) 
 

yolaḳ maddesinde ksmen bahsedildi. Eski 
Uygurca’da “yola çkmak” anlamnda “yolamak” 
fiili vardr (Paçacoğlu 2006: 704). yol+a+n- 
şeklinde  dönüşlülük anlam kazandğ 
düşünülmektedir.  “Evliyadan kendine bir sr olduğunu gördü 

ve o srdan kendine bir yolak yoland.” 
HB 123a  

 
 
24 

 
yuġlamak:  Damdaki toprağ yuvarlak taşla bastrmak 
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C) TARAMA SÖZLÜĞÜ’NDE DE DERLEME SÖZLÜĞÜ’NDE DE 

BULUNMAYAN KELİMELER 
 

 
22 

 
yrmurmak: Yalvarmak 
 

 

 Girüben ḳaṣra çün anasn görür 
Aḳdur yaş gözlerinden yrmurur 
(263: HB 11a, B 7a) 

T.S. ve D.S.’de bulunmayan kelime “yrmrmak” 
şeklinde Şeyhî’nin Hüsrev ü Şîrîn’inde tespit 
edilmiştir (Paçacoğlu 2006: 690). Bu eserde verilen 
“yalvarmak” karşlğ metnin bağlamna uygundur.  “Saraya girince annesini görür. Gözlerinden 

yaş aktr, yrmurur.” 
HB 11a  

 
 

B 7a  

 
 

 
23 

 
(yolak) yolanmak: Yola çkmak 
 

 Gördi bir remz old erden kendiye 
Bir yolaḳ yoland srdan kendiye 
(3159: HB 123a, B 117b, MK 71b) 
 

yolaḳ maddesinde ksmen bahsedildi. Eski 
Uygurca’da “yola çkmak” anlamnda “yolamak” 
fiili vardr (Paçacoğlu 2006: 704). yol+a+n- 
şeklinde  dönüşlülük anlam kazandğ 
düşünülmektedir.  “Evliyadan kendine bir sr olduğunu gördü 

ve o srdan kendine bir yolak yoland.” 
HB 123a  

 
 
24 

 
yuġlamak:  Damdaki toprağ yuvarlak taşla bastrmak 

23 (yolak) yolanmak: Yola çıkmak

Gördi bir remz oldı erden kendiye
Bir yolaḳ yolandı sırdan kendiye
(3159: HB 123a, B 117b, MK 71b)

yolaḳ maddesinde kısmen bahsedildi. Eski 
Uygurca’da “yola çıkmak” anlamında 
“yolamak” fiili vardır (Paçacıoğlu 2006: 
704). yol+a+n- şeklinde dönüşlülük anlamı 
kazandığı düşünülmektedir.“Evliyadan kendine bir sır olduğunu gördü ve o 

sırdan kendine bir yolak yolandı.”
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C) TARAMA SÖZLÜĞÜ’NDE DE DERLEME SÖZLÜĞÜ’NDE DE 

BULUNMAYAN KELİMELER 
 

 
22 

 
yrmurmak: Yalvarmak 
 

 

 Girüben ḳaṣra çün anasn görür 
Aḳdur yaş gözlerinden yrmurur 
(263: HB 11a, B 7a) 

T.S. ve D.S.’de bulunmayan kelime “yrmrmak” 
şeklinde Şeyhî’nin Hüsrev ü Şîrîn’inde tespit 
edilmiştir (Paçacoğlu 2006: 690). Bu eserde verilen 
“yalvarmak” karşlğ metnin bağlamna uygundur.  “Saraya girince annesini görür. Gözlerinden 

yaş aktr, yrmurur.” 
HB 11a  

 
 

B 7a  

 
 

 
23 

 
(yolak) yolanmak: Yola çkmak 
 

 Gördi bir remz old erden kendiye 
Bir yolaḳ yoland srdan kendiye 
(3159: HB 123a, B 117b, MK 71b) 
 

yolaḳ maddesinde ksmen bahsedildi. Eski 
Uygurca’da “yola çkmak” anlamnda “yolamak” 
fiili vardr (Paçacoğlu 2006: 704). yol+a+n- 
şeklinde  dönüşlülük anlam kazandğ 
düşünülmektedir.  “Evliyadan kendine bir sr olduğunu gördü 

ve o srdan kendine bir yolak yoland.” 
HB 123a  

 
 
24 

 
yuġlamak:  Damdaki toprağ yuvarlak taşla bastrmak 24 yuġılamak: Damdaki toprağı yuvarlak taşla bastırmak 

Didi çıḳġıl işbu mescid üstine
Yuġılaġıl ṭamlamamaḳ ḳaṣdına
(3517: HB 137a, MK 78b, B 131a)

Günümüzde de kullanılan “yuğu” (“yuğu 
taşı” T.S., 1972: 6/4704) kelimesinden fiil 
yapıldığı (yuġ+ı+la-) anlaşılıyor. Metinde 
iki yerde geçen “yuğılamak” her ikisinde de 
gösterdiğimiz manada kullanılmıştır.

“İşte bu mescidin üstüne çık, tamamlamak için 
yuğıla, dedi.”

Çıḳdı mollā mescid üstine revān
Yuġılaya yaʿnī mescidi i cān
(3518: HB 137a, MK 78b, B 131a)

“Molla, mescidi(n damını) yuğılamak için mescit 
üstüne çıktı.”

HB 
137a

  
 Didi çḳġl işbu mescid üstine 

Yuġlaġl ṭamlamamaḳ ḳaṣdna 
(3517: HB 137a, MK 78b, B 131a) 

 
Günümüzde de kullanlan “yuğu” (“yuğu taş” T.S., 
1972: 6/4704) kelimesinden fiil yapldğ (yuġ++la-) 
anlaşlyor. Metinde iki yerde geçen “yuğlamak” her 
ikisinde de gösterdiğimiz manada kullanlmştr. 
 
 

 “İşte bu mescidin üstüne çk, tamamlamak 
için yuğla, dedi.” 

 Çḳd mollā mescid üstine revān 
Yuġlaya yaʿnī mescidi i cān 
(3518: HB 137a, MK 78b, B 131a) 

 “Molla, mescidi(n damn) yuğlamak için 
mescit üstüne çkt.” 

HB 137a  

 
 

HB 137a  

 
 

 
25 

 
daġn:  … a değin, … a kadar 
 

 Üç yla daġn çḳarmazd an 
Aḳ kirece baḳa baḳa ol tüni 
(HB 71b, B 64b, MK 40b)

T.S.’de yer almayan kelimenin hem bağlamdan hem 
de MK nüshasndaki varyanttan (degin) “... değin, … 
kadar” anlamnda olduğu açktr. Ayrca kelime 
Kuman Türkçesinde de bu anlamda kullanlmaktadr 
(Paçacoğlu 2006: 159) 

 “Üç yla dağn onu dağa çkarmazd. O 
külhanc (?), beyaz kirece baka baka…”

HB 71b  

 
 

MK 40b  
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üyü: Ev (???) 
 

 İsmümüzle adayalar adn 
Üyüsinüñ berk ide bünyādn 
(3757: HB 146a,  B 140b, MK 82b) 

T.S.’de ve D.S.’de “üyü” yok ancak D.S.’de “ev” 
anlamna gelen “üy” vardr ve bu mana metnin 
bağlamyla tamamen örtüşmektedir. Ne var ki 
buradaki –ü (+ü) ekini izah edemiyoruz. İyelik eki 
yğlmas olarak kabul etsek, ekin +ü, değil +i olmas 
(üy+i+si) beklenirdi. Bu kelime, şimdilik 
çözemediğimiz bir problem olarak kalmştr. 

 “Onun adn bizim admzla birlikte ansnlar. 
Üyüsünün temelini sağlamlaştrsn.” 

HB 
137a

  
 Didi çḳġl işbu mescid üstine 

Yuġlaġl ṭamlamamaḳ ḳaṣdna 
(3517: HB 137a, MK 78b, B 131a) 

 
Günümüzde de kullanlan “yuğu” (“yuğu taş” T.S., 
1972: 6/4704) kelimesinden fiil yapldğ (yuġ++la-) 
anlaşlyor. Metinde iki yerde geçen “yuğlamak” her 
ikisinde de gösterdiğimiz manada kullanlmştr. 
 
 

 “İşte bu mescidin üstüne çk, tamamlamak 
için yuğla, dedi.” 

 Çḳd mollā mescid üstine revān 
Yuġlaya yaʿnī mescidi i cān 
(3518: HB 137a, MK 78b, B 131a) 

 “Molla, mescidi(n damn) yuğlamak için 
mescit üstüne çkt.” 
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daġn:  … a değin, … a kadar 
 

 Üç yla daġn çḳarmazd an 
Aḳ kirece baḳa baḳa ol tüni 
(HB 71b, B 64b, MK 40b)

T.S.’de yer almayan kelimenin hem bağlamdan hem 
de MK nüshasndaki varyanttan (degin) “... değin, … 
kadar” anlamnda olduğu açktr. Ayrca kelime 
Kuman Türkçesinde de bu anlamda kullanlmaktadr 
(Paçacoğlu 2006: 159) 

 “Üç yla dağn onu dağa çkarmazd. O 
külhanc (?), beyaz kirece baka baka…”
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üyü: Ev (???) 
 

 İsmümüzle adayalar adn 
Üyüsinüñ berk ide bünyādn 
(3757: HB 146a,  B 140b, MK 82b) 

T.S.’de ve D.S.’de “üyü” yok ancak D.S.’de “ev” 
anlamna gelen “üy” vardr ve bu mana metnin 
bağlamyla tamamen örtüşmektedir. Ne var ki 
buradaki –ü (+ü) ekini izah edemiyoruz. İyelik eki 
yğlmas olarak kabul etsek, ekin +ü, değil +i olmas 
(üy+i+si) beklenirdi. Bu kelime, şimdilik 
çözemediğimiz bir problem olarak kalmştr. 

 “Onun adn bizim admzla birlikte ansnlar. 
Üyüsünün temelini sağlamlaştrsn.” 

25 daġın: … a değin, … a kadar

Üç yıla daġın çıḳarmazdı anı
Aḳ kirece baḳa baḳa ol tüni
(HB 71b, B 64b, MK 40b)

T.S.’de yer almayan kelimenin hem 
bağlamdan hem de MK nüshasındaki 
varyanttan (degin) “... değin, … kadar” 
anlamında olduğu açıktır. Ayrıca kelime 
Kuman Türkçesinde de bu anlamda 
kullanılmaktadır (Paçacıoğlu 2006:159)

“Üç yıla dağın onu dağa çıkarmazdı. O külhancı 
(?), beyaz kirece baka baka…”

HB 
71b

  
 Didi çḳġl işbu mescid üstine 

Yuġlaġl ṭamlamamaḳ ḳaṣdna 
(3517: HB 137a, MK 78b, B 131a) 

 
Günümüzde de kullanlan “yuğu” (“yuğu taş” T.S., 
1972: 6/4704) kelimesinden fiil yapldğ (yuġ++la-) 
anlaşlyor. Metinde iki yerde geçen “yuğlamak” her 
ikisinde de gösterdiğimiz manada kullanlmştr. 
 
 

 “İşte bu mescidin üstüne çk, tamamlamak 
için yuğla, dedi.” 

 Çḳd mollā mescid üstine revān 
Yuġlaya yaʿnī mescidi i cān 
(3518: HB 137a, MK 78b, B 131a) 

 “Molla, mescidi(n damn) yuğlamak için 
mescit üstüne çkt.” 

HB 137a  

 
 

HB 137a  

 
 

 
25 

 
daġn:  … a değin, … a kadar 
 

 Üç yla daġn çḳarmazd an 
Aḳ kirece baḳa baḳa ol tüni 
(HB 71b, B 64b, MK 40b)

T.S.’de yer almayan kelimenin hem bağlamdan hem 
de MK nüshasndaki varyanttan (degin) “... değin, … 
kadar” anlamnda olduğu açktr. Ayrca kelime 
Kuman Türkçesinde de bu anlamda kullanlmaktadr 
(Paçacoğlu 2006: 159) 

 “Üç yla dağn onu dağa çkarmazd. O 
külhanc (?), beyaz kirece baka baka…”

HB 71b  

 
 

MK 40b  

 
 

 
26 

 
üyü: Ev (???) 
 

 İsmümüzle adayalar adn 
Üyüsinüñ berk ide bünyādn 
(3757: HB 146a,  B 140b, MK 82b) 

T.S.’de ve D.S.’de “üyü” yok ancak D.S.’de “ev” 
anlamna gelen “üy” vardr ve bu mana metnin 
bağlamyla tamamen örtüşmektedir. Ne var ki 
buradaki –ü (+ü) ekini izah edemiyoruz. İyelik eki 
yğlmas olarak kabul etsek, ekin +ü, değil +i olmas 
(üy+i+si) beklenirdi. Bu kelime, şimdilik 
çözemediğimiz bir problem olarak kalmştr. 

 “Onun adn bizim admzla birlikte ansnlar. 
Üyüsünün temelini sağlamlaştrsn.” 

MK 
40b

  
 Didi çḳġl işbu mescid üstine 

Yuġlaġl ṭamlamamaḳ ḳaṣdna 
(3517: HB 137a, MK 78b, B 131a) 

 
Günümüzde de kullanlan “yuğu” (“yuğu taş” T.S., 
1972: 6/4704) kelimesinden fiil yapldğ (yuġ++la-) 
anlaşlyor. Metinde iki yerde geçen “yuğlamak” her 
ikisinde de gösterdiğimiz manada kullanlmştr. 
 
 

 “İşte bu mescidin üstüne çk, tamamlamak 
için yuğla, dedi.” 

 Çḳd mollā mescid üstine revān 
Yuġlaya yaʿnī mescidi i cān 
(3518: HB 137a, MK 78b, B 131a) 

 “Molla, mescidi(n damn) yuğlamak için 
mescit üstüne çkt.” 

HB 137a  
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daġn:  … a değin, … a kadar 
 

 Üç yla daġn çḳarmazd an 
Aḳ kirece baḳa baḳa ol tüni 
(HB 71b, B 64b, MK 40b)

T.S.’de yer almayan kelimenin hem bağlamdan hem 
de MK nüshasndaki varyanttan (degin) “... değin, … 
kadar” anlamnda olduğu açktr. Ayrca kelime 
Kuman Türkçesinde de bu anlamda kullanlmaktadr 
(Paçacoğlu 2006: 159) 

 “Üç yla dağn onu dağa çkarmazd. O 
külhanc (?), beyaz kirece baka baka…”

HB 71b  

 
 

MK 40b  

 
 

 
26 

 
üyü: Ev (???) 
 

 İsmümüzle adayalar adn 
Üyüsinüñ berk ide bünyādn 
(3757: HB 146a,  B 140b, MK 82b) 

T.S.’de ve D.S.’de “üyü” yok ancak D.S.’de “ev” 
anlamna gelen “üy” vardr ve bu mana metnin 
bağlamyla tamamen örtüşmektedir. Ne var ki 
buradaki –ü (+ü) ekini izah edemiyoruz. İyelik eki 
yğlmas olarak kabul etsek, ekin +ü, değil +i olmas 
(üy+i+si) beklenirdi. Bu kelime, şimdilik 
çözemediğimiz bir problem olarak kalmştr. 

 “Onun adn bizim admzla birlikte ansnlar. 
Üyüsünün temelini sağlamlaştrsn.” 

26 üyü: Ev (???)
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27

İsmümüzle adayalar adını
Üyüsinüñ berk ide bünyādını
(3757: HB 146a, B 140b, MK 82b)

T.S.’de ve D.S.’de “üyü” yok ancak 
D.S.’de “ev” anlamına gelen “üy” vardır 
ve bu mana metnin bağlamıyla tamamen 
örtüşmektedir. Ne var ki buradaki –ü (+ü) 
ekini izah edemiyoruz. İyelik eki yığılması 
olarak kabul etsek, ekin +ü, değil +i olması 
(üy+i+si) beklenirdi. Bu kelime, şimdilik 
çözemediğimiz bir problem olarak kalmıştır.

“Onun adını bizim adımızla birlikte ansınlar. 
Üyüsünün temelini sağlamlaştırsın.”

HB 
146a

HB 146a  

 
 

B 140b  

 
 

MK 82b  

 
 

 
27 

 
tüşmel/tüşmül: Moğollarda yüksek memur unvan 
 

 Pes Tatar tüşmülleri  ulular 
Hem Tatar’uñ ne var-sa illeri 
(2571: HB 100b, B 94b, MK 59b 

 
Kelime T.S. ve D.S.’de yok. Hem tüşmül hem tüşmel 
imlas kullanlmş. Her iki beyitte de “Tatar” 
kelimesiyle birlikte geçiyor. Kelimenin anlamn bir 
makalede (Gül 2003) tespit ettik. 
 
 
 

 “Tatar tüşmülleri, büyükleri ve de Tatar’n 
ne kadar illeri varsa…” 

 Bir Tatar tüşmeli bir ulu kişi 
Meskeni anda-y-d görgil işi 
(3805: HB 148a, B 142b, MK 83b) 

 “İşi gör ki, Tatar tüşmeli, bir büyük kişinin 
oturduğu yer oradayd.” 

HB 100b  

 
 

HB 148a  

 
 

 
28 

 
ṭanu:  Görüş, kanaat, rey   
(ṭanu ṭanmak: İstişare etmek, görüş almak) 
 

 Çün varur maḥbūs atas yirine 
Ḫalḳn direr ki tā ṭanu ṭana 
(3845: HB 149b, B 144a, MK 84b) 

Kelime T.S. ve D.S.’de yok. Tanmak fiili ise her iki 
sözlükte de var. T.S.’deki “danşmak, istişare etmek” 
anlam metnin bağlamna uygundur. “ṭanu” 

B 
140b

HB 146a  

 
 

B 140b  

 
 

MK 82b  
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tüşmel/tüşmül: Moğollarda yüksek memur unvan 
 

 Pes Tatar tüşmülleri  ulular 
Hem Tatar’uñ ne var-sa illeri 
(2571: HB 100b, B 94b, MK 59b 

 
Kelime T.S. ve D.S.’de yok. Hem tüşmül hem tüşmel 
imlas kullanlmş. Her iki beyitte de “Tatar” 
kelimesiyle birlikte geçiyor. Kelimenin anlamn bir 
makalede (Gül 2003) tespit ettik. 
 
 
 

 “Tatar tüşmülleri, büyükleri ve de Tatar’n 
ne kadar illeri varsa…” 

 Bir Tatar tüşmeli bir ulu kişi 
Meskeni anda-y-d görgil işi 
(3805: HB 148a, B 142b, MK 83b) 

 “İşi gör ki, Tatar tüşmeli, bir büyük kişinin 
oturduğu yer oradayd.” 

HB 100b  

 
 

HB 148a  
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ṭanu:  Görüş, kanaat, rey   
(ṭanu ṭanmak: İstişare etmek, görüş almak) 
 

 Çün varur maḥbūs atas yirine 
Ḫalḳn direr ki tā ṭanu ṭana 
(3845: HB 149b, B 144a, MK 84b) 

Kelime T.S. ve D.S.’de yok. Tanmak fiili ise her iki 
sözlükte de var. T.S.’deki “danşmak, istişare etmek” 
anlam metnin bağlamna uygundur. “ṭanu” 

MK 
82b
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tüşmel/tüşmül: Moğollarda yüksek memur unvan 
 

 Pes Tatar tüşmülleri  ulular 
Hem Tatar’uñ ne var-sa illeri 
(2571: HB 100b, B 94b, MK 59b 

 
Kelime T.S. ve D.S.’de yok. Hem tüşmül hem tüşmel 
imlas kullanlmş. Her iki beyitte de “Tatar” 
kelimesiyle birlikte geçiyor. Kelimenin anlamn bir 
makalede (Gül 2003) tespit ettik. 
 
 
 

 “Tatar tüşmülleri, büyükleri ve de Tatar’n 
ne kadar illeri varsa…” 

 Bir Tatar tüşmeli bir ulu kişi 
Meskeni anda-y-d görgil işi 
(3805: HB 148a, B 142b, MK 83b) 

 “İşi gör ki, Tatar tüşmeli, bir büyük kişinin 
oturduğu yer oradayd.” 

HB 100b  

 
 

HB 148a  
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ṭanu:  Görüş, kanaat, rey   
(ṭanu ṭanmak: İstişare etmek, görüş almak) 
 

 Çün varur maḥbūs atas yirine 
Ḫalḳn direr ki tā ṭanu ṭana 
(3845: HB 149b, B 144a, MK 84b) 

Kelime T.S. ve D.S.’de yok. Tanmak fiili ise her iki 
sözlükte de var. T.S.’deki “danşmak, istişare etmek” 
anlam metnin bağlamna uygundur. “ṭanu” 

27 tüşmel/tüşmül: Moğollarda yüksek memur unvanı

Pes Tatar tüşmülleri uluları
Hem Tatar’uñ ne var-ısa illeri
(2571: HB 100b, B 94b, MK 59b

Kelime T.S. ve D.S.’de yok. Hem tüşmül hem 
tüşmel imlası kullanılmış. Her iki beyitte 
de “Tatar” kelimesiyle birlikte geçiyor. 
Kelimenin anlamını bir makalede (Gül 2003) 
tespit ettik.

“Tatar tüşmülleri, büyükleri ve de Tatar’ın ne 
kadar illeri varsa…”

Bir Tatar tüşmeli bir ulu kişi
Meskeni anda-y-ıdı görgil işi
(3805: HB 148a, B 142b, MK 83b)

“İşi gör ki, Tatar tüşmeli, bir büyük kişinin 
oturduğu yer oradaydı.”

HB 
100b

HB 146a  

 
 

B 140b  
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 Pes Tatar tüşmülleri  ulular 
Hem Tatar’uñ ne var-sa illeri 
(2571: HB 100b, B 94b, MK 59b 

 
Kelime T.S. ve D.S.’de yok. Hem tüşmül hem tüşmel 
imlas kullanlmş. Her iki beyitte de “Tatar” 
kelimesiyle birlikte geçiyor. Kelimenin anlamn bir 
makalede (Gül 2003) tespit ettik. 
 
 
 

 “Tatar tüşmülleri, büyükleri ve de Tatar’n 
ne kadar illeri varsa…” 

 Bir Tatar tüşmeli bir ulu kişi 
Meskeni anda-y-d görgil işi 
(3805: HB 148a, B 142b, MK 83b) 

 “İşi gör ki, Tatar tüşmeli, bir büyük kişinin 
oturduğu yer oradayd.” 

HB 100b  

 
 

HB 148a  
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ṭanu:  Görüş, kanaat, rey   
(ṭanu ṭanmak: İstişare etmek, görüş almak) 
 

 Çün varur maḥbūs atas yirine 
Ḫalḳn direr ki tā ṭanu ṭana 
(3845: HB 149b, B 144a, MK 84b) 

Kelime T.S. ve D.S.’de yok. Tanmak fiili ise her iki 
sözlükte de var. T.S.’deki “danşmak, istişare etmek” 
anlam metnin bağlamna uygundur. “ṭanu” 

HB 
148a
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 Pes Tatar tüşmülleri  ulular 
Hem Tatar’uñ ne var-sa illeri 
(2571: HB 100b, B 94b, MK 59b 

 
Kelime T.S. ve D.S.’de yok. Hem tüşmül hem tüşmel 
imlas kullanlmş. Her iki beyitte de “Tatar” 
kelimesiyle birlikte geçiyor. Kelimenin anlamn bir 
makalede (Gül 2003) tespit ettik. 
 
 
 

 “Tatar tüşmülleri, büyükleri ve de Tatar’n 
ne kadar illeri varsa…” 

 Bir Tatar tüşmeli bir ulu kişi 
Meskeni anda-y-d görgil işi 
(3805: HB 148a, B 142b, MK 83b) 
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oturduğu yer oradayd.” 
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ṭanu:  Görüş, kanaat, rey   
(ṭanu ṭanmak: İstişare etmek, görüş almak) 
 

 Çün varur maḥbūs atas yirine 
Ḫalḳn direr ki tā ṭanu ṭana 
(3845: HB 149b, B 144a, MK 84b) 

Kelime T.S. ve D.S.’de yok. Tanmak fiili ise her iki 
sözlükte de var. T.S.’deki “danşmak, istişare etmek” 
anlam metnin bağlamna uygundur. “ṭanu” 

28 ṭanu: Görüş, kanaat, rey 
(ṭanu ṭanmak: İstişare etmek, görüş almak)
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Çün varur maḥbūs atası yirine
Ḫalḳını direr ki tā ṭanu ṭana
(3845: HB 149b, B 144a, MK 84b)

Kelime T.S. ve D.S.’de yok. Tanmak 
fiili ise her iki sözlükte de var. T.S.’deki 
“danışmak, istişare etmek” anlamı metnin 
bağlamına uygundur. “ṭanu” kelimesinin 
bu kökten türemiş isim olması gerekir 
(ṭan+u). Günümüz Türkçesindeki “tanı” 
kelimesi ile yaklaşık anlamda olduğu 
söylenebilir. Nitekim HB nüshasında hemen 
bu beytin kenarına sonradan “re’y almak” 
notu düşülmesi de bu manayı teyit eder 
mahiyettedir.

“Çünkü hapisteki babasının yerine gider (ve) 
tanu tanmak için halkını bir araya toplar.”

HB 
149b

 “Çünkü hapisteki babasnn yerine gider (ve) 
tanu tanmak için halkn bir araya toplar.” 

kelimesinin bu kökten türemiş isim olmas gerekir 
(ṭan+u). Günümüz Türkçesindeki “tan” kelimesi ile 
yaklaşk anlamda olduğu söylenebilir. Nitekim HB 
nüshasnda hemen bu beytin kenarna sonradan “re’y 
almak” notu düşülmesi de bu manay teyit eder 
mahiyettedir. 

HB 149b  

 
 

HB 149b  

 

 

 
29 

 
şmurlamak: Hazrlamak,  hazrlk yapmak (?) 
 

 Çḳcaḳ raḫtn ḳamu şmurlad  
Bir inanduġ yire ṣmarlad  
(3967: HB 154a, B 148b) 

Metinde iki beyitte geçen kelime HB nüshasnda 
şmurlamak, B’de bir yerde ṣmarlama, bir yerde 
şmarlamak şeklindedir. MK’de ise her iki beyit de 
yoktur. En sağlam ve bu tür varyant farkllklarnda 
en doğru rivayetleri veren nüshann HB olmasna 
nazaran şmurlamak şeklinin doğru olmas 
gerektiğini düşünüyoruz. Metnin bağlamna göre 
“hazrlamak” gibi bir anlam olmas gerekir. Tam 
olarak çözemediğimiz kelimelerdendir. 

 “Çknca gerekli her şeyi  şmurlad ve 
(bunlar) güvendiği bir yere smarlad.” 

 Her nesi var-sa hep şmurlad 
Bir inanduġ yire ṣmarlad  
(4069: HB 158a, B 152b) 

 “Neyi varsa hepsini şmurlad ve (bunlar) 
güvendiği bir yere smarlad.” 

HB 154a  

 
 

B 148b  

 
 

HB 158a  

 
 

HB 
149b

 “Çünkü hapisteki babasnn yerine gider (ve) 
tanu tanmak için halkn bir araya toplar.” 

kelimesinin bu kökten türemiş isim olmas gerekir 
(ṭan+u). Günümüz Türkçesindeki “tan” kelimesi ile 
yaklaşk anlamda olduğu söylenebilir. Nitekim HB 
nüshasnda hemen bu beytin kenarna sonradan “re’y 
almak” notu düşülmesi de bu manay teyit eder 
mahiyettedir. 

HB 149b  

 
 

HB 149b  

 

 

 
29 

 
şmurlamak: Hazrlamak,  hazrlk yapmak (?) 
 

 Çḳcaḳ raḫtn ḳamu şmurlad  
Bir inanduġ yire ṣmarlad  
(3967: HB 154a, B 148b) 

Metinde iki beyitte geçen kelime HB nüshasnda 
şmurlamak, B’de bir yerde ṣmarlama, bir yerde 
şmarlamak şeklindedir. MK’de ise her iki beyit de 
yoktur. En sağlam ve bu tür varyant farkllklarnda 
en doğru rivayetleri veren nüshann HB olmasna 
nazaran şmurlamak şeklinin doğru olmas 
gerektiğini düşünüyoruz. Metnin bağlamna göre 
“hazrlamak” gibi bir anlam olmas gerekir. Tam 
olarak çözemediğimiz kelimelerdendir. 

 “Çknca gerekli her şeyi  şmurlad ve 
(bunlar) güvendiği bir yere smarlad.” 

 Her nesi var-sa hep şmurlad 
Bir inanduġ yire ṣmarlad  
(4069: HB 158a, B 152b) 

 “Neyi varsa hepsini şmurlad ve (bunlar) 
güvendiği bir yere smarlad.” 

HB 154a  

 
 

B 148b  

 
 

HB 158a  

 
 

29 ışmurlamak: Hazırlamak, hazırlık yapmak (?)

Çıḳıcaḳ raḫtın ḳamu ışmurladı 
Bir inanduġı yire ıṣmarladı 
(3967: HB 154a, B 148b)

Metinde iki beyitte geçen kelime HB 
nüshasında ışmurlamak, B’de bir 
yerde ıṣmarlama, bir yerde ışmarlamak 
şeklindedir. MK’de ise her iki beyit de 
yoktur. En sağlam ve bu tür varyant 
farklılıklarında en doğru rivayetleri veren 
nüshanın HB olmasına nazaran ışmurlamak 
şeklinin doğru olması gerektiğini 
düşünüyoruz. Metnin bağlamına göre 
“hazırlamak” gibi bir anlamı olması gerekir. 
Tam olarak çözemediğimiz kelimelerdendir.

“Çıkınca gerekli her şeyi ışmurladı ve (bunları) 
güvendiği bir yere ısmarladı.”

Her nesi var-ısa hep ışmurladı
Bir inanduġı yire ıṣmarladı 
(4069: HB 158a, B 152b)

“Neyi varsa hepsini ışmurladı ve (bunları) 
güvendiği bir yere ısmarladı.”

HB 
154a

 “Çünkü hapisteki babasnn yerine gider (ve) 
tanu tanmak için halkn bir araya toplar.” 

kelimesinin bu kökten türemiş isim olmas gerekir 
(ṭan+u). Günümüz Türkçesindeki “tan” kelimesi ile 
yaklaşk anlamda olduğu söylenebilir. Nitekim HB 
nüshasnda hemen bu beytin kenarna sonradan “re’y 
almak” notu düşülmesi de bu manay teyit eder 
mahiyettedir. 

HB 149b  

 
 

HB 149b  

 

 

 
29 

 
şmurlamak: Hazrlamak,  hazrlk yapmak (?) 
 

 Çḳcaḳ raḫtn ḳamu şmurlad  
Bir inanduġ yire ṣmarlad  
(3967: HB 154a, B 148b) 

Metinde iki beyitte geçen kelime HB nüshasnda 
şmurlamak, B’de bir yerde ṣmarlama, bir yerde 
şmarlamak şeklindedir. MK’de ise her iki beyit de 
yoktur. En sağlam ve bu tür varyant farkllklarnda 
en doğru rivayetleri veren nüshann HB olmasna 
nazaran şmurlamak şeklinin doğru olmas 
gerektiğini düşünüyoruz. Metnin bağlamna göre 
“hazrlamak” gibi bir anlam olmas gerekir. Tam 
olarak çözemediğimiz kelimelerdendir. 

 “Çknca gerekli her şeyi  şmurlad ve 
(bunlar) güvendiği bir yere smarlad.” 

 Her nesi var-sa hep şmurlad 
Bir inanduġ yire ṣmarlad  
(4069: HB 158a, B 152b) 

 “Neyi varsa hepsini şmurlad ve (bunlar) 
güvendiği bir yere smarlad.” 

HB 154a  

 
 

B 148b  

 
 

HB 158a  

 
 

B 
148b

 “Çünkü hapisteki babasnn yerine gider (ve) 
tanu tanmak için halkn bir araya toplar.” 

kelimesinin bu kökten türemiş isim olmas gerekir 
(ṭan+u). Günümüz Türkçesindeki “tan” kelimesi ile 
yaklaşk anlamda olduğu söylenebilir. Nitekim HB 
nüshasnda hemen bu beytin kenarna sonradan “re’y 
almak” notu düşülmesi de bu manay teyit eder 
mahiyettedir. 

HB 149b  

 
 

HB 149b  

 

 

 
29 

 
şmurlamak: Hazrlamak,  hazrlk yapmak (?) 
 

 Çḳcaḳ raḫtn ḳamu şmurlad  
Bir inanduġ yire ṣmarlad  
(3967: HB 154a, B 148b) 

Metinde iki beyitte geçen kelime HB nüshasnda 
şmurlamak, B’de bir yerde ṣmarlama, bir yerde 
şmarlamak şeklindedir. MK’de ise her iki beyit de 
yoktur. En sağlam ve bu tür varyant farkllklarnda 
en doğru rivayetleri veren nüshann HB olmasna 
nazaran şmurlamak şeklinin doğru olmas 
gerektiğini düşünüyoruz. Metnin bağlamna göre 
“hazrlamak” gibi bir anlam olmas gerekir. Tam 
olarak çözemediğimiz kelimelerdendir. 

 “Çknca gerekli her şeyi  şmurlad ve 
(bunlar) güvendiği bir yere smarlad.” 

 Her nesi var-sa hep şmurlad 
Bir inanduġ yire ṣmarlad  
(4069: HB 158a, B 152b) 

 “Neyi varsa hepsini şmurlad ve (bunlar) 
güvendiği bir yere smarlad.” 

HB 154a  

 
 

B 148b  

 
 

HB 158a  

 
 

HB 
158a

 “Çünkü hapisteki babasnn yerine gider (ve) 
tanu tanmak için halkn bir araya toplar.” 

kelimesinin bu kökten türemiş isim olmas gerekir 
(ṭan+u). Günümüz Türkçesindeki “tan” kelimesi ile 
yaklaşk anlamda olduğu söylenebilir. Nitekim HB 
nüshasnda hemen bu beytin kenarna sonradan “re’y 
almak” notu düşülmesi de bu manay teyit eder 
mahiyettedir. 

HB 149b  

 
 

HB 149b  
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şmurlamak: Hazrlamak,  hazrlk yapmak (?) 
 

 Çḳcaḳ raḫtn ḳamu şmurlad  
Bir inanduġ yire ṣmarlad  
(3967: HB 154a, B 148b) 

Metinde iki beyitte geçen kelime HB nüshasnda 
şmurlamak, B’de bir yerde ṣmarlama, bir yerde 
şmarlamak şeklindedir. MK’de ise her iki beyit de 
yoktur. En sağlam ve bu tür varyant farkllklarnda 
en doğru rivayetleri veren nüshann HB olmasna 
nazaran şmurlamak şeklinin doğru olmas 
gerektiğini düşünüyoruz. Metnin bağlamna göre 
“hazrlamak” gibi bir anlam olmas gerekir. Tam 
olarak çözemediğimiz kelimelerdendir. 

 “Çknca gerekli her şeyi  şmurlad ve 
(bunlar) güvendiği bir yere smarlad.” 

 Her nesi var-sa hep şmurlad 
Bir inanduġ yire ṣmarlad  
(4069: HB 158a, B 152b) 

 “Neyi varsa hepsini şmurlad ve (bunlar) 
güvendiği bir yere smarlad.” 

HB 154a  

 
 

B 148b  

 
 

HB 158a  

 
 

B 
152b

B 152b  
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geçkel / geçkil: Çok etkili, keskin; geçerli 
 

  
Nefesi geçkel er old ol ʿazīz 
Çoḳ yaşamad vü geçdi girü tīz 
(3780: HB 147a, MK 83a, B 141b) 

Kelime metinde bir yerde geçkel, bir yerde geçkil 
okunacak şekilde harekelenmiştir. Ancak her iki 
şekilde de ayn manay vermektedir. Bu sebeple ayr 
ayr kelimeler gibi düşünmedik. D.S.’de “sözü 
geçen, sözü etkili, beğenilen kimse” olarak 
karşlanan kelimenin “geçkel”in yan sra geçgel, 
geçgil, geçgili, geçgülü, geçgin şekilleri de 
derlenmiş ancak bu anlamlar metnin bağlamndan 
uzak karşlklardr. MK nüshasnda geçkel yerine 
keskin varyant mevcuttur (bk. fotoğraf) ki, metnin 
bağlamna en uygun düşen karşlk budur. 

 “O ulu kişi nefesi geçkel bir er oldu. Çok 
yaşamad ve çabucak geçip gitti.” 

 Sözini ṣmaḳ bunuñ olmaz revā 
Zīre bunda var durur geçkil duʿā 
(3785: HB 150b, MK 85a, B 145a) 

 “Bunun sözünü bozmak uygun olmaz. Zira 
bunda geçkil bir dua vardr.” 

HB 147a  

 
 

MK 83a  

 
 

HB 150b  

 
 

 
31 

 
ḳoyluşmak: Yaknlaşmak, tanşmak; karşmak… 
 

 Geldi kim bizüm-ile ṣoḥbet ḳla 
Ḳoyluşup bizüm-ile ülfet ḳla 
(HB 175b, B 170a) 

T.S.’de “ḳoyluşmak/ḳuyluşmak” yok. Bu beytin 
yanna –muhtemelen bu kelimeyle ilgili olarak 
sonradan biri tarafndan sabit kalemle “iḫṭilâṭ 
(karşmak) ṣoḥbet” ibaresi yazlmş (bk. Fotoğraf). 
Göre “ülfet”le eş veya yakn anlama gelecek bir 
kelime, “yaknlaşmak; karşmak” benzeri bir 
karşlğ olmal. Nitekim DLT’deki “koyluşmak: 
koyulaşmak” (Paçacoğlu 2006: 353) kelimesinden 
hareketle “yaknlğ koyulaştrmak, artrmak” 
şeklinde bir çkarm da makuldür. 

 “Bizimle sohbet etmek, bizimle koyluşup 
yaknlaşmaya geldi.” 
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30 geçkel / geçkil: Çok etkili, keskin; geçerli

Nefesi geçkel er oldı ol ʿazīz
Çoḳ yaşamadı vü geçdi girü tīz
(3780: HB 147a, MK 83a, B 141b)

Kelime metinde bir yerde geçkel, bir yerde 
geçkil okunacak şekilde harekelenmiştir. 
Ancak her iki şekilde de aynı manayı 
vermektedir. Bu sebeple ayrı ayrı kelimeler 
gibi düşünmedik. D.S.’de “sözü geçen, 
sözü etkili, beğenilen kimse” olarak 
karşılanan kelimenin “geçkel”in yanı sıra 
geçgel, geçgil, geçgili, geçgülü, geçgin 
şekilleri de derlenmiş ancak bu anlamlar 
metnin bağlamından uzak karşılıklardır. 
MK nüshasında geçkel yerine keskin 
varyantı mevcuttur (bk. fotoğraf) ki, metnin 
bağlamına en uygun düşen karşılık budur.

“O ulu kişi nefesi geçkel bir er oldu. Çok 
yaşamadı ve çabucak geçip gitti.”

Sözini ṣımaḳ bunuñ olmaz revā
Zīre bunda var durur geçkil duʿā
(3785: HB 150b, MK 85a, B 145a)

“Bunun sözünü bozmak uygun olmaz. Zira 
bunda geçkil bir dua vardır.”

HB 
147a

B 152b  
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geçkel / geçkil: Çok etkili, keskin; geçerli 
 

  
Nefesi geçkel er old ol ʿazīz 
Çoḳ yaşamad vü geçdi girü tīz 
(3780: HB 147a, MK 83a, B 141b) 

Kelime metinde bir yerde geçkel, bir yerde geçkil 
okunacak şekilde harekelenmiştir. Ancak her iki 
şekilde de ayn manay vermektedir. Bu sebeple ayr 
ayr kelimeler gibi düşünmedik. D.S.’de “sözü 
geçen, sözü etkili, beğenilen kimse” olarak 
karşlanan kelimenin “geçkel”in yan sra geçgel, 
geçgil, geçgili, geçgülü, geçgin şekilleri de 
derlenmiş ancak bu anlamlar metnin bağlamndan 
uzak karşlklardr. MK nüshasnda geçkel yerine 
keskin varyant mevcuttur (bk. fotoğraf) ki, metnin 
bağlamna en uygun düşen karşlk budur. 

 “O ulu kişi nefesi geçkel bir er oldu. Çok 
yaşamad ve çabucak geçip gitti.” 

 Sözini ṣmaḳ bunuñ olmaz revā 
Zīre bunda var durur geçkil duʿā 
(3785: HB 150b, MK 85a, B 145a) 

 “Bunun sözünü bozmak uygun olmaz. Zira 
bunda geçkil bir dua vardr.” 

HB 147a  

 
 

MK 83a  

 
 

HB 150b  
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ḳoyluşmak: Yaknlaşmak, tanşmak; karşmak… 
 

 Geldi kim bizüm-ile ṣoḥbet ḳla 
Ḳoyluşup bizüm-ile ülfet ḳla 
(HB 175b, B 170a) 

T.S.’de “ḳoyluşmak/ḳuyluşmak” yok. Bu beytin 
yanna –muhtemelen bu kelimeyle ilgili olarak 
sonradan biri tarafndan sabit kalemle “iḫṭilâṭ 
(karşmak) ṣoḥbet” ibaresi yazlmş (bk. Fotoğraf). 
Göre “ülfet”le eş veya yakn anlama gelecek bir 
kelime, “yaknlaşmak; karşmak” benzeri bir 
karşlğ olmal. Nitekim DLT’deki “koyluşmak: 
koyulaşmak” (Paçacoğlu 2006: 353) kelimesinden 
hareketle “yaknlğ koyulaştrmak, artrmak” 
şeklinde bir çkarm da makuldür. 

 “Bizimle sohbet etmek, bizimle koyluşup 
yaknlaşmaya geldi.” 

MK 
83a

B 152b  
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geçkel / geçkil: Çok etkili, keskin; geçerli 
 

  
Nefesi geçkel er old ol ʿazīz 
Çoḳ yaşamad vü geçdi girü tīz 
(3780: HB 147a, MK 83a, B 141b) 

Kelime metinde bir yerde geçkel, bir yerde geçkil 
okunacak şekilde harekelenmiştir. Ancak her iki 
şekilde de ayn manay vermektedir. Bu sebeple ayr 
ayr kelimeler gibi düşünmedik. D.S.’de “sözü 
geçen, sözü etkili, beğenilen kimse” olarak 
karşlanan kelimenin “geçkel”in yan sra geçgel, 
geçgil, geçgili, geçgülü, geçgin şekilleri de 
derlenmiş ancak bu anlamlar metnin bağlamndan 
uzak karşlklardr. MK nüshasnda geçkel yerine 
keskin varyant mevcuttur (bk. fotoğraf) ki, metnin 
bağlamna en uygun düşen karşlk budur. 

 “O ulu kişi nefesi geçkel bir er oldu. Çok 
yaşamad ve çabucak geçip gitti.” 

 Sözini ṣmaḳ bunuñ olmaz revā 
Zīre bunda var durur geçkil duʿā 
(3785: HB 150b, MK 85a, B 145a) 

 “Bunun sözünü bozmak uygun olmaz. Zira 
bunda geçkil bir dua vardr.” 

HB 147a  

 
 

MK 83a  

 
 

HB 150b  
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ḳoyluşmak: Yaknlaşmak, tanşmak; karşmak… 
 

 Geldi kim bizüm-ile ṣoḥbet ḳla 
Ḳoyluşup bizüm-ile ülfet ḳla 
(HB 175b, B 170a) 

T.S.’de “ḳoyluşmak/ḳuyluşmak” yok. Bu beytin 
yanna –muhtemelen bu kelimeyle ilgili olarak 
sonradan biri tarafndan sabit kalemle “iḫṭilâṭ 
(karşmak) ṣoḥbet” ibaresi yazlmş (bk. Fotoğraf). 
Göre “ülfet”le eş veya yakn anlama gelecek bir 
kelime, “yaknlaşmak; karşmak” benzeri bir 
karşlğ olmal. Nitekim DLT’deki “koyluşmak: 
koyulaşmak” (Paçacoğlu 2006: 353) kelimesinden 
hareketle “yaknlğ koyulaştrmak, artrmak” 
şeklinde bir çkarm da makuldür. 

 “Bizimle sohbet etmek, bizimle koyluşup 
yaknlaşmaya geldi.” 

HB 
150b

B 152b  

 
 

 
30 

 
geçkel / geçkil: Çok etkili, keskin; geçerli 
 

  
Nefesi geçkel er old ol ʿazīz 
Çoḳ yaşamad vü geçdi girü tīz 
(3780: HB 147a, MK 83a, B 141b) 

Kelime metinde bir yerde geçkel, bir yerde geçkil 
okunacak şekilde harekelenmiştir. Ancak her iki 
şekilde de ayn manay vermektedir. Bu sebeple ayr 
ayr kelimeler gibi düşünmedik. D.S.’de “sözü 
geçen, sözü etkili, beğenilen kimse” olarak 
karşlanan kelimenin “geçkel”in yan sra geçgel, 
geçgil, geçgili, geçgülü, geçgin şekilleri de 
derlenmiş ancak bu anlamlar metnin bağlamndan 
uzak karşlklardr. MK nüshasnda geçkel yerine 
keskin varyant mevcuttur (bk. fotoğraf) ki, metnin 
bağlamna en uygun düşen karşlk budur. 

 “O ulu kişi nefesi geçkel bir er oldu. Çok 
yaşamad ve çabucak geçip gitti.” 

 Sözini ṣmaḳ bunuñ olmaz revā 
Zīre bunda var durur geçkil duʿā 
(3785: HB 150b, MK 85a, B 145a) 

 “Bunun sözünü bozmak uygun olmaz. Zira 
bunda geçkil bir dua vardr.” 

HB 147a  

 
 

MK 83a  

 
 

HB 150b  
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ḳoyluşmak: Yaknlaşmak, tanşmak; karşmak… 
 

 Geldi kim bizüm-ile ṣoḥbet ḳla 
Ḳoyluşup bizüm-ile ülfet ḳla 
(HB 175b, B 170a) 

T.S.’de “ḳoyluşmak/ḳuyluşmak” yok. Bu beytin 
yanna –muhtemelen bu kelimeyle ilgili olarak 
sonradan biri tarafndan sabit kalemle “iḫṭilâṭ 
(karşmak) ṣoḥbet” ibaresi yazlmş (bk. Fotoğraf). 
Göre “ülfet”le eş veya yakn anlama gelecek bir 
kelime, “yaknlaşmak; karşmak” benzeri bir 
karşlğ olmal. Nitekim DLT’deki “koyluşmak: 
koyulaşmak” (Paçacoğlu 2006: 353) kelimesinden 
hareketle “yaknlğ koyulaştrmak, artrmak” 
şeklinde bir çkarm da makuldür. 

 “Bizimle sohbet etmek, bizimle koyluşup 
yaknlaşmaya geldi.” 

31 ḳoyluşmak: Yakınlaşmak, tanışmak; karışmak…

Geldi kim bizüm-ile ṣoḥbet ḳıla
Ḳoyluşup bizüm-ile ülfet ḳıla
(HB 175b, B 170a)

T.S.’de “ḳoyluşmak/ḳuyluşmak” yok. Bu 
beytin yanına –muhtemelen bu kelimeyle 
ilgili olarak sonradan biri tarafından 
sabit kalemle “iḫṭilâṭ (karışmak) ṣoḥbet” 
ibaresi yazılmış (bk. Fotoğraf). Göre 
“ülfet”le eş veya yakın anlama gelecek bir 
kelime, “yakınlaşmak; karışmak” benzeri 
bir karşılığı olmalı. Nitekim DLT’deki 
“koyluşmak: koyulaşmak” (Paçacıoğlu 
2006:353) kelimesinden hareketle “yakınlığı 
koyulaştırmak, artırmak” şeklinde bir 
çıkarım da makuldür.

“Bizimle sohbet etmek, bizimle koyluşup 
yakınlaşmaya geldi.”

HB 
175b

HB 175b  

 
 

HB 175b  

 
 

B 170a  
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ṣrmak (ṭaş ṣrmak): Nişan için (taş) dikmek 
 

 Hem iki yirde ṣrd iki ṭaş 
Old bu esrār cihān içinde fāş 
(4387: HB 170b, B 165a, MK 94b) 

Kelime, metne uygun düşecek bir anlamda T.S.’de 
de D.S.’de de yoktur. ṣrmak fiili her üç beyitte de 
ṭaş ṣrmak şeklinde geçmektedir. B nüshasnda ise 
her üç yerde de kelime aṣmak şeklinde 
harekelenmiştir. Diğer nüshalarn hepsinde ṣrmak 
olarak geçmektedir.  
Her üç beytin öncesi ve sonras izlendiğinde ṭaş 
ṣrmak tabirinin “işaret için taş dikmek” anlamnda 
kullandğ anlaşlmaktadr. 
 
 

 “Hem iki yerde iki taş srd. (Böylece) bu 
srla dünyaya açklanmş oldu.” 

 Çün bu nevʿ-ile rumūz old tamām 
İki yirde ṭaş ṣrd ol hümām 
(4445: HB 172b, B 167a, MK 95b) 
 

 “Böylece bu remizler tamamland. O 
himmetli kişi iki yerde iki taş srd.” 

 Ṭaş ṣrd gösterüp anda nişān 
Niteki bu ẕikr old bu beyān  
(4948: HB 190a, B 186b) 

 “Oray işaretleyip taş srd. Nitekim bu da 
böylece anlmş ve açklanmş oldu.” 

HB 170b  

 
 

HB 172b  
 
 
 

HB 
175b

HB 175b  

 
 

HB 175b  

 
 

B 170a  

 
 

 
32 

 
ṣrmak (ṭaş ṣrmak): Nişan için (taş) dikmek 
 

 Hem iki yirde ṣrd iki ṭaş 
Old bu esrār cihān içinde fāş 
(4387: HB 170b, B 165a, MK 94b) 

Kelime, metne uygun düşecek bir anlamda T.S.’de 
de D.S.’de de yoktur. ṣrmak fiili her üç beyitte de 
ṭaş ṣrmak şeklinde geçmektedir. B nüshasnda ise 
her üç yerde de kelime aṣmak şeklinde 
harekelenmiştir. Diğer nüshalarn hepsinde ṣrmak 
olarak geçmektedir.  
Her üç beytin öncesi ve sonras izlendiğinde ṭaş 
ṣrmak tabirinin “işaret için taş dikmek” anlamnda 
kullandğ anlaşlmaktadr. 
 
 

 “Hem iki yerde iki taş srd. (Böylece) bu 
srla dünyaya açklanmş oldu.” 

 Çün bu nevʿ-ile rumūz old tamām 
İki yirde ṭaş ṣrd ol hümām 
(4445: HB 172b, B 167a, MK 95b) 
 

 “Böylece bu remizler tamamland. O 
himmetli kişi iki yerde iki taş srd.” 

 Ṭaş ṣrd gösterüp anda nişān 
Niteki bu ẕikr old bu beyān  
(4948: HB 190a, B 186b) 

 “Oray işaretleyip taş srd. Nitekim bu da 
böylece anlmş ve açklanmş oldu.” 

HB 170b  

 
 

HB 172b  
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B 
170a

HB 175b  

 
 

HB 175b  

 
 

B 170a  

 
 

 
32 

 
ṣrmak (ṭaş ṣrmak): Nişan için (taş) dikmek 
 

 Hem iki yirde ṣrd iki ṭaş 
Old bu esrār cihān içinde fāş 
(4387: HB 170b, B 165a, MK 94b) 

Kelime, metne uygun düşecek bir anlamda T.S.’de 
de D.S.’de de yoktur. ṣrmak fiili her üç beyitte de 
ṭaş ṣrmak şeklinde geçmektedir. B nüshasnda ise 
her üç yerde de kelime aṣmak şeklinde 
harekelenmiştir. Diğer nüshalarn hepsinde ṣrmak 
olarak geçmektedir.  
Her üç beytin öncesi ve sonras izlendiğinde ṭaş 
ṣrmak tabirinin “işaret için taş dikmek” anlamnda 
kullandğ anlaşlmaktadr. 
 
 

 “Hem iki yerde iki taş srd. (Böylece) bu 
srla dünyaya açklanmş oldu.” 

 Çün bu nevʿ-ile rumūz old tamām 
İki yirde ṭaş ṣrd ol hümām 
(4445: HB 172b, B 167a, MK 95b) 
 

 “Böylece bu remizler tamamland. O 
himmetli kişi iki yerde iki taş srd.” 

 Ṭaş ṣrd gösterüp anda nişān 
Niteki bu ẕikr old bu beyān  
(4948: HB 190a, B 186b) 

 “Oray işaretleyip taş srd. Nitekim bu da 
böylece anlmş ve açklanmş oldu.” 

HB 170b  

 
 

HB 172b  
 
 
 

32 ıṣırmak (ṭaş ıṣırmak): Nişan için (taş) dikmek

Hem iki yirde ıṣırdı iki ṭaş
Oldı bu esrār cihān içinde fāş
(4387: HB 170b, B 165a, MK 94b)

Kelime, metne uygun düşecek bir anlamda 
T.S.’de de D.S.’de de yoktur. ıṣırmak fiili 
her üç beyitte de ṭaş ıṣırmak şeklinde 
geçmektedir. B nüshasında ise her üç yerde 
de kelime aṣmak şeklinde harekelenmiştir. 
Diğer nüshaların hepsinde ıṣırmak olarak 
geçmektedir. 
Her üç beytin öncesi ve sonrası izlendiğinde 
ṭaş ıṣırmak tabirinin “işaret için taş dikmek” 
anlamında kullandığı anlaşılmaktadır.

“Hem iki yerde iki taş ısırdı. (Böylece) bu sırla 
dünyaya açıklanmış oldu.”

Çün bu nevʿ-ile rumūz oldı tamām
İki yirde ṭaş ıṣırdı ol hümām
(4445: HB 172b, B 167a, MK 95b)

“Böylece bu remizler tamamlandı. O himmetli 
kişi iki yerde iki taş ısırdı.”

Ṭaş ıṣırdı gösterüp anda nişān
Niteki bu ẕikr oldı bu beyān 
(4948: HB 190a, B 186b)

“Orayı işaretleyip taş ısırdı. Nitekim bu da 
böylece anılmış ve açıklanmış oldu.”

HB 
170b

HB 175b  

 
 

HB 175b  

 
 

B 170a  
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ṣrmak (ṭaş ṣrmak): Nişan için (taş) dikmek 
 

 Hem iki yirde ṣrd iki ṭaş 
Old bu esrār cihān içinde fāş 
(4387: HB 170b, B 165a, MK 94b) 

Kelime, metne uygun düşecek bir anlamda T.S.’de 
de D.S.’de de yoktur. ṣrmak fiili her üç beyitte de 
ṭaş ṣrmak şeklinde geçmektedir. B nüshasnda ise 
her üç yerde de kelime aṣmak şeklinde 
harekelenmiştir. Diğer nüshalarn hepsinde ṣrmak 
olarak geçmektedir.  
Her üç beytin öncesi ve sonras izlendiğinde ṭaş 
ṣrmak tabirinin “işaret için taş dikmek” anlamnda 
kullandğ anlaşlmaktadr. 
 
 

 “Hem iki yerde iki taş srd. (Böylece) bu 
srla dünyaya açklanmş oldu.” 

 Çün bu nevʿ-ile rumūz old tamām 
İki yirde ṭaş ṣrd ol hümām 
(4445: HB 172b, B 167a, MK 95b) 
 

 “Böylece bu remizler tamamland. O 
himmetli kişi iki yerde iki taş srd.” 

 Ṭaş ṣrd gösterüp anda nişān 
Niteki bu ẕikr old bu beyān  
(4948: HB 190a, B 186b) 

 “Oray işaretleyip taş srd. Nitekim bu da 
böylece anlmş ve açklanmş oldu.” 

HB 170b  

 
 

HB 172b  
 
 
 HB 

172b

 

 
 

HB 190a  
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ḳotan:  Muhafz, koruma; çalşan eleman (?) 
 

 Ḳul ḳotan görüp şāyed seni 
Dögüben  incideler var iy tüni  
(4663: HB 176a, B 175b) 

T.S.’de yok. D.S.’de kelime bulunmakla birlikte 
buralarda verilen “bir tür pulluk” ve “ksa boylu 
adam” anlamlar ise metne uymuyor.  Metin 
bağlamnda “ḳotan” için “muhafz, koruma, yannda 
çalşan eleman...” gibi bir anlam düşünülebilir. 

 “Ey külhanc (?), git. Eğer eğer seni (onun) 
kullar, kotan görürlerse dövüp incitirler.” 

HB 176a  

 
 
34 

 
tüni: Külhanc (?) 
 

 Ḳul ḳotan görüp şāyed seni 
Dögüben  incideler var iy tüni  
(4663: HB 176a, B 175b) 

T.S.’de “tün” kelimesine verilen “külhan” 
anlamndan hareketle +î mensubiyet ekiyle meslek 
ad yaplarak “tünî” olmas muhtemeldir. Ancak 
metnin bağlamna aykr düşmese de kelimenin 
geçtiği her iki yerde de külhanclkla ilgili bir husus 
bulunmadğndan bu anlam uzak bir ihtimal olarak 
kaydediyoruz. İkinci bir ihtimal olarak “tün=gece” 
anlamndan hareketle, “geceye mensup, geceleri 
dolaşan vb.” bir anlam da düşünülebilir. 

 “Ey tüni, git. Eğer seni (onun) kullar, 
adamlar görürlerse dövüp incitirler.” 

 Üç yla daġn çḳarmazd an 
Aḳ kirece baḳa baḳa ol tüni 
(1789: HB 71b, B 64b, MK 40b) 

 “Üç yla değin onu dağa çkarmazd. O tüni, 
beyaz kirece baka baka…” 

HB 176a  

 
 

HB 71b  

 
 

 
35 

 

HB 
190a

 

 
 

HB 190a  

 
 

 
33 

 
ḳotan:  Muhafz, koruma; çalşan eleman (?) 
 

 Ḳul ḳotan görüp şāyed seni 
Dögüben  incideler var iy tüni  
(4663: HB 176a, B 175b) 

T.S.’de yok. D.S.’de kelime bulunmakla birlikte 
buralarda verilen “bir tür pulluk” ve “ksa boylu 
adam” anlamlar ise metne uymuyor.  Metin 
bağlamnda “ḳotan” için “muhafz, koruma, yannda 
çalşan eleman...” gibi bir anlam düşünülebilir. 

 “Ey külhanc (?), git. Eğer eğer seni (onun) 
kullar, kotan görürlerse dövüp incitirler.” 

HB 176a  

 
 
34 

 
tüni: Külhanc (?) 
 

 Ḳul ḳotan görüp şāyed seni 
Dögüben  incideler var iy tüni  
(4663: HB 176a, B 175b) 

T.S.’de “tün” kelimesine verilen “külhan” 
anlamndan hareketle +î mensubiyet ekiyle meslek 
ad yaplarak “tünî” olmas muhtemeldir. Ancak 
metnin bağlamna aykr düşmese de kelimenin 
geçtiği her iki yerde de külhanclkla ilgili bir husus 
bulunmadğndan bu anlam uzak bir ihtimal olarak 
kaydediyoruz. İkinci bir ihtimal olarak “tün=gece” 
anlamndan hareketle, “geceye mensup, geceleri 
dolaşan vb.” bir anlam da düşünülebilir. 

 “Ey tüni, git. Eğer seni (onun) kullar, 
adamlar görürlerse dövüp incitirler.” 

 Üç yla daġn çḳarmazd an 
Aḳ kirece baḳa baḳa ol tüni 
(1789: HB 71b, B 64b, MK 40b) 

 “Üç yla değin onu dağa çkarmazd. O tüni, 
beyaz kirece baka baka…” 

HB 176a  

 
 

HB 71b  

 
 

 
35 

 

33 ḳotan: Muhafız, koruma; çalışan eleman (?)

Ḳulı ḳotanı görüp şāyed seni
Dögüben incideler var iy tüni 
(4663: HB 176a, B 175b)

T.S.’de yok. D.S.’de kelime bulunmakla 
birlikte buralarda verilen “bir tür pulluk” 
ve “kısa boylu adam” anlamları ise metne 
uymuyor. Metin bağlamında “ḳotan” 
için “muhafız, koruma, yanında çalışan 
eleman...” gibi bir anlam düşünülebilir.

“Ey külhancı (?), git. Eğer eğer seni (onun) 
kulları, kotanı görürlerse dövüp incitirler.”

HB 
176a

 

 
 

HB 190a  

 
 

 
33 

 
ḳotan:  Muhafz, koruma; çalşan eleman (?) 
 

 Ḳul ḳotan görüp şāyed seni 
Dögüben  incideler var iy tüni  
(4663: HB 176a, B 175b) 

T.S.’de yok. D.S.’de kelime bulunmakla birlikte 
buralarda verilen “bir tür pulluk” ve “ksa boylu 
adam” anlamlar ise metne uymuyor.  Metin 
bağlamnda “ḳotan” için “muhafz, koruma, yannda 
çalşan eleman...” gibi bir anlam düşünülebilir. 

 “Ey külhanc (?), git. Eğer eğer seni (onun) 
kullar, kotan görürlerse dövüp incitirler.” 

HB 176a  

 
 
34 

 
tüni: Külhanc (?) 
 

 Ḳul ḳotan görüp şāyed seni 
Dögüben  incideler var iy tüni  
(4663: HB 176a, B 175b) 

T.S.’de “tün” kelimesine verilen “külhan” 
anlamndan hareketle +î mensubiyet ekiyle meslek 
ad yaplarak “tünî” olmas muhtemeldir. Ancak 
metnin bağlamna aykr düşmese de kelimenin 
geçtiği her iki yerde de külhanclkla ilgili bir husus 
bulunmadğndan bu anlam uzak bir ihtimal olarak 
kaydediyoruz. İkinci bir ihtimal olarak “tün=gece” 
anlamndan hareketle, “geceye mensup, geceleri 
dolaşan vb.” bir anlam da düşünülebilir. 

 “Ey tüni, git. Eğer seni (onun) kullar, 
adamlar görürlerse dövüp incitirler.” 

 Üç yla daġn çḳarmazd an 
Aḳ kirece baḳa baḳa ol tüni 
(1789: HB 71b, B 64b, MK 40b) 

 “Üç yla değin onu dağa çkarmazd. O tüni, 
beyaz kirece baka baka…” 

HB 176a  

 
 

HB 71b  

 
 

 
35 

 

34 tüni: Külhancı (?)
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Ḳulı ḳotanı görüp şāyed seni
Dögüben incideler var iy tüni 
(4663: HB 176a, B 175b)

T.S.’de “tün” kelimesine verilen “külhan” 
anlamından hareketle +î mensubiyet 
ekiyle meslek adı yapılarak “tünî” olması 
muhtemeldir. Ancak metnin bağlamına 
aykırı düşmese de kelimenin geçtiği her 
iki yerde de külhancılıkla ilgili bir husus 
bulunmadığından bu anlamı uzak bir 
ihtimal olarak kaydediyoruz. İkinci bir 
ihtimal olarak “tün=gece” anlamından 
hareketle, “geceye mensup, geceleri dolaşan 
vb.” bir anlam da düşünülebilir.

“Ey tüni, git. Eğer seni (onun) kulları, adamları 
görürlerse dövüp incitirler.”

Üç yıla daġın çıḳarmazdı anı
Aḳ kirece baḳa baḳa ol tüni
(1789: HB 71b, B 64b, MK 40b)

“Üç yıla değin onu dağa çıkarmazdı. O tüni, 
beyaz kirece baka baka…”

HB 
176a

 

 
 

HB 190a  

 
 

 
33 

 
ḳotan:  Muhafz, koruma; çalşan eleman (?) 
 

 Ḳul ḳotan görüp şāyed seni 
Dögüben  incideler var iy tüni  
(4663: HB 176a, B 175b) 

T.S.’de yok. D.S.’de kelime bulunmakla birlikte 
buralarda verilen “bir tür pulluk” ve “ksa boylu 
adam” anlamlar ise metne uymuyor.  Metin 
bağlamnda “ḳotan” için “muhafz, koruma, yannda 
çalşan eleman...” gibi bir anlam düşünülebilir. 

 “Ey külhanc (?), git. Eğer eğer seni (onun) 
kullar, kotan görürlerse dövüp incitirler.” 

HB 176a  

 
 
34 

 
tüni: Külhanc (?) 
 

 Ḳul ḳotan görüp şāyed seni 
Dögüben  incideler var iy tüni  
(4663: HB 176a, B 175b) 

T.S.’de “tün” kelimesine verilen “külhan” 
anlamndan hareketle +î mensubiyet ekiyle meslek 
ad yaplarak “tünî” olmas muhtemeldir. Ancak 
metnin bağlamna aykr düşmese de kelimenin 
geçtiği her iki yerde de külhanclkla ilgili bir husus 
bulunmadğndan bu anlam uzak bir ihtimal olarak 
kaydediyoruz. İkinci bir ihtimal olarak “tün=gece” 
anlamndan hareketle, “geceye mensup, geceleri 
dolaşan vb.” bir anlam da düşünülebilir. 

 “Ey tüni, git. Eğer seni (onun) kullar, 
adamlar görürlerse dövüp incitirler.” 

 Üç yla daġn çḳarmazd an 
Aḳ kirece baḳa baḳa ol tüni 
(1789: HB 71b, B 64b, MK 40b) 

 “Üç yla değin onu dağa çkarmazd. O tüni, 
beyaz kirece baka baka…” 

HB 176a  

 
 

HB 71b  

 
 

 
35 

 

HB 
71b

 

 
 

HB 190a  

 
 

 
33 

 
ḳotan:  Muhafz, koruma; çalşan eleman (?) 
 

 Ḳul ḳotan görüp şāyed seni 
Dögüben  incideler var iy tüni  
(4663: HB 176a, B 175b) 

T.S.’de yok. D.S.’de kelime bulunmakla birlikte 
buralarda verilen “bir tür pulluk” ve “ksa boylu 
adam” anlamlar ise metne uymuyor.  Metin 
bağlamnda “ḳotan” için “muhafz, koruma, yannda 
çalşan eleman...” gibi bir anlam düşünülebilir. 

 “Ey külhanc (?), git. Eğer eğer seni (onun) 
kullar, kotan görürlerse dövüp incitirler.” 

HB 176a  

 
 
34 

 
tüni: Külhanc (?) 
 

 Ḳul ḳotan görüp şāyed seni 
Dögüben  incideler var iy tüni  
(4663: HB 176a, B 175b) 

T.S.’de “tün” kelimesine verilen “külhan” 
anlamndan hareketle +î mensubiyet ekiyle meslek 
ad yaplarak “tünî” olmas muhtemeldir. Ancak 
metnin bağlamna aykr düşmese de kelimenin 
geçtiği her iki yerde de külhanclkla ilgili bir husus 
bulunmadğndan bu anlam uzak bir ihtimal olarak 
kaydediyoruz. İkinci bir ihtimal olarak “tün=gece” 
anlamndan hareketle, “geceye mensup, geceleri 
dolaşan vb.” bir anlam da düşünülebilir. 

 “Ey tüni, git. Eğer seni (onun) kullar, 
adamlar görürlerse dövüp incitirler.” 

 Üç yla daġn çḳarmazd an 
Aḳ kirece baḳa baḳa ol tüni 
(1789: HB 71b, B 64b, MK 40b) 

 “Üç yla değin onu dağa çkarmazd. O tüni, 
beyaz kirece baka baka…” 

HB 176a  

 
 

HB 71b  

 
 

 
35 

 35 erliklü: Erkekçe tavırları olan, yiğit; güçlü

Ṭoġdı bir oġlı adı Aṣıl Ṭoġan
Key ḳatı erliklü er ḳopdı i cān
(4764: HB 183a, B 179b, MK 101a)

T.S’de ve D.S.’de yok. T.S.’de “erkeklik” 
anlamında erlik ve “nâmert, insaniyetsiz” 
karşılığı verilen erliksüz var. MK nüshasında 
erliklü yerinde ḳuvvetlü varyantı var 
(bk. fotoğraf). Köken ve bağlama göre 
“ere uygun tavırları olan, yiğit; güçlü” 
anlamlarıyla karşılanabilir.

“Asıl Toğan adlı bir oğlu doğdu. Gayet erliklü bir 
yiğit ortaya çıktı ey can!”

HB 
183a

 

 

erliklü:  Erkekçe tavrlar olan, yiğit; güçlü 
 

 Ṭoġd bir oġl ad Aṣl Ṭoġan 
Key ḳat erliklü er ḳopd i cān 
(4764: HB 183a, B 179b, MK 101a) 

T.S’de ve D.S.’de yok. T.S.’de “erkeklik” anlamnda 
erlik ve “nâmert, insaniyetsiz” karşlğ verilen 
erliksüz var. MK nüshasnda erliklü yerinde ḳuvvetlü 
varyant var (bk. fotoğraf). Köken ve bağlama göre 
“ere uygun tavrlar olan, yiğit; güçlü” anlamlaryla 
karşlanabilir. 

 “Asl Toğan adl bir oğlu doğdu. Gayet 
erliklü bir yiğit ortaya çkt ey can!” 

HB 183a  

 
 

 
36 

 
çġnmak:  Bağrp çağrmak; ağlamak 
 

 Hīç bişikde çġnup caġlamad 
Anasna meme_içün aġlamad 
(II, 19: S 119a) 

T.S.’de ve D.S.’de yok. Hem metnin bağlamndan 
hem de yukarda değinilen caġlamak ile ikileme 
şeklinde kullanlmasndan, bir yansma (tabiat 
taklidi) kelime olduğu anlaşlan cġnamakn da 
benzer anlamda olduğu söylenebilir. 

 “Hiç beşikte çğnp çağrmad. Anasna 
meme için ağlamad.” 

 
S 119a 
 
 
 
 

 

 

 
37 

 
ṭuşurmak: Emanet etmek, teslim etmek (?) 
 

 Ṭuşurupdur bize_emāneti cümle hem 
Didi Şehr-i Ḳr’a var dik sen ʿalem 
(II, 266: S 129b) 

T.S. ve D.S.’de yok. Metnin bağlamna göre 
“Emanet etmek, teslim etmek” gibi bir anlama 
geldiği düşünülebilir.  

 “Bize emaneti tamamen tuşurdu (ve) sen 
Krşehir’e git ve bayrak dik, dedi.” 

S 129b  

 
 

36 çıġınmak: Bağırıp çağırmak; ağlamak

Hīç bişikde çıġınup caġlamadı
Anasına meme_içün aġlamadı
(II, 19: S 119a)

T.S.’de ve D.S.’de yok. Hem metnin 
bağlamından hem de yukarıda 
değinilen caġlamak ile ikileme şeklinde 
kullanılmasından, bir yansıma (tabiat 
taklidi) kelime olduğu anlaşılan cıġnamakın 
da benzer anlamda olduğu söylenebilir.

“Hiç beşikte çığınıp çağırmadı. Anasına meme 
için ağlamadı.”

S 
119a

 

 

erliklü:  Erkekçe tavrlar olan, yiğit; güçlü 
 

 Ṭoġd bir oġl ad Aṣl Ṭoġan 
Key ḳat erliklü er ḳopd i cān 
(4764: HB 183a, B 179b, MK 101a) 

T.S’de ve D.S.’de yok. T.S.’de “erkeklik” anlamnda 
erlik ve “nâmert, insaniyetsiz” karşlğ verilen 
erliksüz var. MK nüshasnda erliklü yerinde ḳuvvetlü 
varyant var (bk. fotoğraf). Köken ve bağlama göre 
“ere uygun tavrlar olan, yiğit; güçlü” anlamlaryla 
karşlanabilir. 

 “Asl Toğan adl bir oğlu doğdu. Gayet 
erliklü bir yiğit ortaya çkt ey can!” 

HB 183a  

 
 

 
36 

 
çġnmak:  Bağrp çağrmak; ağlamak 
 

 Hīç bişikde çġnup caġlamad 
Anasna meme_içün aġlamad 
(II, 19: S 119a) 

T.S.’de ve D.S.’de yok. Hem metnin bağlamndan 
hem de yukarda değinilen caġlamak ile ikileme 
şeklinde kullanlmasndan, bir yansma (tabiat 
taklidi) kelime olduğu anlaşlan cġnamakn da 
benzer anlamda olduğu söylenebilir. 

 “Hiç beşikte çğnp çağrmad. Anasna 
meme için ağlamad.” 

 
S 119a 
 
 
 
 

 

 

 
37 

 
ṭuşurmak: Emanet etmek, teslim etmek (?) 
 

 Ṭuşurupdur bize_emāneti cümle hem 
Didi Şehr-i Ḳr’a var dik sen ʿalem 
(II, 266: S 129b) 

T.S. ve D.S.’de yok. Metnin bağlamna göre 
“Emanet etmek, teslim etmek” gibi bir anlama 
geldiği düşünülebilir.  

 “Bize emaneti tamamen tuşurdu (ve) sen 
Krşehir’e git ve bayrak dik, dedi.” 

S 129b  

 
 

37 ṭuşurmak: Emanet etmek, teslim etmek (?)
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Ṭuşurupdur bize_emāneti cümle hem
Didi Şehr-i Ḳır’a var dik sen ʿalem
(II, 266: S 129b) T.S. ve D.S.’de yok. Metnin bağlamına göre 

“Emanet etmek, teslim etmek” gibi bir 
anlama geldiği düşünülebilir. “Bize emaneti tamamen tuşurdu (ve) sen 

Kırşehir’e git ve bayrak dik, dedi.”

S 
129b

 

 

erliklü:  Erkekçe tavrlar olan, yiğit; güçlü 
 

 Ṭoġd bir oġl ad Aṣl Ṭoġan 
Key ḳat erliklü er ḳopd i cān 
(4764: HB 183a, B 179b, MK 101a) 

T.S’de ve D.S.’de yok. T.S.’de “erkeklik” anlamnda 
erlik ve “nâmert, insaniyetsiz” karşlğ verilen 
erliksüz var. MK nüshasnda erliklü yerinde ḳuvvetlü 
varyant var (bk. fotoğraf). Köken ve bağlama göre 
“ere uygun tavrlar olan, yiğit; güçlü” anlamlaryla 
karşlanabilir. 

 “Asl Toğan adl bir oğlu doğdu. Gayet 
erliklü bir yiğit ortaya çkt ey can!” 

HB 183a  

 
 

 
36 

 
çġnmak:  Bağrp çağrmak; ağlamak 
 

 Hīç bişikde çġnup caġlamad 
Anasna meme_içün aġlamad 
(II, 19: S 119a) 

T.S.’de ve D.S.’de yok. Hem metnin bağlamndan 
hem de yukarda değinilen caġlamak ile ikileme 
şeklinde kullanlmasndan, bir yansma (tabiat 
taklidi) kelime olduğu anlaşlan cġnamakn da 
benzer anlamda olduğu söylenebilir. 

 “Hiç beşikte çğnp çağrmad. Anasna 
meme için ağlamad.” 

 
S 119a 
 
 
 
 

 

 

 
37 

 
ṭuşurmak: Emanet etmek, teslim etmek (?) 
 

 Ṭuşurupdur bize_emāneti cümle hem 
Didi Şehr-i Ḳr’a var dik sen ʿalem 
(II, 266: S 129b) 

T.S. ve D.S.’de yok. Metnin bağlamna göre 
“Emanet etmek, teslim etmek” gibi bir anlama 
geldiği düşünülebilir.  

 “Bize emaneti tamamen tuşurdu (ve) sen 
Krşehir’e git ve bayrak dik, dedi.” 

S 129b  
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ÇORUM’UN DODURGA’DA BİR HORASAN ERENİ: 

HÜSEM DEDE VE HÜSEM DEDE OCAĞI1

A KHORASAN DERVISH IN DODURGA, ÇORUM: HÜSEM 
DEDE AND THE OCAK OF HÜSEM DEDE

1Caner IŞIK2

Ezgi AYDIN3

ÖZ 

Ocak kavramı Türklerin inanç dünya-

sında önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle 

de Alevî inanç mensubu kişiler yüzyıllar 

boyunca kimliklerini söz konusu ocaklar 

sayesinde koruyarak günümüze kadar ge-

tirebilmişlerdir. Alevî inanç ocakları ekse-

riyetle 13. yüzyılda Horasan bölgesinden 

Anadolu’ya gelen dini önderler tarafından 

oluşturulmuştur. Bu dini önderler teşek-
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zunu, Uzman Halk Edebiyatçı ve Hüsem Dede Ocağı 
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külü Horasan bölgesinde tamamlanmış 

ocakları Moğol istilası, irşat, baskı gibi se-

beplerle Anadolu’ya taşımışlardır. Horasan 

ereni olarak anılan bu dervişlerden biri de 

Çorum’un Dodurga ilçesine bağlı Çiftlik 

köy Tekke Mahallesi’nde türbesi bulunan 

Hüsem Dede’dir. 13. yüzyılda yaşamış olan 

Hüsem Dede, Horasan’dan kendine bağlı 

bir oymakla yöreye gelmiştir. Bölgede irşat 

faaliyetleri yürütmüş bugünkü Dodurga 

ilçesini kurmuştur. Kendi adıyla anılan bir 

ocak kuran Hüsem Dede, yörede cilalı bir 

eren olarak bilinmektedir. Türbesi ise yöre 

halkı tarafından şifa merkezi ve önemli bir 

ziyaretgâh olarak görülmektedir. Halen 

canlılığını koruyan bu inanç merkezi he-

men hemen her gün başka şehirlerden de 

gelen ziyaretçileri ağırlamaktadır. Adından 

halen saygı ile bahsedilen Hüsem Dede’nin 

süreği ise evlatları tarafından devam ettiril-

meye çalışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Alevilik, Horasan 

Erenleri, Hüsem Dede, Ocaklar.
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ABSTRACT

The concept of ocakholds an important 

place in the belief world of Turks. Especial-

ly the people of Alevî faith have been able 

to bring their identity to the present day by 

preserving their identity through the quar-

ries. Alevî faith cemeteries were formed 

by religious leaders who came to Anatolia 

from Horasan region in 13th century. These 

religious leaders carried the completed 

quarries in Khorasan region to Anatolia 

due to Mongolian invasion, guidance and 

oppression. One of these dervishes known 

as Khorasan saint is Hüsem Dede, who has 

a tomb in Çiftlik village Tekke quarter of 

Dodurga district of Çorum. Hüsem Dede, 

who lived in the 13th century, came to the 

region from Khorasan with a tribe. Hecar-

ried out Turkification and Islamization 

studies in the region and founded today’s 

Dodurga district. Hüsem Dede, who estab-

lished an Alevî faith furnace known under 

his own name, is known as a wrathful saint 

in the region. The mausoleum is seen as a 

center of healing and an important visit. 

This center of faith, which still maintains its 

vitality, welcomes visitors from other cit-

ies almost every day. The name of Hüsem 

Dede, whose name is still respected, is be-

ing continued by his sons.

Keywords: Alawism, Khorassan Saint, 

Hüsem Dede, Ocaks.

GİRİŞ 

Ocak kelime anlamı olarak: “1. Ateş 

yakmaya yarayan, pişirme, ısıtma, ısınma 

vb. amaçlarla kullanılan yer. 2. Şömine. 3. 

Isı vererek üzerine veya içine konulan mad-

deleri ısıtan, pişiren, kaynatan, eriten araç 

veya alet. 4. Kahvelerde, kuruluşlarda çay, 

kahve vb.nin yapıldığı yer. 5. Yer üstün-

de veya yer altında cevher çıkarılan yer. 

6. Bahçelerde ve bostanlarda her tür mey-

ve ve sebze ekimine ayrılmış, çevresinden 

biraz yükseltilmiş toprak parçası. 7. Aynı 

amaç ve düşünceyi paylaşanların kurdukla-

rı kuruluş veya toplandıkları, görev yaptık-

ları yer. 8. Yılın birinci ayı, kânunusani. 9. 

Yeniçeri teşkilatını oluşturan odalardan her 

biri. 10. Ev, aile, soy. 11. Halk hekimliğinde 

bir önceki kuşaktan el verme suretiyle akta-

rılan bilgileri kullanarak belirli bir şikâyeti 

veya hastalığı iyileştirdiğine inanılan aile.” 

(Yaman, 2011:47). Ocak kelimesinin an-

lamına ilişkin verilen bu bilgilerden yola 

çıkarak söz konusu kavramın Türk inanç 

dünyasında önemli bir yere sahip olduğu-

nu anlamak mümkündür. Türklerin ateş 

ve ocağa yüklemiş olduğu kutsiyet birçok 

alanda ocak kelimesinin karşımıza çıkması-

nı sağlamıştır.

Eski Türk inancında kutsal kabul edilen 

ocak yapısına ilişkin birçok örnek ve veri 

bulunmaktadır. Örneğin, Türklerin atalar 

kültü ile bağlantılı olarak, ölmüş atalarının 

ruhlarının ocağın/ateşin içinde yaşadığı-

na inanması ocak kültü ile bağlantılıdır. 

Öyle ki onların bu inancı, ateşin üstüne su 

dökerek söndürmemek, ateşin üstünü kül 
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ile kapatarak “ateşi uyutma” denen uy-

gulamaya sebep olmuştur (Çelik, Kırtepe, 

2017:117). Aslında bu inanma ve uygula-

maların temelinde insanoğlunun ateşin ya-

kıcı ve yıkıcı gücünden korkarak ona saygı 

duyması yatmaktadır. Özellikle Türk top-

lumunda atalar kültünün de etkisiyle ateş 

kültü yani ocak kültü meydana çıkmıştır. 

Meydana gelen bu yeni kült, günümüzde 

de birçok deyim ve atasözünde önemini 

koruyarak varlığını devam ettirmektedir. 

Örneğin,“ocağı batmak, ocağı sönmek, oca-

ğına incir ağacı dikmek, kucağı dolu olanın 

ocağı yanar” biçimde atasözü ve deyim-

ler mevcuttur. Ocak kültü temelinde geli-

şen deyim ve atasözleri olduğu gibi “ocağı 

sönsün, ocağı kül tutmasın, ocağına incir 

ağacı dikilsin” şeklindeki beddualar da ol-

duğunu görmekteyiz. Ocağa ilişkin ortaya 

çıkmış olan tüm bu inanmalar ateşin temiz-

leyici gücüne inanılması, ateşin yani ocağın 

bir aileyi sembolize etmesiyle ilişkilidir.

Var olan tüm bu inanmalar günümüz-

de “ocak” olarak bilinen ve iki kola ayrıl-

mış olan bir yapının oluşmasını sağlamıştır. 

Bu yapıdan ilki, dini önderi olduğuna ina-

nılan ocaklar; diğeri ise sağaltım ocakları-

dır. Sağaltım ocakları genel yapısı itibariyle 

el alma/el verme suretiyle kuşaktan kuşağa 

aktarılarak belli bir hastalığı iyileştirdiğine 

inanılan kişi için kullanılan bir terimdir. 

Anadolu’da temre, uçuk, nazar, yılancık 

ocağı gibi isimlerle bilinen bu kişiler genel 

olarak kadındır. Anneden kıza veya anne-

den geline el vererek geçen bu şifa ocakları 

Anadolu’da aktif bir şekilde görülmektedir. 

Diğer yapı ise yani dini önderi olan ocaklar 

ise 1-) Tarikat ocakları 2-) Alevî inanç ocak-

ları şeklinde ikiye ayrılmaktadır.

Tarikatlar, inanç boyutundaki uygula-

maları nedeniyle ocak yapısı içinde ele alın-

mıştır. Bu tarikat ocakları, Kadirî, Halvetî, 

Uşşakî ve Bayramiyye tarikatları olarak 

örneklendirilebilir. Ocak olarak anılmaları-

nın sebebi olarak, evlad-ı Resul olduğuna 

inandıkları bir pirlerinin olması ve tarikat 

içinde kendilerine has uygulamalarıyla sa-

ğaltım çalışmaları yapmaları gösterilebilir. 

Aynı zamanda bu tarikatlarının bazı kolla-

rının, din ulularının türbelerini ziyaretleri 

esnasında türbenin eşiğini ve kapısının iki 

yanını öperek (niyaz ederek) içeri girmele-

ri de ocak olarak anılmalarında önemli bir 

unsurdur bunun da Alevî inancında eşiğin 

altı Hz. Ali’yi, eşiğin üstü Hz. Fatıma’yı, 

kapının iki yanı da Hz. Hasan’ı ve Hz. 

Hüseyin’i temsil ettiği düşünülmektedir. 

Bu nedenle tarikat yapıları “ocak” başlığı 

altında değerlendirilmiştir.

Çalışmamızın asıl konusuAlevî inanç 

ocaklarıdır. Söz konusu Alevî inanç ocak-

larının tam olarak ne zaman ve ne şekil-

de ortaya çıktığı bilinmemekle beraber 

bu konuda farklı görüşler mevcuttur. Ali 

Yaman ocakların ortaya çıkışı hakkında 

şu belirlemeleri yapar:“ 1. Alevî Ocakları, 

Hünkâr Hacı Bektaş Velî zamanında or-

taya çıktı. 2. Alevî Ocakları, Hünkâr Hacı 

Bektaş Velî’den önce vardı. Hz. Ali’nin 

soyundan gelen ailelerce oluşturuldu. 3. 

Alevî Ocakları, Kızılbaş Türkmen boyla-

rınca kurulmuş Safevi Devleti’nin kuru-
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cusu Şah İsmail Hatayî’den sonra ortaya 

çıktı. 4. Anadolu’ya gelen kabilelerin din-

sel/siyasal liderleri olan dede, baba, abdal 

unvanlı babalar Ocakzâde Dede ailelerini 

oluşturdular” (Yaman, 2011:54). Yaman’ın 

vermiş olduğu bu bilgilerin tamamında 

doğruluk payıvardır. Alevî ocakları evlad-ı 

Resul olup şecere-i silsile olarak Hz. Ali 

ve Hz. Fatıma ve Hz. Muhammed’e kadar 

ulaşmaktadır. Bu da ocak olarak bilinme-

se de aslında böyle bir yapının Hz. Ali za-

manında olduğunu ortaya koymaktadır. 

Eski Türk inanç sisteminden izler taşıyor 

olması da doğaldır çünkü Ali evlatlarının 

birçoğu gördükleri baskı ve zulüm nede-

niyle Horasan bölgesine Oğuzların arasına 

kaçmıştır. Burada Oğuzlarla evlilik temelli 

akrabalık ilişkisi kurmuşlardır. Bu evlilik-

lerden doğan kişiler de Horasan erenleri 

olarak teşekkülü Horasan da tamamlanmış 

ocak yapısını Anadolu’ya taşımışlardır. Bu 

sebeple Türk inanç sisteminden ögeler bu-

lundurması gayet tabiidir. Hacı Bektaş Veli 

ise Horasan’dan gelen derviş grupları için-

dedir ve Balkanlar’a çok sayıda derviş yol-

layarak ocak yapılanmasına katkıda bulun-

muştur. Safevi Devleti’nin de Anadolu’da-

ki ocakları örgütlü bir yapıya ulaştırarak 

günümüzdeki haline sokması bilinen bir 

gerçektir.Bu şekilde incelendiğinde verilen 

bilgilerin tamamında doğruluk payı var-

dır ancak Anadolu’da ocakların oluşması-

nın en önemli nedeni Moğol istilası, kıtlık, 

baskı-zulüm gibi nedenlerle Horasan böl-

gesinden göç eden evladı-ı Resul dervişler-

dir. Bu Horasan ereni dervişlerin göçleri 10. 

yüzyılda başlamış 14. yüzyıla kadar devam 

etmiştir. Bir kargaşa ortamında bulunan 
Anadolu’ya İslam’ı taşıyan erenler, bulun-
dukları bölgede Türkleştirme ve İslamlaş-
tırma çalışmaları yapmışlardır. İslam’a ve 
Türk inanç sistemine hâkim olan Horasan 
erenlerinin doğaüstü yetenekleri olduğuna 
da inanılmaktadır. Tabiat olaylarını kontrol 
etmek, şifa dağıtmak gibi keramet sahibi ol-
duğuna inanılan söz konusu kişiler öldük-
ten sonra kendilerine türbe yapılarak onur-
landırılmıştır. Bu ziyaretgâhlar kendi isim-
leri ile anılan ocak yapısının merkezi olarak 
görülmüştür.

Buraya kadar aktarılan bilgilerin özet-
lenmesiyle Alevî ocakları ile ilgili olarak 
şunlar söylenebilir. Eski Türk inancında 
atalar kültü temelinde oluşan ocak kültü 
İslamiyet ile bir araya gelerek kutsal görü-
len ve temizleyici, destek verici gücünün 
olduğuna inanılan aile yapılarını ortaya çı-
karmıştır. Bu bağlamda Alevî inanç ocak-
larının iki ana mekanizmadan oluştuğu 
söylenebilir. Birincisi; evlad-ı Resul oldu-
ğuna inanılan dede ailesi, ikincisi ise bu 
aileye bağlı olan talip topluluklarıdır. Bir 
yapının Alevî ocağı olabilmesi için bu iki 
unsurdan meydana gelmesi gerekmekte-
dir. Anadolu’da birçok Alevî inanç ocağı 
vardır. Bunlardan bazıları: Kureyşan Oca-
ğı, Baba Mansur Ocağı, Keçeci Baba Ocağı, 
Şeyh Hasan Onar Ocağı, Şücaaddin Veli 
Ocağı, Seyit Battal Gazi Ocağı, Ali Pir Ci-
van Ocağı, Şıh Ahmet Ocağı, Teslim Abdal 
Ocağı’dır. Örnekleri verilen ocaklardan biri 
de Çorum’un Dodurga ilçesine bağlı Çiftlik 
köy, Tekke Mahallesi’nde türbesi bulunan 

Hüsem Dede Ocağıdır.
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Sözlü Kültürde Hüsem Dede

Çorum/Dodurga’da ve Amasya civa-

rında ocakzâdeler ve talip topluluklarıy-

la yapılan derleme çalışmalarında Hüsem 

Dede ile ilgili farklı iddialar dile getirilmiş-

tir. Alan çalışması sırasında karşılaşılan 

tüm farklı görüşler halkbilim derleme ve 

analiz yöntemleri kullanılarak değerlendi-

rilmiş, birbiri arasındaki çelişkili ifadeler, 

birbirini teyit eden analizlerle yorumlanmış 

ve en makul olan değerlendirme yapılmaya 

çalışılmıştır. 

Hüsameddin Sultan olarak da zaman 

zaman anılan Hüsem Dede’nin, ne zaman 

yaşadığı sorusunun cevabı 11. yüzyıldan 

başlatılmasına rağmen yaygın olarak iki te-

mel başlık altında şekillenmiştir. Birincisi 

13. ve 14. yüzyıl arasında yaşadığı ikincisi 

ise 15. ve 16. yüzyıl arasında yaşadığı doğ-

rultudadır. Bu hususta sorular yöneltilen 

kaynak kişilerden Ahmet Karabaş, Ali Ay-

dın, Behiye Turapoğlu, Ali Turapoğlu, Hü-

sem Dede’nin tarihinin 1200-1300’lü yıllara 

dayandığını dile getirirken; Satılmış Özcan, 

Hasan Uysal, Hüseyin Gündem ise Hüsem 

Dede’nin tarihini 1400-1500’lü yıllar olarak 

anlatmışlardır. 300 yıllık bir yanılma payı 

ile yapılan bu belirlemeler söz konusu ta-

rihlendirmeyi güçleştirmiştir. Her ne kadar 

bu konuda farklı iddialar olsa da Hüsem 

Dede Ocağı’nda dillendirilen ve yaygın ola-

rak bilinen şu deyiş Hüsem Dede’nin yaşa-

dığı yıla dair önemli bir bilgi vermektedir.

Bismillahirrahmanirrahim

La Feta İlla Ali La Seyfe İlla Zülfikar

La Feta İlla Ali La Seyfe İlla Zülfikar

La Feta İlla Ali Düldül Kamber Zülfikar

Seni sevenlerin kalp evini ışıtırsın

Nuru mürüvvettir Hüsem Dede’min.

36 bin evliyan(ın) başısın,

Nuru mürüvvettir Hüsem Dede’min.

İmam Hasan İmam Hüsey(i)n’dir kalem,

İmam Zeynel-i Abidin’dir kulem

Muhammed Bakır’ı zindana salan

Nuru mürüvvettir Hüsem Dede’min. 

İmam Cafer ile bir deryadayız

Sana malumdur gece ile gündüz,

Tarığımız tercümanımız temiz

Nuru mürüvvettir Hüsem Dede’min.

İmam Musa Kazım, Iriza durur

Tağı’dır Nağı’dır gördüğün örter

Arasat gününde sen bizi kurtar

Nuru mürüvvettir Hüsem Dede’min

Hasan’ül-Asker Mehdi’nin atası

Dur dedi durdu muallak kayası

Çağırınca buñ günlerde yetesi

Nuru mürüvvettir Hüsem Dede’min

Kul Halil’im üçler beşler yediler

Kalp eviyle hemen işe koydular

Hünkâr oğlu Şah Haydar’dır dediler

Nuru mürüvvettir Hüsem Dede’min (K3).
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Öncelikle bu deyiş yörede eren olarak 

bilinen Kul Hüseyin’in oğlu Kul Halil’e ait-

tir. Kul Halil, Hüsem Dede’ye dair bilgiler 

verdiği bu deyişinde onun, 36 bin evliya-

nın başı olduğunu kaydetmiştir. 36 bin ev-

liyadan kastettiği 72 bin Horasan ereninin 

yarısıdır. Sözlü geleneğin aktardığı bilgiye 

göre 13. yüzyılda Horasan’dan Anadolu’ya 

gelen erenler belirli gruplara ayrılmıştır. 

Bunlar 80 bin Rum ereni, 90 bin gayb ere-

ni ve 72 bin Horasan ereni şeklindedir. Kul 

Halil de Hüsem Dede’nin söz konusu 72 

bin Horasan ereni içinde olduğunu ve ken-

di içinde bu eren grubunun 36 bin olarak 

ikiye ayrılmış olduğunu söylemiştir. Ayrı-

ca Kul Halil, ikiye ayrılarak 36 bin kişi olan 

Horasan erenlerinin başının Hüsem Dede 

olduğunu dile getirmiştir. Ancak bu “bin” 

sayısının izafi bir rakam olduğu zira 13. 

yüzyılda gerçekleştiği aktarılan bu göçlerin 

Anadolu’nun demografik yapısıyla örtü-

şemediğini söylemek de yerinde olacaktır. 

Yani deyişe göre, Horasan’dan gelen eren-

lerin yarısının lideri Hüsem Dede’dir. Kay-

nak kişi Behiye Turapoğlu tarafından dile 

getirilen bu deyiş, Hüsem Dede’nin yaşadı-

ğı yılı doğrudan 13. yüzyıl olarak aktarmış-

tır. Bu deyişte yapılan tarihlendirmeyi, des-

tekleyen belge ise Orhan Cezmi Tuncer’in 

Hüsem Dede türbesinin mimari yapısını 

incelemesidir. Tuncer, yaptığı inceleme so-

nucunda Hüsem Dede türbesinin mimari 

yapı gereği en geç 13. yüzyılda olduğunu 

aktarmıştır.

Fotoğraf 1. Orhan Cezmi Tuncer’in Anadolu Kümbetleri 1 adlı kitabında Hüsem Dede türbesi mimarisi 

(Tuncer, 1988-1991:142).
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Tuncer, türbenin yapılış yılına dair şun-

ları belirlemiştir: “Yan yana 2 kare alandan 

oluşan kitle köşe tromplarıyla sekizgene 

dönüşmekte ve kubbeyle kapanmaktadır 

İçinde bir mezar görünmüyor. Dıştan 1. ala-

na girildiğinde solda bir dehliz penceresi 

ve karşıdaki kapıdan da 2. alana giriliyor. 

Bu kez dehliz pencereleri karşı duvardadır. 

Hüsam Dede ve adına yapılan bu türbe için 

bir bilgi bulamadık. Yapı bugünkü görünü-

müyle geçmişten hiçbir özellik iletmiyor. 

Birinden diğerine geçilen eşdeğerde böy-

lesine konumların sayısı çok azdır. Kemah 

Bahramşah oğlu Selçukşah’ta (12. y.y sonu-

13. y.y başı) 2. göz eklentiydi. Hüsam Dede 

türbesinde dışa açılan ilk bölümün, az öze-

nilişi de düşünülürse, derz bırakmayacak 

biçimde ikinci alana eklendiğini söyleyebi-

liriz. Yapı günümüze bir özellik taşımıyor. 

Bu nedenle tanıtmakla yetiniyor incele-

meye almıyoruz” (Tuncer, 1988-1991:142). 

Verilen belge aslında Hüsem Dede’nin 

yaşadığı yıla ilişkin aktarılan ve geçerlili-

ği en net olan belgelerden biridir. Kendisi 

mimar olan ve sanat tarihi alanında çalış-

malar yapmış olan Tuncer, Hüsem Dede 

Türbesinin mimari yapısını incelediğinde iç 

içe geçmiş iki kümbetten oluştuğunu belir-

lemiştir. Söz konusu mimari özelliğin yal-

nızca 12. yy sonu 13. yy başında yapılmış 

bir türbede görüldüğünü söyleyen Tuncer, 

Hüsem Dede türbesinin de 12.-13. yüzyıl-

da inşa edilmiş olduğunu aktarmıştır. Hü-

sem Dede’nin yaşadığı yıla dair bulunan 

diğer bir yazılı belge ise Erkoç’un (Erkoç, 

2017:385) kitabında aktarmış olduğu şu bil-

gidir:

“Dodurga’nın bilinen tarihi, 14. yüzyı-

la kadar uzanır. Horasan’dan gelen Hüsa-

mettin isimli bir zat tarafından kurulduğu 

söylenir. Dodurga, Oğuz Türk boylarından 

birinin adıdır. Dodurgaoğulları, Fındıko-

ğulları ve Hatipoğulları adlarındaki kabi-

leler birleşerek Dodurga köyünü meydana 

getirmişlerdir. Bir görüşe göre de Dodur-

gaoğulları kabilesinin nüfuzlu olması sebe-

biyle buraya Dodurga denilmiştir…Uzun 

yıllar Osmancık ilçesine bağlı bir köy iken 

1964 yılında belediyelik olmuştur. 1990 yı-

lında da statüsü, beldelikten ilçeye yüksel-

tilmiştir.” 

Erkoç, Dodurga’nın Horasan’dan gelen 

Hüsamettin isimli bir kişi tarafından kurul-

duğunu belirterek en erken tarih olarak 14. 

yüzyıla ulaşıldığını belirtmiştir. Bu tarihten 

önceki tarihler Beylikler Dönemi ve Oğuz 

boylarının göç dönemleridir ve bu göç ha-

reketleri bunların tarihleri, beyliklerin olu-

şumundaki etkiler ve söz konusu ortam-

daki siyasal tarihler belirsizdir. Türbenin 

yapılış şeklinin Beylikler Dönemi ve 12-13. 

yüzyıl mimari özelliği göstermesi Hüsem 

Dede’nin daha erken dönemlerde geldiği 

iddiasını güçlendirmektedir. Horasan’dan 

gelen evlad-ı Resulerenlerin, kendilerine 

bağlı oymakla Anadolu’ya geldiği göz önü-

ne alınırsa aktarılan bilgide doğruluk payı 

olduğu ancak tarihlendirme konusunda ya-

nılma yaşandığı söylenebilir.
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Türbenin yapılış dönemi ile ilgili bil-

giden hareket edecek olursak Hüsem 

Dede’nin Horasan’dan gelen bir eren oldu-

ğunu ve takribi olarak 13. yüzyılda yaşamış 

olduğu kabul edilebilir. Bu bilgiler haricin-

de gerek mufassal defterlerinde gerek ar-

şiv kayıtlarında gerekse temettuat defterle-

rinde Hüsem Dede’ye ilişkin doğrudan bir 

kayda rastlanmamıştır. Sözlü kaynakların 

bu konuya ilişkin farklı bilgiler aktarma-

sına dair ise sözlü kültürün aldığı bilgiyi 

farklılaştırarak yeniden yaratması prensi-

bine bağlı olarak şekillendiği söylenebilir. 

Kaynak kişilerin hepsi Hüsem Dede’nin bir 

Horasan ereni, evlad-ı Resul, seyyid oldu-

ğunu söylemiş, farklı bir bilgi aktarmamış-

lardır. Kaynak kişilerin farklı aktarımları, 

Hüsem Dede’nin yaşadığı yüzyıl üzerine-

dir. Bu karışıklık da yapılan araştırmalar 

neticesinde giderilmeye çalışılmıştır. Eldeki 

kayıtlardan yola çıkarak Hüsem Dede’nin 

13. yüzyılda yaşamış bir Horasan ereni ol-

duğu, kendisine bağlı bir grupla Çorum’un 

Dodurga ilçesine gelip burada irşat faali-

yetlerinde bulunup İslamlaştırma ve Türk-

leştirme politikaları yürüttüğü ve bugün 

Dodurga olarak anılan yeri kurduğu söyle-

nebilir.

Hüsem Dede’nin evlad-ı Resul bir eren 

olduğu konusunda yöre halkı hemfikirdir 

ancak hangi silsile ile büyük atalarının Hz. 

Ali ve Hz. Muhammed’e ulaştığı bilgisi 

net değildir. Kaynak kişiler bu hususta bil-

giler aktarmışlardır. Örneğin kaynak kişi 

Ali Turapoğlu Hüsem Dede’nin soyu için 

“1200-1300 yıllarında yaşayıp, İran hava-

sından gelmiş, 36 bin halifenin başı olan bir 

erendir. İmam Zeynel evlatlarından İmam 

Nagı’dan olmadır.” (K2) bilgisini aktarır-

ken; Ahmet Karabaş ise “Hüsem Dede; Ah-

met Yesevi’nin talebesi,1200-1300 yılların-

da yaşamıştır. 12 İmamlardan Ali Naki’nin 

soyundandır. Horasan’dan gelmiştir” (K1) 

diyerek aynı imamı işaret etmiştir. Satılmış 

Özcan ise Hüsem Dede’nin geldiği soy için 

şunları aktarmıştır: “Hüsem Dede Horasan 

diyarından gelip, İmam Zeynel göbeğin-

den devam eden soydan geliyo. Edirne’de 

Trakya’da Koyun Baba ile birlikte yaşıyor-

lar geziyorlar hatta Koyun Baba’yı sırtı-

na alıp bir sudan geçirdiği de kaynaklar-

da yazıyo. Hüsam Gani Şah böyle biridir” 

(K9). Satılmış Özcan vermiş olduğu bilgi 

ile Hüsem Dede’nin İmam Zeynel evlatla-

rından olduğunu söylemiş aynı zaman da 

onu, Koyun Baba ile çağdaş göstererek is-

mini Hüsam Gani Şah olarak kaydetmiştir. 

Özcan’ın bu belirlemesinde isim üzerine bir 

karışıklık olduğu yapılan araştırmalar neti-

cesinde ortaya çıkmıştır. Hüsam Gani Şah, 

Balkanları irşat etmiş olan Otman Baba’dır 

(Demirtaş, 2018:25). Kendisi 15. yüzyılda 

yaşamıştır. Koyun Baba ile bağlantısı oldu-

ğu velayetnameler ile sabitlenmiş olan Ot-

man Baba, kaynak kişi tarafından Hüsem 

Dede ile karıştırılmıştır denilebilir. Kaynak 

kişi isim benzerliği nedeniyle yapmış oldu-

ğu karışıklığa rağmen Hüsem Dede’nin gel-

diği imam silsilesine dair diğer iki kaynak 

kişiyle yakın bir belirlemede bulunmuştur.
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Hüsem Dede’nin seyyidliği hususunda 

farklı görüşlerinin olması normaldir çünkü 

araya ciddi bir tarihsel süreç girmiştir ve 

bu süreç içinde ocak ve ocak mensupları 

güçlü devlet mekanizmaları tarafından des-

teklenmemiş aksine ocak faaliyetleri kör-

lenmiştir. Anadolu’da Babai İsyanı’ndan 

sonra Türkmen babalar ve evlad-ı Resul 

seyyidler Bâtıni görüşlerinden dolayı cid-

di kovuşturmalara uğramışlardır. Hüsem 

Dede Ocağı da söz konusu süreçte Os-

manlı Devleti’nden destek almamış ocak-

lardan biridir. Yakınındaki Koyun Baba 

Ocağı’nın bir vakfiye ve eğitim kurumuna 

dönüşmesine rağmen Hüsem Dede Oca-

ğı sadece inanç mensupları tarafından ko-

runan ve ruhsal manada destek alınan bir 

türbe olarak kalmıştır. Türbenin yapımının 

eski olması, türbenin büyüklüğü ve Hü-

sem Dede’den kalma iki kılıcın olması bize 

Hüsem Dede Ocağı tarihinin bilerek unut-

turulduğu düşüncesinde ısrar etmek ge-

rektiğini düşündürmektedir. Günümüzde 

ocak mensuplarında bulunan kılıçlar şifa 

ve sağaltım amaçlı kullanılsa da Hüsem 

Dede’nin ve onun evladı ocakzâdelerin sa-

vaşçı bir yönü olduğunu da düşünmemizi 

kolaylaştırır. Hatta Hüsem Dede’nin cilalı 

olması, sert ve keskin bir mizaca sahip ol-

ması hakkında anlatılan hikâyeler, Hüsem 

Dede’nin savaşçı yönünün desteklenmesi-

ni sağlamaktadır. Hüsem Dede savaşçı ise 

nasıl bir savaşçıdır, kimin için savaşmıştır? 

Bunlar cevaplanması gereken sorulardır 

fakat türbesinin Osmanlı döneminde itiba-

rının olmaması, vakfiyelerinin olmaması ve 

sadece Türkmen talip topluluklarının des-

teği ile ayakta kalmasına bakılacak olursa 

Koyun Baba Dergâhı gibi Osmanlı ile arası 

iyi olan bir ocak olduğunu söylemek pek 

mümkün gözükmemektedir. Hüsem Dede 

Ocağı, Osmanlı döneminde meşru bir türbe 

veya vakıf olarak çalışmamıştır. Ocak hak-

kında derlenen bilgilerin hepsi ocak men-

suplarının ifadelerine ve sözlü kültür içinde 

aktarılan bilgiler ve uygulamalara dayan-

maktadır. 

Alandan derlenen bilgiler, ziyarete ge-

lenlerin ifadeleri dikkate alındığında de-

nilebilir ki Hüsem Dede evlad-ı Resul bir 

seyyiddir. Yörede yaygın olarak Hüsem 

Dede çok az kişinin ifadesiyle Hüsamed-

din ve Hüseyin Dede olarakda bilinir. Ho-

rasan diyarından 13. yüzyılda Anadolu’ya 

gelmiştir. Hüsem Dede’nin bir eren olarak 

bilinmesi aynı zamanda ona izafe edilen 

birçok anlatının oluşmasına sebep olmuş 

bu anlatılar ise kerametleri ile süslenmiştir. 

Yağmur yağdırması ve bu bağlamda geli-

şen yağmur duası uygulamaları, türbesinin 

etrafına zarar verdirmemesi, rüyada şifa 

vermesi gibi birçok kerameti olduğu anla-

tılır. Bu kerametlerden en bilineni, Hüsem 

Dede’nin su çıkarması ve yörede kendisine 

inanmayanları bu sudan mahrum etmesi 

hadisesidir. Birçok kaynak kişi söz konusu 

su menkıbesini anlatmıştır. Aralarında ufak 

farklılıklar bulunduğu için bir tane kaynak 

kişinin konuya ilişkin verdiği bilgi yeterli 

olacaktır.
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“Buranın suyu yoğmuş evvelden. Şu 

Göktepelerde su var sizi götüreyim o suyu 

çıkaralım diye götürüyomuş ahaliyi. İç-

lerinden biri şu ‘Kızılbaşın peşine düştük 

de gidiyoruz’ deyince Dede de ‘Dönün 

geri size su yok.’ demiş” (K7). Kaynak ki-

şilerin anlattığı menkıbe genel olarak Hü-

sem Dede’nin su bulması ve daha sonra 

bu suyu insanlara vermekten vazgeçmesi 

üzerinedir. Su bulma, su çıkarma temel-

li menkıbeler Anadolu’da sayıca fazladır. 

Rüstem Gazi’nin asasıyla yere 7 kez vura-

rak su çıkarması gibi birçok örnek vardır. 

Su çıkarma söylencelerinin temelinin ise 

Kitab-ı Mukaddes olduğu söylenir. Ayrıca 

Hz. Hüseyin’in Kerbela’da susuz kalma-

sı ve söylenceye göre Hz. Hüseyin’in çöle 

ayağını vurarak su çıkarması gibi hadise-

ler Anadolu’da bu tip anlatıların temelini 

oluşturmaktadır. Fakat bu tip keramet-

lerin ve söylencelerin yorumlanması ile 

farklı bir durum ortaya çıkmaktadır. Söz 

konusu menkıbenin tasavvufi değerler 

içinde yorumlanmasıyla erenlerin evliya-

ların irşat etme görevleri ve bu irşat etme 

görevlerine karşılık aldığı tepkiler karşımı-

za çıkmaktadır. Şöyle ki menkıbelerde de 

işaretlerinin görüldüğü gibi Hüsem Dede 

sürekli suyun kaynağını bilmektedir ve 

su ile bir aradadır. Su aslında onun ruh-

sal olarak yetkileri, sorumlulukları ve irşat 

etme kabiliyetidir. Nasıl ki fiziki âlemde 

kişiyi doyuran ve besleyen sudur, yaşa-

mın ana kaynağı sudur; ruhsal âlemde de 

himmetin, kerametin, mucizenin simgesi 

sudur. Aslında bu menkıbede anlatılmaya 

çalışılan Hüsem Dede’nin ve ona talip ol-

ması gerekenlerin susuz yani ruhsallıktan 

yoksun bir ortamda bulunmasıdır. Yalnız 

bunlar, Hüsem Dede’nin su ile beraber ol-

duğunu yani onun yüksek seviyeli bir ruh 

olduğunu önce kabul edip ondan sonra 

Hüsem Dede’den su ile ilgili, irşatla ilgili 

bilgileri istemişler, talep etmişlerdir. Belli 

bir süre bu taleplerine devam etmişler ama 

daha sonra Hüsem Dede’ye dair kafaların-

da biriktirmiş oldukları olumsuz kategori-

ler, olumsuz değerlendirmeler veya gerek 

inanç gerek ruhsal yol hakkında kafaların-

daki olumsuz önyargılardan dolayı Hüsem 

Dede’den uzaklaşmışlar ve ona bunu fark 

ettirmişlerdir. Hüsem Dede de bu insanla-

rı irşat etmemiş, onları sudan mahrum et-

miştir. Yörede eren olarak bilinen ve aynı 

zamanda Hüsem Dede Ocağı taliplerinden 

ondan Işık Ruhan mahlaslı Mehmet Ali Işık 

suyun gerçekliğine dair şunları söylemiştir:

Cahili ladene ne desem almaz

Sakla gevherini deme aman ha

Er olan cahilin sözüne kalmaz

Suyu fark etmeyen yiye saman ha

Su gerçek sözüdür dinle öğüt al

Gerçeğin bendinde uğrağında kal

Dikine zor etme en gününe sal

Bak yokuşa giden kaçar yaman ha (…) 

(Işık, 2017:231)
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Işık Ruhan’ın deyişinin ilk iki dörtlü-

ğünde suya, Alevi inanç geleneği içinde 

bir gerçeklik yüklenmiş olduğu görülmek-

tedir. Menkıbenin bu şekilde yorumlan-

ması ile karşımıza bambaşka bir gerçeklik 

çıkmaktadır. Sözlü kültür; kerameti, irşadı 

menkıbede su olarak sembolize etmiştir. Bu 

nedenle bu gibi menkıbelerin ehl-i kâmil 

bir kişi tarafından muhabbet ortamlarında 

yorumlanması, sözlü kültürün şifrelerini 

çözebilmek için son derece önemlidir. Işık, 

muhabbet ortamları için “…bilgiyi taşıyan 

şiirlerin kodlarının çözüldüğü ortamlardır” 

(Işık, 2011:149) tanımını yapmıştır ancak 

muhabbet ortamları yalnızca şiirlerin değil, 

bu tip söylencelerin de çözümlendiği ruhsal 

bilgi aktarımının olduğu ortamlardır. Bu 

sebeple Hüsem Dede menkıbesinde olduğu 

gibi diğer menkıbelerin de bu şekilde yo-

rumlanması son derece mühimdir.

Hüsem Dede’ye izafe edilmiş birçok 

menkıbe vardır. Bunlardan birincisi su 

menkıbesidir ve yukarıda yorumlanmıştır. 

Diğeri ise geyikleri ile olan ilişkisine dayan-

maktadır. Kaynak kişilerin anlatımlarına 

göre:

“Garasohu’ya geyikleri yatırıyomuş 

gece. Bunla gece geyikleriynen gider ke-

reste getürülerimiş. Keresteyi getürünce 

demişle ki ‘Bu onun bunun kömüşünü ça-

lıyo onunla getiriyor bu keresteleri.’ Hüsem 

Dede’ye şirk koşmuşla anayacan. Ondan 

sonra bibagmışla ki Hüsem Dede yatumuş 

geyiklerini Karasoku’yagoyun sürüsü gibi 

geyik yatıyo. İşte o geyiklerinengetümüş 

kerestelerini oraya ev yapmış. Her şeyleri 

oradaymış evleri, şeyleri. Sabahları şıkır şı-

kır abdest alır gelürlermiş. İşte böyle ermiş 

yetişmiş biriymiş. Burada horlamışla, daş-

lamışla çekmiş gitmiş Çütlüğe. Orada da 

galmış”(K5).

“Buradakiler Hüsem Dede için şu Kı-

zılbaş bir yerden kereste çekiyor derler imiş 

o da bi gece Karasoku’nun orda geyiklerini 

yatumuş bi sırada sabah namazına gidenler 

görmüşle geyikleri” (K4).

Bu anlatıların birleştirilip özetlenme-

siyle şunlar söylenebilir: Hüsem Dede 

Dodurga’da yaşadığı süre içinde geceleri 

evine geyikleri ile odun ve kereste taşımış-

tır. Sabah olup da bunu gören ahali Hüsem 

Dede’nin bir hırsız olduğunu çünkü her-

hangi bir yük taşıma hayvanı olmamasına 

rağmen evine geceleri kereste taşıdığını, 

bunun için başkalarının koşum hayvanları-

nı çaldığını söylemiştir. Hüsem Dede’ye de 

kendi hakkında söylenen bu sözler malum 

olmuştur ve bir gece evinin önüne geyikle-

rini yatırmıştır. Sabah olup da bunu gören 

eşraf yaptığı hatayı anlamıştır ama iş işten 

geçmiştir çünkü Hüsem Dede bu hadiseden 

sonra Dodurga’da kalmamıştır. Şu an tür-

besinin bulunduğu Dodurga’ya bağlı Çift-

lik köyünün Tekke Mahallesi’ne gitmiştir.

Öncelikle bu menkıbenin yorum aşa-

masına geçmeden Anadolu kültüründe 

geyik ve erenler arasındaki ilişkiden biraz 

bahsetmek yerinde olacaktır. Türk kültü-

ründe kendisine bir kutsiyet yüklenmiş 

olan geyik, velileri mistik bir mekâna doğ-

ru yönlendiren kılavuz görevi görmektedir. 
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Buna bağlı olarak Anadolu ve Türk coğraf-

yalarında veliler ve geyikler arasında hal-

kın belleğinde bir bağ kurulmuş durum-

dadır. Geyiğin mistik bir kılavuz olduğu-

na dair şu menkıbeler örnek gösterilebilir. 

Bunlardan ilki Hacım Sultan, Beğce ve Ha-

bib Hacı’nın arasında geçen bir efsanedir. 

Anlatıya göre bir gün Hacım Sultan, Beğce 

ve Habib Hacı; Seyyid Battal Gazi’nin kab-

rini ziyarete giderler. Bulduk Çayırı adlı 

yere vardıklarında Hacım Sultan coşagelir. 

Habib Hacı ve Beğce ne olduğunu sorduk-

larında ise Hacım Sultan şu cevabı verir: 

“Seyyid’in ruhu bizi karşılamaya çıktı.” 

Bunun üzerine Beğce ve Habib kıra doğru 

baktıklarında bir geyik görürler ve geyik 

aniden kaybolur (Ocak, 2003:207). Diğer 

bir menkıbe Gaybî ve Abdal Musa ara-

sında geçen bir anlatıdır. Söylenceye göre 

Alaiye beyinin oğlu Gaybî bir gün bir ava 

çıkar. Av sırasında gördüğü geyiği yakala-

yabilmek için peşine düşer. Verdiği uğra-

şın en sonunda geyiği ok ile vurur ancak 

geyik kaçarak Abdal Musa’nın dergâhına 

girer. Gaybî de peşinden girerek geyiği 

tekkedekilere ve Abdal Musa’ya sorar. Ab-

dal Musa, Gaybî’nin geyiği sorması üzeri-

ne koltuğunun altını kaldırarak vücuduna 

saplanmış olan oku gösterir. Bu durum kar-

şısında şaşkınlığa düşen Gaybî olayın etkisi 

ile Abdal Musa’ya bağlanır ve derviş olur 

(Ocak, 2003:208). 

Görüldüğü gibi geyik ve erenler ara-

sında Anadolu ve Türk kültüründe hep bir 

bağ olmuştur. Söz konusu bu bağ Hüsem 

Dede’nin geyiklerine odun taşıtması men-

kıbesinde de karşımıza çıkmıştır. Tüm bu 

verilerden yola çıkarak Hüsem Dede için 

şunu söyleyebiliriz ki, Hüsem Dede’nin 

evinin önüne geyiklerini yatırması şeklinde 

anlatılan hadise aslında Hüsem Dede’nin 

erenliğini aşikâr etmesidir. Sözlü kültür 

içinde geyiklerin erenlere yoldaşlık eden 

hayvan olarak bilinmesi, doğrudan bu hay-

vanı erenlikle ilişkili kılmıştır. Haliyle Hü-

sem Dede de aslında geyiklerini değil geyik 

motifi temelinde erenliğini, keramet sahibi 

bir insan olduğunu gözler önüne sermiştir. 

Zaten sonra da sır bozulmuştur ve türbesi-

nin bulunduğu yere gitmiştir zira bir eren 

için, halini aşikâr ettikten sonra ona inanıl-

masının önemi yoktur. Söz konusu men-

kıbenin bu şekilde yorumlanması yörede 

yaşanan birçok hadiseye de aslında ışık tut-

maktadır. Halkbilim ve göstergebilim me-

totlarının ortaklaşa kullanılmasıyla bu tip 

menkıbelerin yorumlanması daha sağlıklı 

sonuçlar verecektir.

Hüsem Dede Ocağı

Anadolu’daki birçok Alevî inanç oca-

ğında olduğu gibi Hüsem Dede Ocağı’nda 

da dedelik makamıyla hizmetler görül-

mektedir. Hüsem Dede Ocağı üzerinde ise 

dedelik iddiasında bulunan iki aile vardır. 

Bundan birincisi Aydın ailesi diğeri ise Ka-

rabaş ailesidir. Bu ailelerin soyağaçları ko-

nunun daha geniş açıdan görülmesi ama-

cıyla aşağıda verilmiştir.
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Şu an bu iki aileden dedelik yapan 

toplam üç kişi vardır. Bunlardan ilki, Ay-

dın soyadlı aileden Tayyar Cafer Aydın 

diğer aileden ise iki dede Satılmış Özcan 

ve Ali Turapoğlu dedelik hizmetini yerine 

getirmektedir. Verilen ikinci soy ağacında 

soyadların farklı olması ailelerin Karabaş 

soyadını değiştirmesi ile ilgilidir. Genel ola-

rak Hüsem Dede ocağının cem hizmetini 

Satılmış Özcan Dede görmektedir. Ali Tu-

rapoğlu Dede yaşadığı birkaç sağlık soru-

nu nedeniyle cem erkânı yürütmemektedir. 

Yalnızca annesi Behiye Turapoğlu ile bera-

ber taliplerin yaşadığı yerlere giderek gör-

gü hizmetinde bulunmaktadır. Behiye Tu-

rapoğlu ise aynı zamanda türbedar olarak 
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Hüsem Dede türbesiyle ilgilenmekte, yaz 

kış türbeye yakın evde bizzat oturmakta ve 

türbeye gelen ziyaretçileri ağırlamaktadır. 

Tayyar Cafer Aydın da Ali Turapoğlu gibi 

cem yürütmemektedir. Çorum dışında ya-

şadığı için Çorum’a gittikçe türbenin bakım 

onarım gibi işleriyle ilgilenmektedir.

Günümüzde cem erkânını yöneten tek 

dede olmasına rağmen, kaynak kişilerin 

anlatımına göre eskiden cem yürütmek için 

taliplerin bulunduğu köylere giden bir-

çok dede olmuştur. Bunlardan bazılarının 

isimleri Ali Karabaş, Musa Turapoğlu, Sü-

leyman Karabaş, Sadık Aydın, Ahmet Ay-

dın dedelerdir. Genel olarak bu ocakzâde 

dedelerin talip görmek için gittikleri yer-

ler yani Hüsem Dede Ocağı’nın talipleri-

nin bulunduğu yerler Çorum/Osmancık’a 

bağlı Çampınar (Seciyen) köyü, Amasya/

Gümüşhacıköy’e bağlı Kırca, İmirler, Çay-

köy, Yemişen, Köseler köyleridir. Yine 

Amasya/Merzifon, Merzifon’a bağlı Kaya-

düzü (Belvar) köyünü Hüsem Dede Oca-

ğı taliplerinin bulunduğu yerler arasın-

dadır. Satılmış Özcan Dede, Hüsem Dede 

Ocağı’nın taliplerinin olduğu yerlere ilişkin 

şunu söylemiştir: “Benim en çok talip gör-

meye gittiğim yerler Çampınar, Hacıköy, 

Merzifon’dur” (K9). Satılmış Özcan’ın ismi-

ni vermiş olduğu bu yerler diğer kaynak ki-

şilerin de belirttiği gibi daha ziyade Amas-

ya ve çevresinde bulunan yerleşim yerleri-

dir. İsmi zikredilen yerlerdeki talip toplu-

lukları kentleşmenin etkisiyle köyler boşal-

mış ve şu an nüfus erimiş durumdadır. Es-

kiye göre daha az kişinin yaşadığı bu yer-

ler, Hüsem Dede Ocağı’na talip olan köyler 

olmaları dışında yörede eren olarak bilinen 

birçok kişinin yetiştiği mekânlardır. Işık, bu 

dervişlerden bazılarının isimlerini şu şe-

kilde sıralamıştır. “Gül Baba ile Veli Baba, 

Merzifon’dan kalkıp Balkanları irşat etmiş 

dervişlerdir. Bunun yanında Amasya’da 

Baba İlyas, İğneci Baba, Serçoban, Salih 

Baba, Kocacık Baba, Merzifon’da Piri Baba, 

Gül Baba ve Gani Baba, Osmancık’ta Ko-

yun Baba, Kum Baba, Gümüşhacıköy’de 

Niyaz Baba, İmir Baba, Cüneyt Baba, gibi 

etkili Horasan erenleri ve dervişleri vardır” 

(Işık, 2017:32). Ne yazık ki şehirleşme süre-

ciyle beraber bu mekânların da içleri boşal-

mıştır denilebilir.

Hüsem Dede Ocağı’nın sözlü gelenek 

içinde yöredeki diğer birkaç ocakla bağ-

lantılı olduğu anlatılmaktadır. Yöre halkı-

nın bağlantılı gördüğü bu ocaklar, Çorum/

Dodurga Mehmet Dede Tekke köyünde 

türbesi bulunan Mehmet Dede Ocağı, Ço-

rum/Osmancık Kum Baba köyünde tür-

besi bulunan Kum Baba Ocağı, Çorum/

Osmancık’ta bulunan Koyun Baba ve son 

olarak Amasya/Merzifon’da türbesi bu-

lunan Piri Baba Ocağı’dır. Yöre halkının 

Hüsem Dede Ocağı ve bu ocaklar arasın-

da bağlantı kurmasının nedeni, birkaç tane 

varyantı bulunan şu söylencedir:

“2. Bayezid sefere giderken Osmancu-

ğa gelmiş, gelince de buradaki erenlerden 

evliyalardan himmet almak istemiş. Kum 

Baba’nın yanına gitmiş adı Hamza. Hamza 

da askerlerin atının yem torbasına kum dol-
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duruyomuş. Askerler de görüp bu duru-

mu Hamza Dede ile dalga geçmişle. Şimdi 

bundan yardım istemişle, atlara kum dol-

durmuş ama atlar da kumu yiyor. İnanmı-

yorlar ya bunlar o adamın keramet sahibi 

olduğuna çünkü garip bi şey. Irmağın ke-

narında kamıştan bi kulübede yaşayan biri. 

Çobanın teki. Ondan sonra diyor ki eğer siz 

böyle kerametli birisini istiyorsanız şurda 

bizim Hüsameddin Dede var diyo. O da 

iyi arkadaşlardandır, erlerdendir onun da 

size faydası olur filan diyor. Oraya da ge-

lip Hüsem Dede’den yardım istiyola. Aslı-

na bunlar bu kadar insanı Bağdat seferine 

giden bu milleti doyurabilecek, kahraman-

lık yapabilecek önüne düşülebilecek bir er 

arıyola. Hüsem Dede de diyor ki gelenlere 

valla bu işi yaparsa anca Mehmet ağam ya-

par diyo. Mehmet Dede’den için. O diyor 

hepimizin genci diyo hem delikanlı hem 

atik diyor. Dediğini yapar senin askerleri-

ni de besler bileği de ağır diyo yani. Öyle-

likle buraya geliyorlar, burdan da Mehmet 

Dede Osmancığa gidiyo ve pirim bana bir 

nasihat et deyince padişah, o da diyor ki; 

“Sana bir nasihat edeyim hiçbir zaman de-

miş akşamın işini sabaha bırakma.” Senin 

bir sürü kardeşin var elinden padişahlığını 

alır. Bu yüzden akşamın işini sabah bırak-

madan gör demiş. Padişah gidince anlamış 

ki gerçekten 2 saat daha geç kalsaymış işler 

çok farklı olacakmış. Ondan sonra Bağdat’a 

gidiyo 11 sene hizmet ediyor. Özetle şu; 

sonra buraya geliyor Osmancığa ben onca 

zaman vezirlik ettim 7 veya 11 yıl durdum 

artık sana asker yetiştireyim diyor bana bir 

yer ver de diyor. Padişah da diyor ki mem-

leketine git Alaca’dan berisi Bozhöyük’ün 

yarısı senin olsun. Atının izinin bastığı yer-

ler senin olsun diyor” (K8)

Aktarılan bu menkıbenin varyantla-

rından birinde padişahın öncelikle Koyun 

Baba’nın yanına geldiği daha sonra Kum 

Baba’nın yanına yardım istemek için git-

tiği aktarılır. Bu menkıbe aynı zamanda 

Kum Baba’nın isminin hikâyesini de an-

latmaktadır. Yöre halkı söz konusu bu 

menkıbeden yola çıkarak Koyun Baba’nın 

Kum Baba’nın, Mehmet Dede’nin ve Hü-

sem Dede’nin aynı dönemde yaşadığını 

söylemektedir. Piri Baba ile olan bağlantı 

ise hem Piri Baba ve Koyun Baba’nın mu-

sahip olduğunun düşünülmesi hem de 

Hüsem Dede Ocağı’nın analarından Ha-

tice Aydın’ın iddialarına ve söylemleri-

ne dayanmaktadır. Öncelikle söz konusu 

erenlerin aynı dönemde yaşamadığı net 

bir şekilde söylenebilir. Mehmet Dede, 

Bektaşi dergâhına bağlı bir dede olup 15-

16. yüzyıllarda yaşamıştır. Onun yaşamış 

olduğu bu yıl, Mehmet Dede Ocağı dede-

lerinden Hasan Uysal’ın kendi kitabında 

yer alan, Mehmet Dede’nin musahibi ola-

rak bilinen Kırıkkale’deki Karpuzu Büyük 

Hasan Dede’ye yazdığı mektupla sabit-

lenmiştir çünkü söz konusu bu mektup-

ta Hasan Dede, Kanuni Sultan Süleyman 

(1494-1566) döneminde savaşa katılacak-

tır ve Mehmet Dede’den bu savaşla ilgili 

himmet istemektedir (Bkz. Uysal, 2012). Bu 

nedenle 13. yüzyılda yaşamış olan Hüsem 

Dede ile aynı dönem olma ihtimali yoktur. 
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Koyun Baba’nın ise Fatih Sultan Mehmet 

döneminde ve 2. Bayezid döneminde ya-

şamış 1468’de vefat etmiş bir derviş oldu-

ğu akademik çalışmalarla ve Koyun Baba 

Velayetnamesi’yle netleşmiştir. Asıl adı-

nın Hamza olduğu söylenen Kum Baba ise 

kendi adıyla anılan Osmancık’a bağlı Kum 

Baba köyünde medfundur. Evliya Çelebi, 

1648 yılında buraya geldiğinde yaşadıkla-

rını şu şekilde anlatmıştır: “Kum Baba tek-

kesine geldik. Kızılırmak kenarında iki yüz 

evli ve camili mamur bir köydür. Burada 

yine Ali Paşa ve Kum Baba’nın ziyaretine 

gittik. Ali Paşa, ağlayıp feryat ederek ‘İlahi 

beni huzuruna yüzü kara kullarınla iletme. 

Son nefeste hüsn-i hatime nasip eyle.’ diye 

dualar etti. Tekke fakirlerine sadaka ihsan 

etti” (Erkoç, 2017:573). Evliya Çelebi’nin 

aktarımındaki olaya bakılırsa 1648 yılında 

Kum Baba hayatta değildir ancak Doğanay; 

Kum Baba ile Koyun Baba’nın kardeş ol-

duğunu söylemektedir.(Doğanay, 2000:49). 

Kum Baba ve Koyun Baba’nın kardeş ol-

ması durumunda Kum Baba’nın da 1400’lü 

yıllarda yaşadığını söylemek mümkündür. 

Bu durumda Kum Baba’nın da Hüsem 

Dede ile çağdaş olma ihtimali yoktur.

Piri Baba ile ilgili ise “Piri Baba, Ana-

dolu babalarındandır, 1200-1300 yılların-

da yaşamıştır. Anadolu’ya Hacı Bektaş-ı 

Veli ile aynı tarihte gelmiştir.” (Doğanay, 

2000:49) bilgileri aktarılmıştır. İçlerinden 

yalnızca Piri Baba ve Hüsem Dede’nin aynı 

dönemde yaşamış olduğu ancak şu an yol 

ve sürek olarak iki ocak arasında herhangi 

bir bağlantı olmadığı söylenebilir fakat yu-

karıda da belirtildiği gibi Hatice Aydın, iki 

eren arasında bağlantı olduğunu, gördüğü 

rüyaya dayandırarak konuya ilişkin şunları 

söylemiştir:

“Rüyamda Hüsem Dede’ye gidiyomu-

şum bir eşşeğe binmişim daha dedeye yak-

laşmadan o çitlüğü çıkarken şöyle bir adam 

benim eşeğimden tutacadı. Ben gorkdum 

adamdan. Ben Hüsem Dede’ye gidiyomdi-

yom adam şöyle beni bırakdı. Önüm sıra 

biri gidiyo “gel kızım gel dedi” bana, “Ben 

Piri Baba’yım,Hüsem Dede’ye gidiyom” 

dedi. Önüm sıra gitti emme Piri Baba böy-

le gupguru bir adam girdi benden evvel 

Hüsem Dede’ye ben de eşeği oraya bağla-

dım ben de giddim. Yemek veriyolarımış-

Hüsem Dede’de Kel Ali oturuyo böyle, bu 

Hüsem Dede, Piri Baba bir iki evliya daha 

söyledile. Sonra yemek getiriyo millet ben 

de yemek getümeye giddim böyle. Orada 

cem yürütmüşle. Yemek getüdük tabak ta-

bak yemeği getüdükten sonra uyandım. 

Ama hep tanıdığım adamla orada Sadık 

Dede neyi hep orada. O zaman da zaten ha-

yattalardı. Onla koyuyola yemekleri biz de 

götürüyoz. Hüsem Dede bembeyaz sakallı 

şuraya kadar sakalı var. Başköşede oturu-

yo. Şu Hüsem Dede dediler, şu Çakır Dede 

dedile bi de Piri Baba va başkaları da va da 

onların adını demediler. Sonra bu rüyayı 

Zakine ebene anlattım. O da bana dedi ki 

gızım senin türbeye satılma vaktın gelmiş 

dedi. Baban için Pir Baba’ya satıldım, Hü-

sem Dede’ye iki kere (kurban) kestik, 40’lı 

iken de Ak Şemsettin’e kestik. Bi Eski ya-

pardaki galdı” (K6). Ocağın dedelerinden 
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Ahmet Aydın’ın eşi Hatice Aydın, görmüş 

olduğu bu rüyayı Piri Baba ve Hüsem Dede 

arasındaki bağlantıya yorarak, çocuksuz-

luk sağaltımı için gidip Piri Baba’ya kur-

ban kesmiştir ancak belirtildiği gibi Hüsem 

Dede Ocağı ve Piri Baba Ocağı arasında gü-

nümüzde herhangi bir bağlantı yoktur.

Sözlü kültürün yapmış olduğu diğer 

tarihlendirme ise holistik tarih bilinciyle 

ulu gördüğü herkesi tek anlatıda birleştir-

me eğiliminde olan ocak mensuplarının, 

bu bilinçle yaptığı belirlemelerle açılana-

bilir zira Hüsem Dede Ocağı ve diğer ismi 

söylenen ocaklar arasında şu an herhangi 

bir bağlantı söz konusu değildir. Özellikle 

yörede Hüsem Dede’nin Mehmet Dede’ye 

talip olduğu yönünde iddialar mevcuttur 

ancak yapılan değerlendirmeler neticesin-

de Mehmet Dede ve Hüsem Dede’nin aynı 

dönemde yaşamadığı bu nedenle öyle bir 

taliplik bağının da mümkün olmayacağı 

söylenebilir. Burada Hüsem Dede’nin er-

ken dönem gelen bir Horasan ereni oldu-

ğunu unutmamak gerekir lakin Mehmet 

Dede’nin yöreye geldiği vakit güçlü ve et-

kili bir eren olarak gelmesi, genç olmasına 

rağmen etkili olması bu etki sonucunda 

Hüsem Dede evlatlarının Mehmet Dede’yi 

ulu olarak kabul etmeleri gibi olası bir ger-

çekliği de unutmamak gerekir. Bu anlamda 

bir zamanlar II. Bayezid’in veziri olan Meh-

met Dede’nin Bektaşi süreğinin Osmanlı 

içindeki etkisinden de faydalanarak, evlad-ı 

Resul Hüsem Dede Ocağı’nı talip yapıp 

etki altına aldığı, kontrol altında tuttuğu da 

söylenebilir. Bektaşiliğin gerek yöre üzerin-

deki etkisi gerek ocaklar üzerindeki kontrol 

gücü Hüsem Dede gibi kökü Anadolu’nun 

iskân ve irşat süreçlerine dayanan ocakların 

etkisizleşmesini anlamada önemli bir unsur 

olduğunu burada işaret etmek önemlidir.

Hüsem Dede Ocağı Uygulamaları

Hüsem Dede Ocağı’na dair yörede ak-

tarılan diğer inanç ve uygulamalar ise ge-

nel olarak sağaltımla ilgilidir. Hüsem Dede 

Ocağı’nın kılıç, tespihler, türbede yatma, 

ocakzâde tarafından okuma gibi uygulama-

larla sağaltım yaptığına inanılır. Özellikle 

beyin ve sinir hastalıkları yani felç, sara gibi 

rahatsızlıklar için şifa dağıtan inanç mer-

kezlerinden biri olduğu söylenir. Yapılan 

tüm sağaltım işlemleri ocakzâdeler tarafın-

dan uygulanmaktadır.

Kılıç ile yapılan şifa: Hüsem Dede’ye 

ait iki tane kılıç vardır. Bunlardan bir tanesi 

türbedar Behiye Turapoğlu’nun evindedir. 

Gelen hastalar o kılıcın üstünden dökülen 

ve bir kapta biriktirilen su ile abdest alarak 

veya o suyu içerek şifa bulduklarına inanır-

lar. Aynı zamanda kılıçla parpulama denen 

bir uygulama daha vardır. Bu uygulama da 

diğer tüm uygulamalar gibi ocakzâdeler 

tarafından yapılır. Ocakzâde, hasta olan ki-

şinin sırtına “ya Allah, ya Muhammed, ya 

Ali” diyerek hafifçe vurur. Buna parpulama 

denir.

Tespihler ile yapılan şifa: Kılıçla ol-

duğu gibi Hüsem Dede’ye ait tespihlerle 

de şifa yapılmaktadır. Bunlar da ocakzâde 
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tarafından uygulanmakta olup sağaltım 

amaçlı gelen kişinin ağrıyan, sızlayan yerle-

rine sürülerek uygulanır. Aynı zamanda bu 

tespihleri hasta olanların boynuna takarak 

da bir süre bekletirler. Bu da uygulamanın 

bir parçasıdır.

Ocakzâde tarafından okuma: 

Ocakzâdelerin bir kısmı zaten hastalara 

okumaktadır. Bunlardan bazıları Şehriye 

Şener ve Gülser Karakuş’tur. Şehriye Şe-

ner nazar, Gülser Karakuş ise dudak ke-

narında çıkan uçuk isimli yara için oku-

maktadır. Bir de türbenin içinde ocakzâde 

tarafından, hastaya okuma ritüeli vardır. 

Bu uygulamayı günümüzde Behiye Tu-

rapoğlu yapmaktadır. Alan çalışmasında 

şöyle bir durumla karşılaşılmıştır: Türbeye 

yanında kızı ile gelen ve ruhsal anlamdaki 

bir problemden dolayı bedensel sıkıntı ya-

şayan hastayı Behiye Ana türbenin içine, 

Hüsem Dede’nin olduğu yere oturtmuştur. 

Kendisi ayakta olan Behiye Turapoğlu has-

tayı karşısına almış ve elleriyle hastanın yü-

zünü, kollarını ovalamıştır. Sonra hastanın 

yüzünden elini çekmiş ve karşısında birkaç 

saniye beklemiştir. En sonunda da hastanın 

yüzüne doğru eğilerek nefesini üflemiştir. 

Bu işlemleri gerçekleştirirken Ayet-el Kür-

sü, Elham ve İhlas surelerini okumuştur. 

Şifa bittikten sonra hastaya birkaç gün per-

hiz yapmasını soğanlı ve sarımsaklı besin-

ler yememesini söylemiştir. Derlenen bu 

olay Hüsem Dede Ocağı’nın türbenin için-

de ocakzâdenin okumasıyla yapılan sağal-

tım işlemi için güzel bir örnek teşkil etmiş-

tir.

Türbede yatma: Bu uygulama genel 

olarak ağır hastalar için yapılır. Felç olan, 

sara hastası olan, ruhsal anlamda negatif 

enerjilerin etkisinde olduğu düşünülen kişi-

ler için uygulanır. Bu uygulama hasta olan 

kişinin türbeye getirilmesiyle başlar. Hasta, 

ocakzâde eşliğinde Hüsem Dede sandu-

kasının olduğu bölümde bulunan yatağa 

yatırılır. Sonra ışıkları kapatıp hastayı içeri-

de yalnız bırakmak için dışarı çıkılır. Has-

ta olan kişi orada 15-20 dakika kadar yatar 

genel olarak rüyasında veya uyanıkken bir 

şeyler gördüğünü belirtir. Bu uygulamadan 

sonra eğer hasta iyileşirse türbeye bir kur-

ban getirerek keser. Hüsem Dede Ocağı’nın 

sağaltım amaçlı verdiği hizmetler bunlar 

olup bunun dışında bir de türbe ziyareti ve 

adak kurbanı hususları vardır.

Türbe ziyareti ve erkânı: Hüsem Dede 

türbesine ziyarete gelen kişiler öncelikle te-

miz olmaya önem verirler. Abdest almak 

isteyen gelmeden abdestini alır, temiz kıya-

fetlerini giyer ve bu şekilde türbeye girilir. 

Amaç türbeye temiz bir şekilde girmektir. 

Türbeye girince iç bölümdeki merdiven-

lerden iner ve kapıya niyaz edilir. Yani 

kapının sağ ve sol iki yanını öper. Hüsem 

Dede’nin eşinin ve evlatlarının yattığı ilk 

bölüme geçtiğinde ise önce hanımının ol-

duğu temsili sandukaya niyaz edilir daha 

sonra evlatlarının olduğu sandukaya niyaz 

edilir. Hüsem Dede’nin bulunduğu iç kıs-

ma geçebilmek için ise evlatlarına ait oldu-

ğu iddia edilen sandukaların arkasından 

geçilir. Eğer bu sandukaların arkasından 

geçilemiyor ise yani sıkışılıp kalınıyorsa 
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Hüsem Dede’nin huzuruna gitmeye engel 

bir durum var demektir. Bu durum genel 

olarak kanlı veya kansız adanan herhangi 

bir adağın yerine getirilmemesi durumun-

da meydana gelir. Şayet söz konusu iki san-

dukanın arkasından sorunsuzca geçiliyorsa 

Hüsem Dede’nin sandukasının bulunduğu 

asıl bölüme gelinir. Burada Hüsem Dede’ye 

niyaz edilir. Bu işlem ise sanduka öpülerek 

etrafında bir tur atılmasıyla gerçekleştirilir. 

Daha sonra ise dua etmek isteyen bir kö-

şeye çekilir ve duasını eder, namaz kılmak 

isteyen türbedeki seccadeleri ve yazmaları 

kullanarak namaz kılar. Kur’an okumak is-

teyen türbedeki Kur’an-ı Kerim’leri alarak 

Kur’an okur. Ziyaretçilerin işleri bittikten 

sonra aynı usulde niyazlar yapılarak türbe-

den çıkılır. Burada şöyle bir husus vardır: 

Ziyaretçiler türbeden çıkarken niyaz ettik-

ten sonra sandukalara arkasını dönemezler, 

geri geri çıkarlar.

Adak Kurbanı: Adaklar kanlı ve kan-

sız olarak kendi içinde ikiye ayrılır. Hüsem 

Dede Ocağı’nda genel olarak kanlı adak de-

nilen kurban kesme erkânı gerçekleştirilir. 

Hüsem Dede Ocağı’nda kesilen kurbanlar 

genelde dede eşliğinde kesilir ancak kurban 

kesmeyi bilen kişiler, dedeye haber verme-

den gelerek kurban kesimi de yapmaktadır. 

Bu işleme genel anlamda kurban tığlamak 

denir. Dede olmadan türbeye kurban kes-

mek için gelen kişiler, tekbir getirerek kur-

banını keser. Eğer kestiği kurbanı orada pi-

şirmek isterse mutfak bölümünden gerekli 

malzemeleri kullanarak kurban pişirmek 

için ayrılan bölümlerde bu işlemi gerçek-

leştirir. Kesilen kurbandan türbe etrafında 

yerleşik olan ocakzâdelere de pay verilir 

ancak dede eşliğinde kurban kesilecekse 

dede, kurbanın duasını verir ve o şekilde 

tığlanır. Alan çalışması esnasında iki dede-

nin bulunduğu bir kurban kesim merasimi 

kayda alınmıştır. Bu dedeler Mehmet Ay-

dın Dede ve Tayyar Cafer Aydın Dede’dir. 

Kurbanı tutan Tayyar Cafer Aydın, “Bu 

kurbanı Ehl-i Beyt için kesiyoruz, Hüsem 

Dede de Ehl-i Beyt’ten biri olduğu için 

onun huzurunda kesiyoruz. Anamın kur-

banı kabul olsun” derken Mehmet Aydın 

da bu kurbanı kesmiştir. 

Gerek dede eşliğinde kurban kesilsin 

gerek dede olmadan kurban kesilsin, kur-

ban kesmek için Hüsem Dede Ocağı’na ge-

len kişiler, bazen kurban kesiminden önce 

bazen de kurban kesiminden sonra tür-

benin içine girerler. Türbeye giren kişiler, 

kurbanlarının hak katında kabul olması için 

dua ederler. Bu ziyareti bir önceki bölümde 

aktarılan ritüellere uyarak yaparlar. Hüsem 

Dede Ocağı’na ait kurban erkânı bu şekil-

dedir.

SONUÇ

Hüsem Dede Horasan’dan gelerek ken-

di adına bir inanç ocağı kurmuş erenler-

dendir. Anadolu’ya geliş tarihinin 12 - 13. 

yüzyıllar olduğu düşünülmektedir. Yerleş-

tiği mevki kendi kurmuş olduğu Çorum’un 

Dodurga ilçesidir. Burada yaşadığı sorun-

lar nedeniyle şu an türbesinin bulundu-

ğu yere yani Dodurga/Çiftlik köyüne git-
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miştir. Türbesi şu an bu köye bağlı Tekke 

Mahallesi olarak bilinen yerdedir. Hüsem 

Dede muhtemelen ailesi ve birçok Türkmen 

ile beraber yöreye gelmiş buraya yerleşmiş, 

kendi adıyla anılan bir de ocak kurmuştur. 

Hüsem Dede Ocağı, günümüzde azalmış 

olan talip topluluklarına rağmen ocaklık 

faaliyetlerini aktif bir şekilde devam ettiren 

bir Alevî inanç ocağıdır. Bugün bu ocağın 

Çorum ve Amasya bölgesinde talipleri bu-

lunmakla beraber ocağa bağlı yaklaşık 20-

25 köy vardır. Bu köylerin hepsi Türkmen 

Alevî köyüdür. Hüsem Dede Ocağı yörenin 

aktif Alevî ocaklarından olup inanç açısın-

dan sağaltım temelli birçok uygulamaya 

sahiptir. Özellikle şehirleşmenin etkisiyle 

azalan talip topluluklarına rağmen canlılı-

ğını koruyan bir yapı arz etmesi, son derece 

önemlidir.

Sonuç olarak, 13. yüzyılda çeşitli se-

beplerle Anadolu’yu mesken tutarak ocak 

adlı dini-sosyal yapıları oluşturan Hora-

san erenlerinin Anadolu’da izleri fazladır. 

Anadolu’nun bugünkü halini almasında 

önemli etkinlikleri olan bu erenlerin ismiyle 

anılan Alevî ocaklarının sözlü kültür içinde 

araştırılıp değerlendirilmesi kültürün de-

vamlılığı açısından büyük önem taşımakta-

dır.

Ocaklar, çağımızda eski işlevini yerine 

getirememektedir. Modernleşme ve kent-

leşme sonucu dede-talip bağı bozulmuş, 

rasyonel bilginin toplumda yaygınlık ka-

zanması ve ocakta yapılan birçok uygula-

manın hurafe olarak adlandırılması sonucu 

ocağa bağlı gruplar süreç içinde bağlarını 

koparmıştır. Buna rağmen çevresinde ken-

disinden destek aldığına inanan ciddi bir 

ocak takipçisi söz konusudur fakat bu ta-

kipçilik taliplik boyutunda değildir. Bu se-

beple dedelerin muhatap olduğu talip sayı-

sı azalmakla birlikte Hüsem Dede Ocağı’na 

yapılan ziyaretler ve oradan alındığı iddia 

edilen destekler gün geçtikçe artmaktadır. 

Dinin sosyal boyutunun uygulama ala-

nında şekil değiştirmesine güzel bir örnek 

olan Hüsem Dede Ocağı, ocaklar üzerine 

çalışma yapıp da yeterli halkbilimsel bilgi 

bulmadığını söyleyen çalışmacılara bir me-

tot ve bir imkân göstermesi açısından da 

önemlidir.

Hüsem Dede sandukası ve Hüsem 

Dede’nin evlatlarına ait olduğu söylenen 

sandukalar

Hüsem Dede türbesinin dışarıdan gö-

rünümü
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Hüsem Dede sandukası ve Hüsem Dede’nin evlatlarına ait olduğu söylenen sandukalar

Hüsem Dede türbesinin dışarıdan görünümü
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ÖZ

Sembollerin tarihi insanlık tarihi kadar 

eskidir. İnsanlık tarihinin başlangıcından 

günümüze kadar düşünce ve inanç alanına 

giren soyut şeyler sembollerle ifade edil-

mektedir. Özellikle dini inancın ifadesi ve 

dini ritüellerle ilgili kavrayış biçimleri ço-

ğunlukla birtakım sembollerle ifade edilir. 

Bir bakıma bireyler, gündelik hayatlarında 

kutsalla iletişimi birtakım semboller ara-

cılığıyla yapmaktadırlar. Dini sembollerin 

yorumlanışı inanç ve düşünce dünyasın-

dan da bağımsız değildir. Her toplum ken-

di tarihi ve coğrafi seyrinin oluşturduğu 

miras doğrultusunda düşünsel kodlarını 

oluşturur. Bu makalede Alevi topluluğun-

daki bireylerin üzerlerinde taşıdıkları veya 

Makale geliş tarihi: 03.06.2018, Makale kabul tarihi: 26.11.2018
1 Doç. Dr., Munzur Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, 
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8633-4997.

bedenlerine dövmesini yaptırdıkları dini 

sembollerin neler olduğunu ve bunların on-

lar için ne anlamlara geldiğini konu edin-

mektedir. Bir başka ifadeyle, dini nitelik ta-

şıyan sembollerin Alevi bireyler için hangi 

anlamlara geldiği ve bu anlamların bireyde 

nasıl bir karşılık bulduğu ve dini kimlikle-

ri biçimlendirmedeki etkilerinin ne olduğu 

anlamacı bir yaklaşımla ortaya konulmaya 

çalışılmaktadır. Bu bağlamda örneklem ola-

rak Tunceli il merkezi seçilmiş olup, bu ilde 

üzerinde dinsel semboller taşıyan ya da vü-

cudunun görünen yerlerine dövmeler yap-

tıran Alevi bireyler basit tesadüfi örneklem 

yoluyla tespit edilerek onlarla derinlemesi-

ne mülakatlar gerçekleştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Din, Dini Sembol-

ler, Dini Ritüeller.

ABSTRACT 

The history of symbols is as old as the 

history of mankind. From the beginning 

of the history of humanity to the present 

day, the abstract things that fall within the 
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field of thought and belief are expressed by 

symbols. In particular, the expression of re-

ligious belief and forms of understanding 

about religious rituals are often expressed 

by a number of symbols. In a sense, indi-

viduals make the communication with the 

sacred beings through their symbols in 

their daily lives. The interpretation of reli-

gious symbols is not independent of belief 

and thought. Each society forms its intel-

lectual codes in line with the heritage of its 

historical and geographical course. This ar-

ticle deals with the religious symbols that 

people in the Alevi community carry on 

their bodies, or what they mean to them. In 

other words, it is tried to explain the mean-

ing of religious symbols for Alevi individ-

uals and how these meanings are found 

in the individuals and how they effect the 

shaping of religious identities. In this con-

text, the province of Tunceli was chosen as 

a sample, and Alevi individuals who had 

tattoos on the visible parts of their body 

were identified by simple random sam-

pling and in-depth interviews were con-

ducted with them. 

Keywords: Religion, Religious Sym-

bols, Religious Rituals.

Sembol Kavramı

Sembol kelimesi, Grekçe “sumbolon” 

kelimesinden türetilmiş olup (Salt, 2017:5), 

kapalılık içinde, görünmeyen bir gerçekliği 

ifade etmeye yarayan bir simge veya maddi 

nesnedir (Perşembe, 1998:91). Bir başka an-

latımla sembol, duyularla ifade edilemeyen 

bir şeyi belirten nesne, işaret, remiz, rumuz, 
timsal veya simgedir (Parlatır, 1998:1937). 
Sembol, bir anlamı dışlaştıran biçimdir. İn-
sanlara anlamlandırma araçları sağlayan zi-
hinsel kurgular olan semboller, insanlarda 
var olan somutlaştırma ve basite indirgeme 
eğiliminin bir uzantısı olarak, anlaşılması 
güç olan karmaşık yapıları anlamada baş-
vurulan birer araç niteliğindedir (Kirman, 
2004:197). Genel anlamda bir toplumun 
kültürel kodları ve ögeleri olan semboller, 
aynı kültürel çevrede üretilmiş ve öğrenil-
miş olarak kullanıma sunulan bir anlamlar 
dizisi olarak da tarif edilir (Deniz, 2012:35). 
İnsan, duygu ve düşüncelerini çoğunluk-
la doğrudan ve herkesin anlayabileceği bir 
dille ifade ederken, kimi zaman da örtülü 
ve görünenin ötesinde anlamlar taşıyan bir 
tarza yönelir. Böyle bir anlatımda sembol-
ler, anlatımın alanını genişleten bir işleve 
sahiptir (Aydeniz, 2011:75). 

Her kültürel yapının bünyesine motif 
olarak kattığı ve ona dair çeşitli anlamlar 
üretmek ve yüklemek sureti ile sembolleş-
tirdiği kavramlar farklı kültürel yapılarda 
farklı anlam haritalarına sahiptirler (Akba-
lık, 2016:7). Kısaca her toplumun kendine 
has bazı sembolleri, sosyo-kültürel yapısı-
na uyan simgeleri vardır. Bu semboller, in-
sanlık kültürü bakımından kimi ortaklıklar 
gösterse de toplumların yaşadıkları zama-
na, mekana, duruma, coğrafyaya ve kendi 
kültürlerine göre şekillenir. Bu bakımdan 
duyguların ifadesi olan semboller, çok çe-
şitlilik gösterirler. İnsanlar, varoluşlarının 
her döneminde kendi benliğini simgeleyen 
çeşitli semboller kullanarak bu sembollere 
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dini, mistik, sezgisel ve ideolojik anlamlar 
yüklerler. Gerek maddi ve gerekse manevi 
alanda semboller hayatın vazgeçilmez anla-
tım biçimlerindendir.

İnsanların, duygu ve düşüncelerini 
sembollerle ifade etmesinin tarihi, insa-
nın tarihiyle eşdeğerdir (Has, 2005:30). E. 
Durkheim’in de belirttiği gibi insanın bü-
tün toplumsal ilişkileri şu veya bu şekilde 
sembollere bağlıdır. Semboller, aynı kültür-
de yaşayan bireyler için aynı anlamı taşıyan 
bir kültür öğesidir. Semboller; sözcükler, el 
hareketleri, jestler, resimler, ya da yalnız-
ca o kültürün üyeleri tarafından paylaşılan 
özel anlam taşıyan objelerdir. Örneğin; elbi-
seler, saç biçimleri, bayraklar, statü sembol-
leri ve ticari ürünler birer semboldür (Ço-
lak, 2015:66). Semboller, bir bireyin kendi 
yaşamını yorumlamak ve kendi hareketleri-
ni düzenlemek için kullandığı genel anlam-
lar sermayesini koruma çabasıdır. Anlam-
lar, semboller içinde depolanır (Yıldırım, 
2016:131). Sembollerde doğal olarak sem-
bolik materyal kullanılır. Doğrudan doğru-
ya ele geçirilemeyen, yani kavranamayan 
ancak dolaylı olarak sembolik materyal 
aracılığıyla ifade edilmesi gereken bir şeye 
ulaşmak için, tarihsel bir şahsiyetin tecrübi 
gerçekliği, tablodaki bir insan yüzündeki 
çizgiler, tanrısalın tasvirinde insani bir güç 
ya da fazilet sembolik materyal olarak iş-
lev görmektedir. Sembolik materyal, kendi 
hakiki ve sıradan anlamında değildir. O, 
kendi taşıdığı anlamla, sınırlı boyutu fark-
lı ufuklara taşır. Sembolik materyal, kişisel, 
toplumsal, politik ve evrensel kürelerden 

alınır.

Dini Semboller

Tarihe bakıldığında dini anlatımlar-

da sembollerin yaygın olarak kullanıldığı 

görülür. Sembollerin dinde büyük bir yeri 

vardır. Onlar bir kimse ya da grup için, bel-

li bir anlam ya da anlamlar taşıyan bir tas-

virdir, dinin beşerileşmesinin aracıdır. İn-

sanlar dinlerini yaşarken kutsaldan geleni 

kendi iç ve dış dünyalarında gösterebilmek 

için sembollerden yararlanırlar. Bu anlam-

da kutsalın değerler halinde algılanabilme-

sinde ve bireylerin davranışlarına yön ver-

mesinde semboller, bütün dinlerde vardır-

lar. Bunun yanında sembollerin bir de top-

lumlar özelindeki durumu söz konusudur. 

Her toplum, kendi dini ve kültürel değerle-

rini yaşatma arzusu ve çabası içindedir. Bu 

arzu ve çabalar, her toplumun kendi sem-

bollerini oluşturmaya ve kullanmaya zor-

lar. Bilindiği gibi kutsallık, dinin en belirgin 

özellikleri başında gelmektedir. Kutsallığın 

çok geniş bir anlam dünyasıyla karşılaşıl-

maktadır: Bereket, enerji, canlılık, yenilik, 

doğaüstülük, korkuyla saygı arasındaki du-

rum ve saygınlık gibi…Bütün bu özellikler 

kutsallık biçiminde tezahür eden davranış-

larda, sembollerde ve eylemlerde görülür. 

Kutsal sayılan mekanlar, günler, nesneler, 

hareketler ve semboller bulunmaktadır. 
Bütün bunların bereket, ilahilik, enerji, say-
gınlık vb. taşıdığına inanılır. Bundan dola-
yı bunlarla karşılaşan insanlar, çok farklı 
tepkiler ortaya koyarlar. Örneğin toplumu-
muzda yaygın bir biçimde taşınan muska, 
kutsal bir semboldür. Ona inananlara göre 
muska, şifa verir, kötülüklere karşı korur, 
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zenginlik verir. Kutsallık belirli şeyler ara-
cılığıyla tecelli eder. Bu şeyler herhangi bir 
nesne, simge, tanrısal figür, söz ve ahlaki 
kural olabilir (Yıldırım, 2016:34-35). Kutsal 
simgeler, bir halkın yaşama tonunu, karak-
terini, ahlaksal ve ruhsal durumunu, estetik 
biçimini ve dünya görüşünü sentezleme iş-
levini görür.

Dinler, semboller aracılığı ile varlıkla-
rını devam ettirirler ve insanlar semboller 
aracılığı ile dini değerleri ve geçmişin kül-
türünü algılarlar. Bu anlamda Geertz’in 
dini; varoluş konusunda genel mahiyette 
kavramlar dile getiren, insanlarda güçlü, 
derin ve kalıcı motivasyonlar ve ruhi eği-
limler uyandıracak tarzda etkide bulunan 
bir semboller sistemi şeklinde tarif etmesi 
ile; Long’un, dini semboller, anlamlar ya-
yarlar ve bu yüzden de inanan herhangi 
bir toplum için muazzam bir öneme sahip-
tirler” ifadeleri dinde sembollerin ne ka-
dar önemli olduğunu göstermektedir. Din, 
bütün sembollere anlamını veren kuşatıcı 
mutlak sembollerin kaynağı olarak görülür. 
İnsanlığın başından beri, insanlar din ko-
nusunda istenen düşünceyi daha iyi ifade 
edebilmek için sembollerden faydalanırlar. 
İnsanlar, inanışlarını yaşadıkları çevrede 

göstermek isterler. İnsan, dini; kendi gü-

düleri, duyguları ve ilgileri çerçevesinde 

yaşamakta ve yorumlamaktadır. Dini sem-

boller, toplumda grubun bütünlüğünün 

ve dayanışmasının muhafaza edilmesinde 

ve sürdürülmesinde önemli bir fonksiyon 

görmektedir. Bundan dolayı dini sembol-

ler, bireylerin hayatlarında yer etmekte ve 

kalıcılıklarını sürdürmektedirler (Perşem-

be; 1998:94). Sembollerin anlam ve değer-

leri, fonksiyon icra ettiği toplum ve kül-

türel çevre ile sınırlıdır. Bir sembolün dini 

olup olmadığı sembolün fonksiyonuna 

ve ne amaçla kullanıldığına bağlıdır (Koç, 

1995:91). Bir sembol içinde nihai ilgiyi ba-

rındırıyorsa ve kişinin kutsalla karşılaşma-

sındaki huşu duygusunu ifade ediyorsa, o 

sembol dini bir semboldür. Dini semboller, 

insanların hayatında bir değere sahiptir. Bir 

sembolün dini önemi, insanın onunla bağ-

daştırdığı anlama bağlıdır. Her dini sem-

bol, insanın değerler ölçüsünü ifade eder. 

Dini semboller, dini aksiyonlar ve dini duy-

gularla ilgili olup, dini gelenekten çıkarlar. 

Onlar, karmaşık gerçeklerin dolaylı yollar-

dan tanımlanmasını, bazı olayların bir ka-

lıp içerisine sokulmasını ve onların hatır-

lanmasını ve aşkınlığın gösterilebilir hale 

gelmesini sağlarlar. Dini semboller ya da 

kutsal semboller üzerinde duran en önemli 

bilim insanlarından biri Mircea Eliade’dir. 

O, kutsalın anlam dünyası ve bunun sem-

bollerle anlatımı konusu üzerinde çokça 

durmaktadır. Eliade’a göre sembol, bir 

nesneye veya bir eyleme yeni bir değer ek-

leyen varlıktır. Sembol, bir yandan insanın 

tarih ötesi dünyaya açılımını, diğer yandan 

da aşkın olanla temasını ve sürekli olarak 

kutsalla dayanışma içerisinde bulunmasını 

sağlar (Eliade, 2003:424). Dini sembol, kut-

salın dışa vurumu, açığa çıkmasıdır (Elia-

de, 1976:23). Ona göre simgecilik, insanlı-

ğın dinsel yaşamında önemli bir rol oynar; 

dünya simgeler sayesinde saydamlık kaza-

nır ve aşkınlık gösterilebilir hale gelir (Öz-
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men, 2010:111). Dini semboller şu özellikle-

ri taşırlar (Tillich: 2000:145-155):

1. Onlar kendilerinin ötesindeki başka bir 

şeye işaret ederler.

2. İşaret ettiği şeyden pay alırlar.

3. Bir sembol başka bir sembolle yer de-

ğiştirmemektedir.

4. Deruni bir güce sahiptirler.

5. Ruhun gerçekliğinin gizli boyutlarını 

açığa çıkarırlar.

Alevi Toplumundaki Dini 

Semboller

1. Zülfikar Kılıcı

Katılımcıların tamamına göre Zülfi-

kar, Hz. Muhammed tarafından Hz. Ali’ye 

armağan edilen kılıcın ismidir. Onlara 

göre Zülfikar, adaletin sembolü olup, Hz. 

Ali’nin kişiliğiyle özdeşleşmektedir. Ale-

vilikte Zülfikar, Hz. Muhammed tarafın-

dan Hz. Ali’ye armağan edilen ucu çatal 

kılıcın adıdır. Katılımcılara göre Zülfikar, 

Bedir Savaşı öncesi gökten iner ve Hz. Mu-

hammed, bu gökten inen kutsal kılıcı Hz. 

Ali’ye hediye eder (Güneş, 2018:10).2 Bu 

kılıçla ilgili olarak Hz. Muhammed’in bir 

hadisi şöyledir: “Ya Feta illa Ali, ya sey-

fe illa Zülfikar (Ali’den başka yiğit yoktur, 

2 Hakimiyet, güç ve iktidar sembolü olarak görülen 
Zülfikar kılıcının Peygamber tarafından Hz. Ali’ye 
hediye edilmesi Şiiler tarafından Ali’nin zahiri ve ba-
tini manada Peygamber’in tek varisi olduğuna delil 
olarak gösterilmektedir. Zülfikar’a yüklenen bu an-
lam nedeniyle Şiiler, Zülfikar’ın Allah’ın emri ile Ceb-
rail tarafından gökten indirildiği iddia etmektedirler. 

Zülfikar’dan başka üstün kılıç yoktur” (İv-

gin, 2015:75).3 Katılımcıların bazılarına göre 

3 İslam kaynaklarına göre bu kılıç el-Asi bin Muneb-
bih adlı gayri müslim bir kişinin kılıcıdır. Başka bir 
rivayette bu kılıcın sahipleri, Bedir Savaşında Hz. Ali 
tarafından öldürülen, Peygamberle karşılaştıklarında 
O’na hakaret etmek amacıyla “Allah, senden başka 
gönderecek kimse bulamadı mı?” diyen Sehmoğulla-
rı kabilesinin lideri ve Asi’nin babası Münebbih bin 
el-Haccac veya amcası Nebih bin el-Haccac’dır. Hz. 
Muhammed, bu kılıcı Bedir Savaşı’nda ganimet ola-
rak alır. Kılıcın asıl adı Zülfekar’dır. Bu kelimedeki 
“fekar” kelimesi “omurga, bel kemiği”; “zül” ise “sa-
hip olan” anlamlarına gelir. İki kelime birleştiğinde 
“omurga gibi olan nesnenin sahibi” anlamını kaza-
nır. Bu kılıcın ismiyle ilgili bir başka anlatım, kılıcın 
üzerindeki ve kanın akmasını sağlayan yivlerden 
(kanalcıklardan) dolayı Zülfikar (yivli) ismini aldı-
ğı anlatımıdır. Hikaye kısaca şöyledir: Uhud Savaşı 
(23 Mart 625) yapılırken bir ara gayri müslimler, İs-
lam ordusuna üstün gelmeye başlar. Bu savaşta Hz. 
Peygamber’in iki dişi kırılır, başı yarılır. Peygamber 
aldığı darbelerden dolayı bir çukura düşer. Bu sıra-
da İbn-i Kumeyye adlı kişi “Muhammed öldü” diye 
bir yaygara çıkarır. Bu yaygara üzerine İslam ordu-
su askerlerinin morali bozulur ve askerler dağılmaya 
başlar. Bunun üzerine Hz. Peygamber, Allah’tan yar-
dım diler. Bu sırada Cebrail gelir ve Hz. Peygamber’e 
Hz. Ali’yi çağırmasını söyler. Hz. Peygamber, “Ali 
çok uzakta gelemez” deyince, Cebrail Ona “Sen ça-
ğır, o gelir” der. Bunun üzerine Peygamber, “Yetiş 
ya Ali” diye seslenir. Hz. Ali bu sesi duyar ve hemen 
Hz. Peygamberin yanına gelir. Hz. Ali, Peygamberi 
düştüğü yerden kaldırır ve kendi gömleğini yırtar, 
peygamberin başındaki yarayı onunla sarar. Hz. Ali 
çok yorgun olan Hz. Peygamber’i bir kayaya yaslan-
dırır ve onu korumaya başlar. Bu koruma sırasında 
Hz. Ali’nin kılıcı ikiye ayrılarak kırılır. Bu esnada 
Hz. Peygamber belindeki kılıcı, yani Zülfikar’ı Hz. 
Ali’ye verir. Hz. Peygamber savaşın gidişatını İslam 
ordusu lehine çevirdiği için Hz. Ali’ye “Ya Feta illa 
Ali, ya seyfe illa Zülfikar (Ali’den başka yiğit yoktur, 
Zülfikar’dan başka üstün kılıç yoktur.” adlı sözü söy-
ler. Hz. Ali, Peygamberin ölümünden sonra O’nun 
vasiyeti gereği kınına soktuğu kılıcı yerinden çıkar-
maz ve bir daha bu kılıçla hiç savaşmaz.



60

ALEVİLİK  ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

bu söz, Cebrail tarafından söylenir. Onlara 

göre bu kılıç, Aleviliği ve Alevi kimliği-

ni sembolize etmekte olup, kılıcın kabzası 

adaleti, iki çatal ucundan birisi “ilmi” diğe-

ri de “imanı” temsil etmektedir.

Katılımcılara göre Zülfikar kılıcının ta-

rihsel işlevi çok önemlidir. Onlara göre Hz. 

Ali, Anadolu Alevileri gibi zulme uğramış, 

hakkı elinden alınmış bir şahsiyettir. Katı-

lımcılar, Hz. Ali ve Ehl-i Beyt’inin uğradığı 

haksızlığı, kendilerinin uğradığı haksızlık-

la bir tutmaktadır. Bu haksızlık karşısında 

gösterilen direnişte Hz. Ali dolayısıyla da 

Zülfikar kılıcı meşruiyet kaynağı olarak 

görülür. Zülfikar, bu haksızlık karşısında 

mazlumun yanında yer alan adalet gücünü 

temsil eder. Alevi halkı kendilerine daya-

tılan egemen inancın içinde çok önemli bir 

şahsiyet olan Hz. Ali ve ailesini benimse-

yerek, sembolleştirerek Sünni inancın da-

yatmalarına ve asimilasyonuna karşı onları 

bir kalkan olarak kullanmaktadır. Bu tarih-

sel öneminden dolayı Tunceli’deki bireyler 

Zülfikar’ı kolye, küpe, yüzük veya dövme 

biçiminde üzerlerinde taşırlar. Kolye olarak 

boyunlara asılan, küpe olarak kulaklara ta-

kılan, yüzüklerin üstüne işlenip parmaklara 

takılan ve eşyaların üstüne işlenen Zülfi-

kar adeta “Alevi olmanın” sembolü olmuş 

durumdadır. Her boynuna ve kulağına 

Zülfikar’ı sembolize eden kolye veya küpe 

takan kişi Alevi değildir, ancak genel görü-

nüm bu şekildedir. 

Tarihten günümüze Alevilerin kul-

landıkları birçok sembol olmasına rağmen 

Zülfikar sembolünün belirgin şekilde diğer 

sembollerden daha çok ön plana çıkma-

sının birçok nedeni vardır. Alevilere göre 

Zülfikar kılıcı Hz. Ali ile özdeşleştiğinden 

adaletin, haklılığın ve hakkaniyetin simge-

sidir. Bu anlamda kolye, küpe ve dövme bi-

çimindeki temsili Zülfikar kılıçları hakkani-

yetin, doğruluğun, dürüstlüğün ve adaletin 

temsilcisidir. Başka bir söyleyişle Zülfikar, 

adalet ve hakkaniyet isteyen insanların söz-

cüsüdür. Aleviler, Zülfikar’ı bir savaş aracı, 

şiddetin ve kan dökücülüğün sembolü ola-

rak görmemekteler. Günümüzde bu kılıç, 

adalet isteyenlerin bir sembolü olarak bu iş-

levini hala yerine getirmeye devam etmek-

tedir. Genel olarak katılımcılar, Alevilerin 

tarihsel süreç içerisinde birçok haksızlıklara 

ve zulümlere uğradıklarını düşündüklerin-

den, doğruluğun, adaletin, eşitliğin ve her 

türden haksızlığın giderildiği bir dünya öz-

lemi içindedirler. Alevi topluluğu Zülfikar’ı 

bu bağlamda değerlendirerek, onu haksız-

lıklara uğramış ve herkes için adaletin insa-

ni bir hak olduğunu benimseyen bir toplu-

mun sembolü olarak kabul ederler.

2. Pençe-i Ali Aba (Ana Fatma’nın 

Eli-Fatma Ana’nın Eli)

“Penc” kelimesi Farsça olup, beş an-

lamındadır. Bu kelime aynı zamanda el 

anlamında da kullanılır. “Aba” kelimesi 

ise Arapça bir kelime olup, yünden yapıl-

mış kalın ve bol hırka anlamındadır. Hz. 

Peygamber hırkasını açarak onun altına 

damadı Hz. Ali’yi, kızını ve iki torununu 

alıp onların sevilmesi, korunması için dua 
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eder.4 Bunun üzerine Allah, onları koruma 

altına alır. Her parmak, Ehl-i Beyt’in fert-

lerini simgeler. Bilek Allah’ı, başparmak 

Hz. Muhammed’i, işaret parmağı (şeha-

det parmağı) Hz. Ali’yi, ortanca parmak 

Hz. Fatma’yı, yüzük parmağı Hz. Hasan’ı 

ve serçe parmağı da Hz. Hüseyin’i sem-

bolize eder (Tanyu, 1982:483). İslam dün-

yasında “Pençe-i Ali Aba”, “Hamse” veya 

“Fatıma’nın eli” adıyla bilinen bu “el” sem-

bolü, Hıristiyanlar ve Yahudiler tarafından 

da kullanılmakta olup, Hz. Meryem’in eli 

gibi farklı isimlerle adlandırılır (Boratav, 

1997:121). Alevilik inancında bu el sim-

gesi, nazardan, hastalıklardan korunmak 

ve onların zararlarını yok etmek amacıyla 

kullanılır. Katılımcılar, Fatıma’nın Eli (Ana 

Fatma’nın eli) sembolünü, nazardan, has-

talıklardan korunmak ve bereket getirmesi 

amacıyla kullandıklarını ifade etmektedir-

ler.

4 Bu olayla ilgili konu şöyledir: Hıristiyan din önder-
leri, Peygamberi yalancılıkla suçlarlar. Bunun üzerine 
vahiy gelir: “Sana gerekli bilgi geldikten sonra artık 
kim bu konuda seninle tartışacak olursa, de ki: “Ge-
lin, oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve ka-
dınlarınızı çağıralım. Biz de siz de toplanalım. Sonra 
gönülden dua edelim de, Allah’ın lanetini aramızdan 
yalan söyleyenlerin üstüne atalım (Al-i İmran, 61)”. 
Bu ayet peygambere vahiy edilince, Hz. Muhammed; 
Şahı Merdan Ali’yi, Ana Fatıma’yı, İmam Hasan’ı ve 
İmam Hüseyin’i alıp, Hıristiyan din önderleriyle (ra-
hiplerle) lanetleşmek için birlikte (beş kişi) meyda-
na çıkarlar. Fakat Hıristiyan din önderleri korkar ve 
meydana çıkmazlar. Bunun üzerine Hz. Muhammed 
abasını açarak, Şahı Merdan Ali’yi, Ana Fatıma’yı, 
İmam Hasan’ı ve İmam Hüseyin’i abasının altına alır 
ve “Benim Ehl-i Beyt’im (ev halkım) bunlardır” der. 
“Pence-i Ali Aba” Hz. Muhammed’in abasının/hır-
kasının altında olan Ehl-i Beyt’ir. 

Alevi kültür tarihinde Hz. Fatıma’ya 

dair kültleşmiş semboller vardır. Fatma’nın 

Hz. Muhammed’in kızı olmasının ötesine 

geçmiş olan kimliği, “Ehl-i Beyt’in ağacı” 

olmak anlamında bütün Müslümanların 

ana değerlerinden birisi olmuştur. Müslü-

manlar arasında kült haline gelen Hz. Fa-

tıma ile ilgili olağanüstülüklerle süslenmiş 

kabuller ve anlatılar özellikle Horasan eren-

leri ve onlara inanan çevrelerin anlatılarıyla 

günümüze kadar gelir. Alevilik inancında 

Hz. Fatma (Fatma Ana) nur olarak kabul 

edilir. İnanca göre Hz. Fatıma, Hz. Adem 

beden olarak yaratılmadan önce yaratıl-

mış nurlardan biridir. O, nurlar arasında 

diğer bütün nurları kendinde cezbeden bir 

yapıdadır. Bu nurlar kırmızı, yeşil ve be-

yaz olmak üzere varlık yaratımın üç ana 

nurudurlar. Bu nurlar, Hz. Muhammed, 

Hz. Ali ve Hz. Fatma’dır. Hz. Muhammed 

ve Hz. Ali bir nurun farklı görünümleri ve 

rahman boyutun tecellisi iken; Hz. Fatıma 

rahim boyutun tecellisidir. Yaratım bu üç 

nurun sayesinde olmakta ve ol emri de bu 

üç nurun yansımasıdır (Işık, 2017:22). Baş-

ta İsrafil ve Mikail olmak üzere melekler 

ondan yardım alırlar. Hem tabiat hem de 

şifa olaylarından sorumlu meleklerin Hz. 

Fatma’dan destek almaları, onu yaratıcı ve 

yenileyici ruhsal enerjinin kaynağı yapar. 

Bu inanış, eski Türklerdeki hastalıkları iyi-

leştiren, toprakları bereketlendiren, ölmüş-

lere rehberlik eden kadın kamlar inanışıyla 

birleşip Anadolu coğrafyasında Fatıma’nın 

eli sembolüne dönüşür. Böylece dişil ener-

jinin yaratıcı fonksiyonu Fatma Ana üze-

rinden eski inançlarla birleşerek “Fatma 
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Ana’nın eli” inancına dönüşür. Gerçekleş-

tirilen kerametler ve şifalar, kevser suyu 

içtiğine inanılan Hz. Fatma ile ilintilendiri-

lir. Anadolu’nun birçok yerinde “el benim 

değil Fatıma anamızın eli” inancı, şifa ver-

melerde; nazar, kem göz, iftira ve beddua 

gibi kötü etkilerden korunmada ve bereket 

ritüellerinde uygulanmaktadır. Bilindiği 

gibi Alevi dedelerinin Ehl-i Beyt’in soyun-

dan geldiğine, evladı resul ve keramet sahi-

bi olduklarına inanılır. Bu erenlerin eşlerine 

de Hz. Fatma’dan mülhem “Ana” denir ve 

anaların da dedeler gibi özel ruhsal yete-

nekleri olduğu kabul edilir (Işık, 2017:19). 

Bu dedelerin ve anaların kerametleri, cana 

can katmaktan, ruhsal arındırmaya kadar 

çok geniş uygulamaları içinde barındırır. 

3. Pir Sultan Abdal

Şiirleri yüzyıllar boyu dilden dile do-

laşan ve cemlerde okunan büyük bir Ale-

vi-Kızılbaş halk ozanı (Gölpınarlı-Boratav, 

43,37) olan Pir Sultan Abdal’ın yaşamı üze-

rine, yazılı kaynaklarda pek bilgi yoktur. 

Onun doğum ve ölüm yılları bilinmemek-

tedir. Yaşamı ile ilgili bilgiler, genellikle, 

kendi şiirlerinden, halk söylentilerinden, 

kuşaktan kuşağa anlatıla gelen menkıbeler-

den, bir de yakınlarının ya da başka ozan-

ların onu anlatan şiirlerinden elde edilmek-

tedir (Nüzhet, 1929:25). XVI. yüzyıl şairi 

olan Pir Sultan Abdal’ın 1520’lerde doğdu-

ğu, hayatını Sivas yöresinde geçirdiği (Yıl-

dızeli ilçesine bağlı Banaz Köyü) ve 1576’lı 

yıllarda da dönemin Sivas valisi Hızır Paşa 

tarafından idam edildiği belirtilmekte-

dir (Melikoff, 2009:308). Hızır Paşa’nın Pir 

Sultan Abdal’ın sayesinde paşa olduğu ve 

daha sonra ona müritlik yaptığı fakat oza-

nın onu zina etmek, haram yemek ve yetim 

hakkı almakla suçlaması üzerine aralarının 

açıldığı ve bunun üzerine idam edildiği de 

belirtilen bilgiler arasındadır (Gölpınarlı; 

Boratav: 37). Bazı kaynaklara göre de Pir 

Sultan Abdal bir ayaklanmaya öncülük et-

tiği gerekçesi ile asılmıştır (İpek, 2010:450).

Peki, şiirlerinden elde edilen bilgiler 

sayesinde adının Haydar olduğu anlaşılan 

Pir Sultan Abdal’ı Alevi bireylerde sem-

bolleştiren nedir? Bu soruya katılımcıların 

tamamı, Pir Sultan Abdal’ı haksızlıklara 

karşı direnişin, kendini var etmenin, top-

lumuna bağlılığın, davasında ısrarcı olma-

nın bir sembolü olarak gördükleri için onu 

sembolleştirdikleri cevabını vermektedirler. 

Onlara göre Pir Sultan Abdal, Alevi inancı-

nın gereklerini yerine getiren ve düşünce-

leri, söylemleri, davranışları ile bu inancın 

bayraktarlığına yapan kişilerden biridir. 

Katılımcılar, Pir Sultan Abdal’ın simge ha-

line getirilmesinin başka bir nedenin de 

Alevi topluluğunun büyük kültüre karşı, 

kendi dinsel ve kültürel kimliğinin savun-

masını onun savunduğu değerler dünyası 

üzerinden sağlamak düşüncesi olduğunu 

ifade etmektedirler. Bu anlamda Pir Sultan, 

bugünün dünyasında onlara destek veren, 

dirençlerini besleyen unsurlardan biri olup 

toplumsal kimlik tanımlamasında önemli 

bir işlev görmektedir. Aslında Alevi birey-

lerdeki bu simgeleştirme bir anlamda sos-

yolojik bir zorunluluktur. Topluluk yapısı 

ve kimlikleri içinde bireylerin kimlik oluşu-
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munu ve dayanışmasını sağlayıcı birtakım 

tarihsel kırılma noktaları ve simgesel un-

surlar vardır. Sözgelimi, Alevi-Bektaşi dü-

şünce sistemi içerisinde Kerbela olayı nasıl 

bu temel kırılma noktalarından birini, yani 

egemen yapıdan kopuş ve en temel kar-

şıtlık noktalarından birini teşkil ediyorsa, 

benzeri şekilde bugün Pir Sultan Abdal da 

Alevi-Bektaşi toplumu açısından böyle bir 

temel simgedir.

Pir Sultan Abdal, Alevi kültür ve dü-

şünce dünyası içinde kendine özgü yeri ile 

başlı başına bir simgedir. Katılımcılara göre 

onun yüzyıllar boyunca toplumun belle-

ğinde, sazında ve sözünde yaşamasının, 

umudu simgelemesinin ve bilincinde yer 

etmesinin nedeni “yol aşkı” ile yanıp tu-

tuşması ve bu uğurda her türlü cezayı göze 

alarak ağır bir bedel ödemesinde saklıdır. 

Yine onun merkezi sisteme (Ortodoks) 

karşı doğrudan çevrenin (heterodoks) ya-

nında bir tutum takınması, sistemin baskı-

larına karşı gelmesi, sesi kısılmak istenen 

bir toplumun yaratılmak istenmesine tepki 

göstermesi gibi özellikler onu sembolleştir-

mektedir. O, Alevi yaşama biçimini savun-

mak için sonuna dek direnen, mücadelesini 

ödünsüz sürdüren; “yol” u, inancı uğruna 

ölümü göze alan sağlam bir kişiliğin ifade-

sidir. Pir Sultan Abdal, yüzyıllar boyunca 

Alevi-Bektaşi toplumunun iliklerine kadar 

işlemiş derin bir acıdır. Bu anlamda onun 

kararlı, inançlı duruşu ve hakça düzen is-

temi ezilen toplumsal kesimlere bir yanıyla 

hüzün, bir yanıyla umut ve direnç vermek-

tedir. Değişen dünya ve yaşam koşulların-

dan dolayı çoğunlukla büyük kentlere göç 

eden ve hızlı bir çözülme süreci içerisinde 

birçok temel değeri sarsıntıya uğrayan Ale-

vi toplumunda, Pir Sultan Abdal’ın ortak 

değerler bağlamında temel, birleştirici sim-

gesel unsurlardan biri haline geldiği görül-

mektedir. Başka bir söyleyişle, değerlerin 

hızla yok olduğu bir ortamda, Pir Sultan 

halkın iyiden, güzelden, eşitten, adilden 

ve baskısız bir yaşamdan yana özlemlerini 

yansıtsan önemli bir simgedir.

4. Hz. Ali Resmi

Tuncelili Alevilerin arabalarına, iş-

yerlerine ve evlerine girildiğinde göze ilk 

çarpan şey, başköşede duran bir Hz. Ali 

resmidir. Bunlardan ilk çıkarılan sonuç 

Alevilerin Hz. Ali’ye duydukları büyük 

sevgi ve içten bağlılıktır. Hz. Peygamber’in 

yeğeni ve sonrasında damadı olması, ayrı-

ca Peygamber’in soyunun onun çocukları 

Hasan ve Hüseyin kanalı ile devam etme-

si, ilmi birikimi, cesareti, hakkaniyeti ve 

kararlılığı Hz. Ali’yi Aleviler için önemli 

kılan özelliklerdir. Genel olarak Alevilik, 

Hz. Ali’yi sevmek ve onun soyunun yani 

Ehli Beyt’in yolundan gitmek olarak tanım-

landığı (Bulut, 2009:25) için Hz. Ali Tunceli 

Alevileri için de önemli bir semboldür. Ale-

vilerin kullandıkları “yol bir sürek bin bir” 

ifadesi, Alevilikte yalnızca bir irfani yolun 

olduğunu, ancak pratiklerin birbirinden 

çok farklılık gösterdiğini belirtmek için kul-

lanılmaktadır. Bu tek yol, Hz. Ali’nin yo-

ludur. Bütün Alevi toplulukları Hz. Ali’ye 

gönülden bağlıdırlar. Onların Alevilik an-

layışlarını birleştiren şey, simgesel anlam-
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landırmaya da açık olan bir Ali sevgisidir. 

Hatta “Ali’siz Alevilik” tartışmalarında 

bile Hz. Ali en önemli referans noktasıdır. 

Bundan dolayı bazı bilim insanları Alevili-

ği “Hz. Ali’nin tarihsel ve mitolojik kişili-

ğini simge olarak kabul eden irfani bir yol” 

olarak tanımlamaktadırlar (Çamuroğlu; 

2008:1). 

Ancak Tunceli Alevileri için Hz. Ali 

sadece bu özellikleri ile sembolleşen bir ki-

şilik değildir. Katılımcıların ifade ettikleri 

“Hak Muhammed Ali” ifadesi çok önem-

lidir. Onlar, Sünni anlayışın aksine Allah, 

Muhammed ve Ali’yi birbirinden ayırma-

dıklarını, bu üçünü bir bütünün parçala-

rı olarak kabul ettiklerini ifade etmekte-

dirler. Ona sevgi, saygı ve bağlılığı Hz. 

Muhammed’e sevgi, saygı olarak görürler. 

Ona sevgi, saygı ve bağlılığı Allah’a sevgi, 

saygı ve bağlılık olarak düşünürler. Bir ta-

rafta, Hz. Ali ve onun Ehl-i Beyt’ine bağlı 

olan insanlar olan Aleviler, diğer tarafta ise 

Muaviye ve onun oğlu tarafında yer alan 

Sünniler bulunmaktadır. 

Türkiye’de Aleviler, baskın Sünni ço-

ğunluktan belirgin bir biçimde ayrılan, 

ortak inanç temelinde birbirine bağlanan 

en büyük topluluklardan birini oluşturur. 

Çoğunluk tarafından ve devlet uygula-

malarından kendilerini dışlanmış hisse-

den Aleviler, Hz. Ali’yi yoksulların ve ezi-

lenlerin temsilcisi, oğlu Hz. Hüseyin’i de 

Kerbela’da mazlumların davası yolunda 

şehit olarak görerek onları mitleştirirler. 

Özellikle kendi kimliklerine yönelik top-

lumsal, kültürel ve psikolojik dışlama bas-

kı süreçlerini savunucusu anlamında Hz. 

Ali’yi sembolleştirirler. Alevilerin Hz. Ali 

ile kurduğu bütünleşmenin en önemli ne-

deni Sünni kuşatmaya, asimilasyona ve 

baskıya karşı İslam’ın içinden kutsal bir da-

yanak oluşturma ve bu kutsal şahsiyet üze-

rinden Sünni baskıyı göğüsleyerek kendini 

sürdürebilme kaygısıdır. Hz. Ali, iki neden-

den dolayı sembolleştirilmektedir: Birinci 

neden, Hz. Ali’nin Hz. Peygamber’in ilk iz-

leyicisi, damadı, torunlarının babası ve kah-

raman bir savaşçı olmasıdır; ikinci neden 

ise, hakkı yenen, ailesi ile zulme uğrayan, 

ezilenlerin ve fakirlerin sözcüsü olmasıdır. 

Kısacası Hz. Ali’nin iktidara karşı halkın ve 

muhaliflerin sözcülüğünü yapmış olması 

onu sembol haline getirmektedir (Aydın, 

2007:113). 

5. Aslan

Aslan sembolü, toplumların birçoğun-

da genellikle güç ve ihtişamın sembolü 

olarak kullanılır. Alevi-Bektaşi kültüründe 

ise aslan, yiğitlik, mertlik ve cesaret tim-

sali olan Hz. Ali’nin mahlasıdır. Onun yi-

ğitlik ve mertliğini simgeler (Sarıkçıoğlu, 

2011:63). Türkçede “Arslan” olan bu keli-

me, Arapçada “Haydar”, Farsçada “Şir” 

veya “Şir-i Yezdan”dır.

Tunceli Alevi bireyleri üzerinde sıkça 

görülen yukarıda isimleri verilen dini sem-

bollerin yanında güvercin, geyik ve turna 

gibi dini semboller de nadiren görülmekte-

dir. Bunlardan güvercin, Alevi-Bektaşi kül-

türünde barışın ve mazlumun simgesidir. 

Alevi toplumunda Hacı Bektaş-ı Veli’nin, 
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Anadolu’ya bir barış elçisi gibi “güvercin 

donunda” geldiğine inanılır. Bilindiği gibi, 

Hacı Bektaş-ı Veli, “incinsen de incitme”, 

“bir kimse düşmanın olsa bile onun insan 

olduğunu unutma” diyen bir kişiliktir (Yö-

rükan, 2006:213). Diğer bir dini sembol olan 

geyik de Alevi inancında ulu kabul edilen 

ve avı günah sayılan bir varlıktır. Alevilikte 

temizliğin, pisliğe bulaşmamanın, günah-

lardan arınmanın, uzun yaşamanın, barı-

şın ve masumiyetin simgesi olarak görülen 

geyik, kötülüğün ve günahkarlığın sembo-

lü olan yılanların da düşmanı olarak kabul 

edilir. Alevilik-Bektaşilikte, Abdal Musa 

Sultan’ın yedi ulu şairden biri olan Kaygu-

suz Abdal’a “geyik donunda” göründüğü-

ne inanılır (Aytaş, 1999:163). Yine Osmanlı 

Devleti’nin padişahlarından olan Orhan 

Gazi’nin çağdaşı Geyikli Baba’nın da ge-

yiklerle beraber yürüdüğü ve bu yüzden 

isminin Geyikli Baba olduğu belirtilmekte-

dir (Bozkurt, 2005:187). Alevi toplulukları, 

Hacı Bektaş-ı Veli resimlerindeki Hünkar’ın 

bir kolunda aslanın, diğer kolunda da ge-

yiğin yer almasını, birbirinin zıddı ve düş-

manı olan iki hayvanın barıştırılıp bir ara-

ya getirilmesi suretiyle, insanlara sevgi, 

hoşgörü ve barışın telkin edilmek istendiği 

şeklinde yorumlarlar. Türk kültüründe çok 

önemli biri yeri olan Turna kuşu da Alevi 

bireylerin üzerinde taşıdıkları dini sembol-

lerdendir. Bu göçmen kuş, halk inançları 

içerisinde uzun yaşamın, bereket ve refahın 

simgesi iken, Alevi-Bektaşi kültüründe de 

bu önem ve özelliklerinin yanında, Hazret-i 

Şah’ın avazı (sesi) olma (Noyan, 1987:217), 

Hoca Ahmet Yesevi donunda görünme, 

Hz. Ali ve Hacı Bektaş Veli’den haber getir-

me gibi olağanüstülükler yüklenen bir kuş-

tur (Veli, 2011:14-15). Ayrıca Turna, Tanrı-

sallığın yeryüzü tecellileri içindeki timsali 

olmanın yanında, öncelikle Allah’ın beşer 

suretinde tecellisi olan Hz. Ali’yi temsil 

eder (Melikoff, 2006:120). Bu durum, Alevi- 

Bektaşi kültürünün en önemli ritüellerin-

den olan semah törenlerinde de görülmek-

tedir. Semah dönen canların dönüşü, turna 

kuşunun dönüşünden mülhemdir. Pir Sul-

tan Abdal bir beytinde bu durumu şöyle 

dile getirir: Hazret-i Şah’ın avazı/Turna 

derler bir kuştadır (Günşen, 2007:337).

Yukarıda isimleri verilen bütün bu dini 

sembollerle ilgili katılımcıların ifade et-

tikleri bir takım düşünceler söz konudur. 

Katılımcıların büyük çoğunluğu, dini sem-

bollerin toplumda dini tecrübeler yaşanma-

sına olanak verdiğini, toplumda kültürel 

devamlılığı sağladığını, kendi toplumuna 

aidiyet hissettirdiğini, ortak düşünceler 

oluşturduğunu, birlik ve beraberliğe yol 

açtığını, mutluluk ve huzur verdiğini, dik-

kati odaklayan ve ona destek veren bir araç 

vazifesi gördüğünü ve soylarının unutul-

maması anlamında da faydalı olduklarını 

ifade etmektedirler. Ancak, katılımcılardan 

bazıları da dinsel sembollerin; insanları din, 

dil ve ırk bağlamında kategorize ettiğini ve 

ötekileştirdiğini, dinin metalaşmasına yol 

açtığını ve insanların sömürülmesine ze-

min hazırladığını ifade ederek onlara karşı 

çıkmaktadırlar. Katılımcıların bu düşünce-

leri bazı bilim insanları tarafından da dile 

getirilmektedir. Bu bilim insanlarına göre 
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dini değerler, tüketimin toplumsal yapısı 

ve tüketim kültürünün etkisiyle metalaş-

makta ve tüketim kalıpları içerisinde hem 

piyasaya sunulmakta hem de serbest pi-

yasa kuralları içerisinde tüketilmektedir. 

Daha da önemlisi metalaşan dini değer ve 

semboller asıl anlamından soyutlanarak 

tüketim metalar sistemine entegre olmak-

ta ve bu sistemdeki konumuna göre an-

lam ve değer kazanmaktadır (Demirezen, 

2015:18). Bu eleştirilere rağmen katılımcı-

ların büyük çoğunluğu dinsel sembollerin 

topluluk için önemli ve yararlı olduğunu 

ifade ederek onlara sahip çıkmaktadır. On-

lara göre bu simgeler aracılığıyla dinsellik 

görünür kılınmaktadır. Bu simgeler, dinsel 

hayatın başlıca özneleridir. İnsan dünyada-

ki bu temsilciler vasıtasıyla Allah’la temas 

etmektedir. İmanın dili, sembollerin dilidir. 

Alevilikteki dini sembollerin bir anlamı da 

modernleşme ile birlikte dinin önemsizle-

şip kaybolacağı varsayımının aksine, dini 

sembollerin günlük yaşamın her alanında 

var olmaya devam ettiğinin bir göstergeleri 

olmalarıdır.

SONUÇ

Tunceli Alevilerinde dini nitelikte olan 

veya kendilerine dini nitelik özelliği atfe-

dilen, dine özgü birtakım inanç anlayışları 

ve düşünceler, kişilerin iç dünyasından dı-

şarıya taşarak, sosyal çevrelerine semboller 

aracılığıyla yansıtılmaktadır. Dini nitelik 

taşıyan sembollerin kullanımı, Alevi toplu-

mu içerisinde varlığını hissettiren din olgu-

sunun bir sonucudur. Din, insana ve onun 

yaşadığı sosyal çevreye kendi değerlerini 

semboller aracılığıyla görünür kılmaktadır.

Özellikle Hz. Ali resmi, Zülfikar kılıcı, 

Pir Sultan Abdal ve aslan sembolleri Tun-

celi Alevilerinde egemen Sünni anlayışa 

dinsel bir tepkiselliğin göstergeleri olma-

sının yanında Alevilik inancını, kültürünü 

ve kimliğini yansıtmaları bakımından da 

çok önemli birer dinsel semboldürler. Bu 

anlamda Aleviler, Hz. Ali’yi özellikle yok-

suldan yana tavır takınması, baskıcı ve sö-

mürücü otoriteye karşı çıkması ve sonuçta 

da bu yolda canından olma gibi nedenlerle 

sembol haline getirmektedir. Hz. Ali, Zülfi-

kar ve Pir Sultan Abdal, Alevilerin bedenle-

rinde zulme, adaletsizliğe ve insana saygı-

sızlığa karşı mücadeleye yetişen birer sim-

gedir. Özellikle zor durumlarda söylenilen 

“Yetiş ya Ali” ifadesi de bu anlamda kulla-

nılmaktadır. Devletin önemli makamlarının 

büyük çoğunluğunu oluşturan Sünni kesi-

min Aleviliğe resmi ideolojinin üniforması-

nı giydirmeye ve Alevi kitleyi düzenin bir 

parçası haline getirmeye yönelik çabalarına 

karşı Aleviler, dinsel semboller aracılığıy-

la tepki vermektedirler. Aleviler, ideolojik 

manipülasyonların etkisinden sıyrılmak 

ve kendi kimliklerini korumak için dinsel 

sembolleri mitleştirmektedirler. Onlar, Hz. 

Ali’de sembolleşen zulme ve haksızlığa 

karşı mücadele ruhunun ve adaletin ona 

inananlar içinde yeniden hayat bulacağı 

inancında oldukları için bu dinsel sembol-

leri kullanmaktadırlar.

Toplumsal yapının varlığında sürek-

lilik esastır. Bu süreklilik kültürel belleği 
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oluşturan unsurların hatırlanmasıyla ger-

çekleşir. Kültürel yapının korunmasının ve 

sürdürülmesinin en önemli faktörü de din-

sel sembollerdir. Bu anlamda Aleviler, Ale-

vilik kültürü içerisinde yer alan ve özellikle 

de Alevilik inancının önde gelen şahsiyetle-

riyle de irtibatlandırılan güvercin, turna ve 

geyik gibi dinsel hayvan figürlerini kolye, 

yüzük, küpe ve dövme şeklinde üzerlerin-

de taşıyarak Alevi kültürünü devam ettir-

mek istemektedirler. Bu hayvan sembolleri, 

bireylerde Alevi inancının değerlerini, Ale-

vi ulularının, önderlerinin Alevilik yolunda 

sarf ettikleri gayretleri açığa çıkarmaktadır. 

Yine “Fatma Ana’nın eli” sembolü de Tun-

celi de çok sık kullanılan dinsel semboller-

den biridir. Bu sembol, Hz. Fatıma ile irti-

batlandırılarak özellikle şifa verme, nazar 

ve bereket ritüelleri uygulamalarında kulla-

nılmaktadır.
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ÖZ

Sinop Sancağı seyyid ve şeriflerin rağ-

bet ettiği bölgelerden biridir. Ayrıca Sinop 

Sancağı’nda medfûn Hz. Peygamber’in so-

yuna mensup Seyyid Bilâl ve Çeçe Sultan 

bölgenin manevî mimarlarıdır. Zamanla 

Alevî ve sünnî toplumun adeta ortak pay-

dası olmuştur.

Makalemizde “Sinop Nakîbü’l-eşrâf 

Kaymakamlarının Görev ve Etkileri”, 

“Sinop Ulemâsı: Sinop’ta Görev Yapan 

Nakîbü’l-eşrâf Kaymakamları ve Müftü-

ler”, “Sinop’un Meşhûr Seyyid Aileleri: 

Hz. Peygamber Soyuna Mensup Seyyid 

Bilâl”, “Sinop’ta Medfûn Seyyid Bilâl Nes-

linden Seyyid Mehmed Sâbit Efendi’nin 

Hayatı ve İlmi Serüveni”, “Sinop-Gerze’de 

Medfûn Seyyid Mehmed Çeçe Sultan” ve 

Makale geliş tarihi: 02.08.2018, Makale kabul tarihi: 26.11.2018 
1 Dr. Öğr. Üyesi, Karabük Üniversitesi, İlahiyat Fa-
kültesi, Kelam ve İslam Mezhepleri Anabilim Dalı, 
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7017-2583.

“Sinop Seyyidlerinin Hüccetleri” başlıkları 

Meşîhat Arşivi’ndeki Nakîbü’l-eşrâf def-

terleri, Sicill-i Ahvâl Dosyaları ve Sinop Şe-

riyye Sicilleri ekseninde ayrıntılı bir şekilde 

izah edilecektir. Böylelikle Seyyid İbrahim 

Bilâl ve Çeçe Sultan’ın seyyidlikleri ile Si-

nop’taki diğer seyyidler hakkında önemli 

bilgiler sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Nakîbü’l-eşrâf, 

Siyâdet Hücceti, Sinop Seyyidleri, Hz. Pey-

gamber Soyuna Mensup Seyyid Bilal, Çeçe 

Sultan.

ABSTRACT

Sinop Sanjak is one of the regions in 

demand by sayyids and sheriff. Besides, 

Sayyid Bilâl and Çeçe Sultan who are the 

descendants of Prophet Muhammed and 

who are burried in Sinop Sanjak are the 

spiritual architects of the region. They have 

become the common denominator of Alavi 

and Sunni societies over time.

In this paper, “The Tasks and Effects of 

Sinop Nakîbü’l-eşrâf Qaimaqams”, “Sinop 

Ulemâ: Nakîbü’l-eşrâf Qaimaqams and 

Muftis Who Served in Sinop”, “Famous 
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Sayyid Families of Sinop: Sayyid Bilal Who 

is Descended from Prophet Muhammed”, 

“Life and Philosophical Adventure of Sayy-

id Mehmed Sâbit Efendi Who is descend-

ed from Sayyid Bilâl burried in Sinop”, 

“Seyyid Mehmed Çeçe Sultan Burried in 

Sinop-Gerze” and “Hujjats of Sinop Sayy-

ids” titles will be explained in detail on the 

axis of Nakîbü’l-eşrâf Registers in Archive 

of Meşîhat, Sicill-i Ahvâl Files and Sinop 

Şeriyye Registries. Thus, important infor-

mations about Seyyid İbrahim Bilâl and 

Çeçe Sultan, and the other sayyids in Sinop 

will be presented. 

Keywords: Nakîbü’l-eşrâf, Siyâdet Hu-

jjads, Sinop Sayyids, Seyyid Bilal Descen-

dant of Prophet Muhammed, Çeçe Sultan.

GİRİŞ

Osmanlı Devleti’nin diğer bölgelerin-

de olduğu gibi Sinop Sancağı’nda da Hz. 

Peygamber’in neslinden gelen seyyidler 

bulunmaktadır. Sinop Sancağı’nda ilmiye 

sınıfından ve Hz. Peygamber’in neslinden 

gelen seyyidlerin hem müftülük hem de 

Nakîbü’l-eşrâf kaymakamlığı görevini üst-

lendikleri görülmektedir. 

Hz. Peygamber’in neslinden Sinop’ta 

medfûn Seyyid İbrahim Bilâl ve Çeçe Sul-

tan Osmanlı toplumunun dinî ve manevî 

ortak paydalarıdır. Ayrıca “Şerefü’l-mekân 

bi’l-mekîn” hikmetli sözü gereği Seyyid İb-

rahim Bilâl ve Çeçe Sultan, Sinop ilinin kıy-

metini bir kat daha arttırmış, sadece Alevî 

ve Bektaşiler için değil toplumun her kesi-

minin ortak paydası olmuştur. Sinop’ta hu-

zur ve sekinenin istikrarlı ve uzun ömürlü 

olmasının nedeni fertleri bir arada tutan 

manevî değerlerin güçlü olmasıdır. Bu bağ-

lamda Sinop’un manevi boyutuna katkı 

sağlayan en önemli dinamiği şüphesiz Sey-

yid İbrahim Bilâl ve Çeçe Sultan’dır.

Seyyid İbrahim Bilâl, Çeçe Sultan ve 

evlatları kendilerine tanınan bir takım im-

tiyazlardan istifade etmekle yetinmemiş, 

toplumun her kesimini kucaklayan tekke, 

zaviye ve dergâhlar tesis ederek halkın ka-

naat önderleri ve toplumun manevî mimar-

ları olmuşlardır. Ayrıca Sinop’ta kurdukla-

rı vakıflarla Sinop’un manevî atmosferine 

katkı sağlamışlardır.2

Makalemizde Sinop Sancağı’ndaki Sey-

yid ulema ve Nakîbü’l-eşrâf kaymakam-

larının isim listeleri, atanma ve görevleri; 

Sinop seyyidlerinin isim ve nesep bilgileri; 

Sinop Nakîbü’l-eşrâf kaymakamlarının sey-

yidlik hüccetleri Nakîbü’l-eşrâf defter ve 

belgeleri ışığında değerlendirilmiştir.

Seyyid İbrahim Bilâl’in nesline mensup 

meşhûr seyyid ulemanın hayat serüveni ve 

ilim yolculuğu anlatılmıştır. Meşihat Arşi-

vi’ndeki Sicill-i Ahvâl dosyalarının anali-

zi sonucunda Seyyid Bilâl nesline mensup 

Seyyid Mehmed Sâbit Efendi’nin biyogra-

fisi tafsilatlı olarak incelenmiş ve seyyidliği 

ile ilgili bilgiler Nakîbü’l-eşrâf Defterlerin-

den tespit edilmiştir. 

2 BOA, C.EV, 628/31694; BOA, EV.MH, 1627/28; 
BOA, C.EV, 441/22343.
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Yine Sinop’un manevi mimarlarından Seyyid İbrahim Bilâl ve Çeçe Sultan’ın haya-

tı ve nesebi ile ilgili bilgi verilmiştir. Bu bağlamda Seyyid Bilâl ve Çeçe Sultan ile ilgili 

Meşîhat Arşivi ve Osmanlı Arşivi’ndeki belgeler incelenmiş ve nesebine atıf yapılan bel-

gelerin transkripsiyonları verilmiştir.

Netice itibariyle Meşihat Arşivi’ndeki Nakîbü’l-Eşrâf Defterleri, Sicill-i Ahvâl İdaresi 

Dosyaları ve Sinop Şeriyye Sicilleri incelenmek suretiyle hazırlanan makalemizde Seyyid 

İbrahim Bilâl ve Çeçe Sultan’ın seyyidlikleri arşiv belgeleriyle ispatlanmıştır.

1. Sinop Nakîbü’l-eşrâf Kaymakamlarının Görev ve Etkileri

Nakîbü’l-Eşrâf: İslâm devletlerinde Hz. Peygamber’in soyundan gelen seyyidlerin iş-

leriyle ilgilenen; neseplerini, doğum ve vefat kayıtlarını tutan, seyyidliklerinin ispatı için 

bulundurdukları siyâdet hüccetlerini düzenleyen, onları şanlarına uymayan alelâde işlere 

girmekten men eden, aynı zamanda haklarını koruyup ganimetten alacakları hisselerin de 

aralarında dağıtılmasını sağlayan idarecidir. 

Seyyid ve şeriflerden sorumlu olarak gerekli denetim ve teftişleri yapmak üze-

re İstanbul’a Nakîbü’l-eşrâf; eyalet, sancak ve kazalara ise Nakîbü’l-eşrâf kaymakamları 

atanmaktaydı.3 

Sinop Sancağı ve kazalarına da Nakîbü’l-eşrâf kaymakamı atanmıştır. Sinop Nakîbü’l-

eşrâf kaymakamları bulundukları bölgelerde Nakîbü’l-eşrâf’ı temsil ediyordu. Sinop’taki 

seyyidlerin soy silsilesini muhafaza etmek, suç işlediğinde onları te’dib etmek ve müte-

seyyidleri tespit ederek İstanbul’daki Nakîbü’l-eşrâf’a bildirmek başlıca görevleri arasın-

daydı. 

Soy yönünden Hz. Peygamber’in vârisleri olan seyyidlerin ilim ve irfan noktasında da 

Hz. Peygamber’in takipçileri olmaları beklenmiştir. Özellikle Sinop Nakîbü’l-eşrâf kayma-

kamlarının halkı irşâd edecek düzeyde iyi bir eğitim aldıkları görülmektedir.4 

Osmanlı Devleti’nde Sinop, Gerze, Saray ve Yaykın kazalarına 1737-1924 yılları ara-

sında 17 Nakîbü’l-eşrâf kaymakamı atanmıştır. H.1304 yılına kadar Nakîbü’l-eşrâf Kay-

makamlığı daha kısa süreli olmuş, bu tarihten sonra göreve gelen Müftü Şekercizâde 

Hâfız Ali Lütfü Efendi’nin uzun süre bu görevde kaldığı görülmüştür. 

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

4 MŞH., Sicill-i Ahvâl Dosyaları, nr. 172/22, orijinal kayıt nr. 2435.
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Şekercizâde Hâfız Ali Lütfü Efendi, Sinop Nakîbü’l-eşrâf kaymakamlığı ve Sinop 

müftülüğü görevini birlikte yürütmüştür. Aynı zamanda Sinop’taki Sultan Alaaddin 

Medresesinde5 ilim tedrisiyle meşgul olmuş, bir nevi kendisini talim ve tedris-i ulûma 

vakfetmiştir.

2. Sinop Ulemâsı: Sinop’ta Görev Yapan Nakîbü’l-eşrâf Kaymakamları ve 
Müftüler

Meşihat Arşivi’ndeki son dönem Osmanlı ulemasına ait yaklaşık 7.000 sicil dosyası in-

celendiğinde 37 ulemânın6 Sinop doğumlu olduğu; 38 ulemânın da Sinop’ta nâib, müftü, 

müderris, eytâm müdürü ve mahkeme-i şer‘iyye başkâtibi gibi görevlerde bulunduğu gö-

rülmüştür.7 Bunlardan Sinop Müftüsü ve Nakîbü’l-eşrâf Kaymakamı Hacı Hâfız Ali Lütfü 

Efendi’nin Hz. Peygamber’in nesebine mensup olduğu tespit edilmiştir.8 

Meşihat Arşivi’ndeki müftü defterleri ve belgeleri üzerinde yapılan araştırma netice-

sinde Sinop’ta 1816-1924 yılları arasında görev yapmış 13 müftüden sadece Seyyid Meh-

med Efendi’nin Hz. Peygamber’in nesebine mensup olduğu görülmektedir. Seyyid Meh-

med Efendi’nin Sinop Şeriyye Sicillerindeki tereke kayıtları incelenmek suretiyle nesebi 

ile ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşılmıştır.9

Sinop ilçelerine baktığımızda, Boyabad kazasında 1815-1924 yılları arasında 16 müftü-

nün görev yaptığı görülmektedir. Bunlardan Seyyid Hâfız Mehmed Sâdık Efendi ile Mü-

derris Seyyid Hüseyin Rüşdü Efendi’nin isimlerinde “Seyyid” ünvanı kullanılmıştır.10 

5 Alâeddin Camii ve Medresesi, Sinop’un Camiikebir mahallesinde bulunan şehrin en büyük camisi ve med-
resesidir. Bkz. Deniz Esemenli,  “Alâeddin Camii Ve Medresesi”, DİA, Y. 1989, C. II, s. 328-329.

6 MŞH., Sicill-i Ahvâl Dosyaları, orijinal kayıt nr. 2641, 2642, 2645, 150, 227, 319, 385, 574, 876, 1443, 1677, 2133, 
2513, 2565, 2615, 2666, 2667, 2887, 3292, 3513, 3716, 4096, 2604, 191, 126, 176, 204, 424, 619, 2504, 2509, 5261.

7 MŞH., Sicill-i Ahvâl Dosyaları, nr. 281, 854, 2516, 2517, 2641, 2642, 2643, 2667, 2675, 150, 2513, 2514, 2565, 
2599, 2615, 2666, 2667, 3278, 5582, 2358, 2604, 638, 2520, 2657, 3356, 2504, 2505, 2509, 2532, 2567, 2584, 2664, 
5334.

8 MŞH., Sicill-i Ahvâl Dosyaları, nr. 2567A.

9 Sinop Şeriyye Sicilleri, nr. 71, s. 29-30.

10 MŞH, Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, nr. 142, s. 68; nr. 169, s. 41; nr. 170, s. 42, nr. 102, s. 92; nr. 103, s. 141. 
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Sinop, Gerze, Saray ve Yaykın Nakîbü’l-eşrâf Kaymakamları10

Sıra 
no

Vilâyet/Sancak/
Kaza

Nakîbü’l-eşrâf Kaymakamı Tayin Tarihi

1 Sinop, Gerze, Saray ve 
Yaykın

Recebzâde Seyyid Mehmed Çelebi Efendi 10 Rebiülevvel 1150
8 Temmuz 1737

2 Sinop, Gerze, Saray ve 
Yaykın

Seyyid Mustafa Efendi 1 Cemaziyelahir 1157
12 Temmuz 1744

3 Sinop, Gerze, Saray ve 
Yaykın

Emiroğlu Seyyid Halil Çelebi Efendi 1 Ramazan 1157
8 Ekim 1744

4 Sinop, Gerze, Saray ve 
Yaykın

Recebzâde Seyyid Mehmed Çelebi Efendi 
2. kez göreve gelmiştir.

1 Safer 1158
5 Mart 1745

5 Sinop, Gerze, Saray ve 
Yaykın

Bektaşzâde Seyyid Mustafa Çelebi Efendi 1 Muharrem 1160
13 Ocak 1747

6 Sinop, Gerze, Saray ve 
Yaykın

Seyyid Osman Çelebizâde Seyyid 
Abdurrahman Çelebi

1 Zilhicce 1176
13 Haziran 1763

7 Sinop, Gerze, Saray ve 
Yaykın

Seyyid Abdurrahman Çelebi’nin kardeşi 
Seyyid Halil Çelebi 

1 Zilkâde 1178
22 Nisan 1765

8 Sinop, Gerze, Saray ve 
Yaykın

Recebzâde Seyyid Mehmed Çelebi
3. kez göreve gelmiştir.

1 Receb 1184’ten önce
21 Ekim 1770’ten önce

9 Sinop, Gerze, Saray ve 
Yaykın

Seyyid İbrahim Çelebi 1 Receb 1184
21 Ekim 1770

10 Sinop, Gerze, Saray ve 
Yaykın

Recebzâde Seyyid Mehmed Çelebi’nin 
akrabasından Seyyid Mehmed Çelebi

1 Zilkâde 1187
14 Ocak 1774

11 Sinop, Gerze, Saray ve 
Yaykın

Seyyid Hüseyin 1 Muharrem 1215
25 Mayıs 1800

12 Sinop, Gerze, Saray ve 
Yaykın

Saferzâde Hüseyin Çelebi 1 Rebîülevvel 1220
30 Mayıs 1805

13 Sinop, Gerze, Saray ve 
Yaykın

Seyyid Yusuf Çelebi 1 Rebîülâhir 1221
18 Haziran 1806

14 Sinop, Gerze, Saray ve 
Yaykın

Seyyid Hâfız Mehmed Efendi 1 Receb 1221
14 Eylül 1806

15 Sinop, Gerze, Saray ve 
Yaykın

Seyyid Hâfız Ömer Efendi Ramazan 1278
Mart 1862

16 Sinop, Gerze, Saray ve 
Yaykın

Seyyid Hâfız Ömer Sünûhi Efendi Zilhicce 1282
Nisan 1866

17 Sinop Müftü Şekercizâde Hâfız Ali Lütfü 
Efendi
Vefatına kadar bu görevi yürütmüştür.

22 Receb 1304-1321
16 Nisan 1887-1903
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Boyabad, Alaçam ve Gerze Nakîbü’l-eşrâf Kaymakamları11

Sıra 
no

Vilâyet/Sancak/
Kaza

Nakîbü’l-eşrâf Kaymakamı Tayin Tarihi

1 Boyabad, Alaçam ve 
Gerze

Kahramanzâde Seyyid Mehmed Çelebi [1174/1760’dan önce]

2 Boyabad, Alaçam ve 
Gerze

Seyyid Hacı Mustafa Efendi 15 Cemâziyelevvel 1174
23 Aralık 1760

3 Boyabad, Alaçam ve 
Gerze

Kahramanzâde Seyyid Mehmed 
Çelebizâde Seyyid Ali Çelebi

1 Rebîülevvel 1177
9 Eylül 1763

4 Boyabad, Alaçam ve 
Gerze

Seyyid Hasan Çelebi 1 Rebîülevvel 1178
29 Ağustos 1764

5 Boyabad, Alaçam ve 
Gerze

Seyyid Hacı Mustafa Efendi 1 Şaban 1180
2 Ocak 1767

6 Boyabad, Alaçam ve 
Gerze

Kahraman Ağazâde Seyyid Hacı Ali 
Çelebi

1 Receb 1184
21 Ekim 1770

7 Boyabad, Alaçam ve 
Gerze

Seyyid Mustafa Efendi 
2. kez göreve gelmiştir.

1 Ramazan 1185
8 Aralık 1771

8 Boyabad, Alaçam ve 
Gerze

Kahraman Ağazâde Seyyid Hacı Ali 
Çelebi 
2. kez göreve gelmiştir.

15 Safer 1186
18 Mayıs 1772

9 Boyabad ve Alaçam Kahramanzâde Seyyid Ahmed Çelebi 1 Rebîülevvel 1211
4 Eylül 1796

Sinop, Gerze, Saray ve Yaykın’a 1737-1924 yılları arasında 17 Nakîbü’l-eşrâf kayma-

kamı atanmıştır. Çelebizâde sülalesinden gelenlerin bu görevi yürüttüğü görülmektedir. 

H.1304 yılına kadar Nakîbü’l-eşrâf kaymakamlığı daha kısa süreli olmuş, bu tarihten son-

ra göreve gelen Müftü Şekercizâde Hâfız Ali Lütfü Efendi’nin çok uzun süre bu görevde 

kaldığı görülmüştür.

Boyabad, Alaçam ve Gerze’ye 1760-1796 yıllarında 9 Nakîbü’l-eşrâf kaymakamı atan-

mıştır. Kahramanzâde ve Kahraman Ağazâde sülalesine mensup olanların bu görevi icra 

ettiği görülmektedir.

“Gerze Nakîbü’l-eşrâf Kaymakamları”, 1737-1924 yıllarının Sinop, Gerze, Saray ve 

Yaykın Nakîbü’l-eşrâf kaymakamları listesinde yer alırken; aynı zamanda 1760-1796 yıl-

larının Boyabad, Alaçam ve Gerze Nakîbü’l-eşrâf kaymakamları listesinde de bulunmak-

tadır. 1796 yılından itibaren Nakîbü’l-eşrâf kaymakamları Tevcih Defteri’nde Gerze ilçesi 

11 MŞH, Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, nr. 142, s. 29; nr. 169, s. 19; nr. 170, s. 19. 
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yer almamış, defterde sadece Boyabad ve Alaçam kazalarına yer verilmiştir. Hatta 1887 

yılından itibaren kaza ismi belirtilmeksizin Sinop sancağına atama yapılmıştır.

Sinop ulemasının haricinde son dönem Osmanlı uleması arasında Kastamonu Nâibi 

Seyyid Mehmed Sâbit Efendi, Sinop’ta medfun Seyyid Bilal’in (Türker, 2011:8-9; Al-

bayrak, 2002:308-309)12 ahfâdındandır. Ayrıca Osmanlı Devleti’nin 61. Nakîbü’l-eşrâfı 

Yâsincizâde Mehmed İlmi Efendi’nin de (v. 18 Cemâziye’l-âhir 1289/1872)13 oğludur. 

Recebzâde es-Seyyid Mehmed Çelebi Efendi’nin Sinop Nakîbü’l-eşrâf 
Kaymakamlığına Tayini14 

Umdetü’s-sâdâti’l-kirâm Kaymakam-ı sâbık Recebzâde es-Seyyid Mehmed Çelebi –

dâme şerefu siyâdetihî–

Ba‘de’t-tahiyyeti’l-vâfiye inhâ olunur ki Sinob ve Gerze ve Saray ve Yaykın ve Ala-

çam kazalarında olan sâdât-ı kirâm zevi’l-ihtirâm üzerlerine tarafımızdan sizi kaymakam 

nasb ve tayin etmişizdir gerekdir ki ırk-ı tâhir-i Nebevîye intisâbı meşhûr ve ma‘rûf olan-

lara i‘zâz ve ihtirâm edib teseyyüdü zâhir kadılar hüccetleri ve kaymakamlar temessükle-

riyle alâmet-i hadrâ isti‘mâl edenlerin zecr ve men‘lerinde ihtimâm ve kendiniz kat‘â bir 

kimesneye alâmet vaz‘ına izin vermeyib iddiâ-i sıhhat-i neseb edenleri tarafımıza havâle 

ve ihzâr ve te’dîb ve sâir hukûk-ı şer‘iyye-i sâbite tahsili iktizâ ettikde sâir hükkâma 

müdâhale ve ta‘cîz ettirmeyesiz sâdâtdan tevcîh ve arûsiye nâmıyla veya bir gayrî bahâne 

ile bir akçelerin almayıb sıyânet-i ırz ve mallarında ikdâm-ı tâm ve hidemât-ı aliyyele-

rinde makdûrunuzu bezl ile mazhar-ı şefaat-i Hazret-i Seyyidü’l-enâm –aleyhi efdalü’t-

tahiyyeti ve’s-selâm– olasız.

Hurrire fi’l-yevmi’l-âşir fî şehr-i Rebîülevvel li-sene hamsîn ve mi’ete ve elf. [10 

Rebîülevvel 1150/8 Temmuz 1737].

Mine’l-fakîr es-Seyyid Ömer

En-Nakîb 

12 Seyyid Bilal Türbesi ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. MŞH, MEC, 68/14.

13 Göreve gelişi: 15 Safer 1278/22 Ağustos 1861. Vefatı: 18 Cemâziye’l-âhir 1289. Ahmed Rıfat Efendi, 
Devhatü’n-Nukabâ, s. 61-63.

14 ŞSS., Sicil nr. 89, s. 25
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Emiroğlu es-Seyyid Halil Çelebi Efendi’nin Sinop Nakîbü’l-eşrâf 
Kaymakamlığına Tayini15

Kıdvetü’s-sâdâti’l-kirâm Emiroğlu es-Seyyid Halil Çelebi Efendi –dâme şerefu 

[siyâdetihî]–

Ba‘de’t-tahiyyeti’l-vâfiye inhâ olunur ki Sinob ve Gerze ve Saray ve Yaykın kazala-

rında olan sâdât-ı kirâm zevi’l-ihtirâm üzerlerine tarafımızdan seni kaymakam nasb 

ve ta‘yin etmişizdir gerekdir ki sahîhü’l-ensâblarına tevkîr ve ihtirâm edib teseyyüdü 

zâhir olub kuzât hüccetleri ve kaymakamlar temessükleriyle dahîl olub ızhâr-ı siyâdet 

ve irâet-i alâmet-i hadrâ edenleri men‘de ihtimâm edib kendin dahi kat‘â bir kimesneye 

alâmet vaz‘ına izin vermeyib iddi‘â-i sıhhat-i neseb edenleri tarafımıza havâle edesiz ve 

şer‘an lâzım gelen te’dîb ve ta‘zîrlerini hukûk-ı şer‘iyye-i sâbite tahsili iktizâ ettikde siz 

edib sâdât-ı kirâmı sâir hükkâma rencide ettirmeyesiz hülâsa-i kelâm bu vedî‘a-i azîmi 

ve emânet-i kübrâda kemâl-i iffet ve istikâmet edib sâdât-ı kirâmdan tevcîh ve arûsiye ve 

sâir bahâne ile bir akçelerin almayıb sıyânet-i ırz ve mallarında bezl-i makdûr ve sa‘y-i 

mevfûr eylemeniz ile dünyada makbûl-i hâs ve âm ve ukbâda mazhar-ı şefa‘at-i hazret-i 

Seyyidü’l-enâm –aleyhi efdalü’t-tahiyye ve ekmelü’s-selâm– olasız ve’s-selâm.

Fî Gurre-i Ramazâni’l-mübârek li-sene seb‘a ve hamsîn ve mi’ete ve elf. [1 Ramazan 

1157/8 Ekim 1744]. 

Mine’l-fakîr es-Seyyid Mahmud 

En-Nakîb 

Sinop’ta Görev Yapan Müftüler16

Sıra 
No

Vilâyet/
Sancak/Kaza

Müftünün İsmi Tayin Tarihi

1 Sinop Mustafa Efendi 1 Receb 1231
28 Mayıs 1816

2 Sinop Seyyid Mehmed Efendi17 
Mustafa Efendi’nin vefatından sonra göreve gelmiştir.

15 Safer 1239
21 Ekim 1823

3 Sinop Hacı Süleymanzâde Mehmed Sırrı Efendi
Seyyid Mehmed Efendi’nin vefatından sonra göreve 
gelmiştir.
Hacı Süleymanzâde Mehmed Sırrı Efendi sû-i hâli ve 
adem-i imtizâcı sebebiyle azl edilmiştir.

13 Receb 1271
1 Nisan 1855

15 Sinop Şeriyye Sicilleri, Sicil nr. 86, s. 19

16 Sinop Müftü çizelgesi Meşîhat Arşivi’ndeki Müftü Defterlerinden istifade edilerek hazırlanmıştır. Bkz. 
MŞH, nr. 35, s. 181; nr. 36, s. 463.

17  Seyyid Mehmed Efendi’nin terekesi Sinop Şeriyye Sicili nr. 71, s. 29-30’da kayıtlıdır.
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4 Sinop Bafralı Müderriszâde Şemseddin Efendi
Adem-i idaresi sebebiyle görevden azl edilmiştir.

11 Receb 1276
3 Şubat 1860

5 Sinop Hacı Süleymanzâde Mehmed Sırrı Efendi
2. kez göreve gelmiştir.
Hacı Süleymanzâde Mehmed Sırrı Efendi sû-i hâli ve 
adem-i imtizâcı sebebiyle azl edilmiştir.

29 Şaban 1277
12 Mart 1861

6 Sinop Ahmed Hamdi Efendi
A‘ma olması sebebiyle azl edilmiştir.

7 Rebîüelvvel 1287
7 Haziran 1870

7 Sinop Şekercizâde Hâfız Ali Lütfü Efendi18 6 Cemâziyelâhir 1291
21 Temmuz 1874

8 Sinop Çankırılı Müftüzâde Hacı Tevfik Efendi
Şekercizâde Hâfız Ali Lütfü Efendi’nin vefatından 
sonra göreve gelmiştir.

9 Muharrem 1321
7 Nisan 1903

9 Sinop Ayancık kazası Müftüsü Hasan Fehmi Efendi
Çankırılı Müftüzâde Hacı Tevfik Efendi’nin 
vefatından sonra göreve gelmiştir.

16 Rebîülevvel 1324
10 Mayıs 1906

10 Sinop İbrahim Hilmi Efendi19

Ayancık kazası Müftüsü Hasan Fehmi Efendi’nin 
mebus seçilmesinden sonra göreve gelmiştir.

24 Muharrem 1327
15 Şubat 1909

11 Sinop Numan Efendi 
İbrahim Hilmi Efendi’nin azlinden sonra göreve 
gelmiştir.

11 Zilkâde 1330
22 Ekim 1912

12 Sinop İbrahim Hilmi Efendi
Numan Efendi’nin azlinden sonra 2. kez göreve 
gelmiştir.

2 Şaban 1331
7 Temmuz 1913

13 Sinop Salih Efendi 12 Teşrîn-i evvel 1335
12 Ekim 1919

171819

18 MŞH, SAİD, 2567. 
19 MŞH, SAİD, 2504.
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Boyabad Müftüleri20

Sıra 
No

Vilâyet/
Sancak/Kaza

Müftünün İsmi Tayin Tarihi

1 Boyabad Hüseyin Efendi 1230’dan önce
1815’ten önce

2 Boyabad Dedezâde Hâfız Ali Efendi
Hüseyin Efendi’nin vefatından sonra göreve 
gelmiştir.

25 Rebîülâhir 1230
6 Nisan 1815

3 Boyabad Müftüzâde İsmail Sıdkı Efendi
Dedezâde Hâfız Ali Efendi’nin vefatından sonra 
göreve gelmiştir.

30 Muharrem 1250
8 Haziran 1834

4 Boyabad Seyyid Hâfız Mehmed Sadık Efendi
Müftüzâde İsmail Sıdkı Efendi’nin vefatından sonra 
göreve gelmiştir.

23 Şaban 1252
3 Aralık 1836

5 Boyabad Hâfız Mehmed Ataullah Efendi 3 Muharrem 1260
24 Ocak 1844

6 Boyabad Seyyid Hâfız Mehmed Sadık Efendi 
2. kez göreve gelmiştir.

19 Rebîülâhir 1262
16 Nisan 1846

7 Boyabad Hâfız Mehmed Ataullah Efendi
Seyyid Hâfız Mehmed Sadık Efendi’nin vefatından 
sonra göreve gelmiş, uygunsuz davranışları 
sebebiyle azledilmiştir.

5 Ramazan 1265
25 Temmuz 1849

8 Boyabad Müderris Seyyid Hüseyin Rüşdü Efendi 7 Rebîülâhir 1272
17 Aralık 1855

9 Boyabad Hacı Ataullah Efendi
Müderris Seyyid Hüseyin Rüşdü Efendi’nin 
vefatından sonra tayin edilmiş ve hakkında açılan 
soruşturmada aklanmasından sonra istifa etmiştir.

13 Ramazan 1279
4 Mart 1863

10 Boyabad Müftü Müsevvidi Hacı Ali Efendi 11 Cemâziyelâhir 1291
26 Temmuz 1874

20 Boyabad Müftü çizelgesi Meşîhat Arşivi’ndeki Müftü Defterlerinden istifade edilerek hazırlanmıştır. Bkz. 
MŞH, nr. 35, s. 93; nr. 36, s. 237; BOA, A.}MKT.DV.. 2/42, H-29-06-1260; BOA, A.}MKT.UM., 4/67, H-14-02-
1266; BOA, A.}MKT.UM., 6/72, H-7 -03-1266; BOA, DH.SAİDd.., 153/139, H-29-12-1291; BOA, DH.MUİ., 
166/14, H-01-06-1331; BOA, AE.SMHD.I., 312/7, H-26-01-1145; BOA, MF.MKT., 312/7, H-10-11-1313, BOA, 
A.}MKT.MHM., 15/68, H-20-08-1265; BOA, DH.SAİDd.., 92/447, H-29-12-1291; BOA, A.}MKT., H-12-01-1264; 
BOA, DH.SAİDd., 151/269, H-29-12-1296; BOA, HAT, 713/34069, H-29-12-1245; BOA, DH.MKT., 1069/24, 
H-22-02-1324, BOA, BEO, 1139/85360, H-19-01-1316; BOA, BEO, 1139/85361, H-19-01-1316; BOA, İ..DH., 
1355/12, H-15-01-1316; BOA, BEO, 1502/112583, H-15-02-1318; BOA, ŞD., 3086/2, BOA, AE.SSÜL.II., 1/84, 
H-29-12-1100. BOA, A.}MKT.NZD., 145/101, H-05-08-1271; BOA, MF.MKT., 371/18, H-08-05-1315; BOA, 
DH.ŞFR., 406/72, R-21-08-1324; BOA, DH.MKT., 2647/12, H-9 -10-1326.
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11 Boyabad Pîrîzâde Hâfız Ahmed Efendi
Müftü Müsevvidi Hacı Ali Efendi’nin vefatından 
sonra göreve gelmiş, uygunsuz davranışları 
sebebiyle azledilmiştir.

25 Safer 1296
18 Şubat 1879

12 Boyabad İstanbul müderrislerinden Osman Hulûsi Efendi21 13 Şaban 1300
19 Haziran 1883

13 Boyabad Boyabad ulemâsından Hacı Dervişzâde Ahmed 
Galib Efendi22

Osman Hulûsi Efendi’nin vefatından sonra göreve 
gelmiştir.

1 Muharrem 1318
1 Mayıs 1900

14 Boyabad Kayserili Arabacızâde Ömer Lütfü Efendi23 2 Cemâziyelâhir 1324
24 Temmuz 1906

15 Boyabad Koçanoğlu Mehmed Hulusi Efendi24 26 Ramazan 1330
8 Eylül 1912

16 Boyabad Hayrabolu Müftüsü Ahmed Şükrü Efendi 8 Rebîülevvel 1335
2 Ocak 1917

Meşihat Arşivi’ndeki müftü defterleri ve belgeleri üzerinde yapılan araştırma neti-

cesinde Boyabad’da 1815-1924 yılları arasında görev yapmış 16 müftüden Seyyid Hâfız 

Mehmed Sâdık Efendi ve Müderris Seyyid Hüseyin Rüşdü Efendi’nin “Seyyid” olduğu 

görülmüştür.21222324

Gerze Müftüleri2526

Sıra 
No

Vilâyet/
Sancak/Kaza

Müftünün İsmi Tayin Tarihi

1 Gerze Marmaris Müftüsü Müderris Ahmed Faik Efendi26 22 Zilhicce 1332
11 Kasım 1914

21 MŞH, SAİD, 180/15, 2565. 

22 MŞH, SAİD, 182/23, 2615. 

23 MŞH, SAİD, 248/21, 5582.

24 MŞH, SAİD, 177/31, 2513. 

25 Gerze Müftü çizelgesi Meşîhat Arşivi’ndeki Müftü Defterlerinden istifade edilerek hazırlanmıştır. Bkz. 
MŞH, defter nr. 36, s. 690.

26 MŞH, SAİD, 178/3, 2520.
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Ayancık Müftüleri27 28

Sıra 
No

Vilâyet/
Sancak/Kaza

Müftünün İsmi Tayin Tarihi

1 Ayancık Hoca Ömer Efendizâde Hüseyin Hüsameddin Efendi 9 Zilhicce 1315
1 Mayıs 1898

2 Ayancık Hasan Fehmi Efendi 3 Zilhicce 1318
24 Mart 1901

3 Ayancık Adapazarlı Hocazâde Mustafa Şevki Efendi 
Hasan Fehmi Efendi’nin Sinop Müftülüğüne tayininden 
sonra göreve gelmiştir.

21 Safer 1326
25 Mart 1908

4 Ayancık İsmail Hakkı28 20 Receb 1329
17 Temmuz 1911

3. Sinob’un Meşhûr Seyyid Aileleri: Hz. Peygamber’in Soyuna Mensup 
Seyyid Bilâl ve Çeçe Sultan

Sinop’ta Medfûn Bir Seyyid: Seyyid İbrahim Bilâl

İslâm orduları Emeviler döneminde Hz. Peygamber’in “İstanbul’un Fethi” müjdesi-

ne nâil olmak için 675 yılında İstanbul’u kuşatmıştır. Bu kuşatmaya Horasan’dan katılan 

gönüllüler içerisinde Sinop’ta medfûn Seyyid Bilâl’in de bulunduğu rivayet edilmektedir. 

Seyyid İbrahim Bilal’in, Hz. Hüseyin’in altıncı göbekten torunu olduğu da rivayetler ara-

sındadır. Ayrıca Seyyid Bilal, kesikbaş destanlarına (Rençber, 2003: 175 vd.; Rençber, 2016: 

41 vd.) konu olan bir seyyiddir (Türker, 2011: 8-9; Albayrak, 2002: 308-309).

Seyyid Bilal’in Hz. Peygamber’in29 neslinden gelmesi sebebiyle Osmanlı Devleti’nde 

Seyyid Bilal Cami ve Türbesine gereken ihtimam gösterilmiş ve pek çok defa tamir etti-

rilmiştir. Hatta tamirat esnasında Selçuklu hükümdarlarına ait gümüş paralar bulunarak 

İstanbul’a gönderilmiştir.30 

Seyyid Bilal Vakfı tevliyeti ve türbedârlığında seyyidler de aktif olarak görev almış-

lardır.31 Seyyid Bilal Türbesinde türbe, medrese ve vakıfta hizmet etmiş olanların kabirleri 

27 Ayancık Müftü çizelgesi Meşîhat Arşivi’ndeki Müftü Defterlerinden istifade edilerek hazırlanmıştır. Bkz. 
MŞH, nr. 36, s. 584

28 MŞH, SAİD, 177/35, 2516. 

29 BOA, DH.MKT., 1381/65, H-3 -03-1304. 

30 BOA, Y.MTV., 21/1, H-02-10-1304; BOA, İ.EV. 9/20, H-22-09-1312; BOA, Y..PRK.UM.., 39/9, H-08-02-
1315; BOA, C..BH.., 60/2850, H-22-02-1195; BOA, AE.SABH.I.., 60/4209, H-08-04-1196; BOA, AE.SABH.I.., 
104/7125, H-14-08-1194.

31 BOA, AE.SMHD.I.., 25/1525, H-07-09-1153; BOA, İE.EV.., 29/3318, H-01-01-1111; BOA, İE.EV.., 35/4058, 
H-21-01-1112; BOA, AE.SMHD.I.., 63/4049, H-14-09-1153; BOA, A.}MKT.UM.., 164/92, H-00-00-1270; BOA, 
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bulunduğu gibi seyyidlerin ve Nakîbü’l-eşrâfların aile ve akrabaları da buraya defnedil-

miştir. Örneğin İstanbul Nakîbü’l-eşrâf’ı Seyyid Hacı Hasan Tahsin Efendi’nin32 oğlu Sey-

yid İbrahim’in kayınvalidesi Fatıma Hanım, Seyyid Bilal Türbesinde metfûndur (Türker, 

2011: 128-129).

Çalışmamızda tespit edebildiğimiz kadarıyla Seyyid Bilal Osmanlı Devleti tarafından 

seyyid olarak kabul edilmiş, Seyyid Bilal’in neslinden gelenlere seyyidlere tanınan imti-

yazlar tanınmıştır.

Meşîhat Arşivi’ndeki Belgelerde Seyyid İbrahim Bilâl:

Osmanlı Devleti’nde tekke ve zaviyelerin idaresiyle ilgilenen ve Şeyhülislamlığa bağlı 

bir birimi olan Meclis-i Meşâyih’e ait defter ve belgelerde Sinop’ta metfun Seyyid İbrahim 

Bilal’in seyyidliği açıkca geçmektedir. Bu belgelerden bazıları şunlardır: 

“Sinop’taki Seyyid İbrahim Bilâl türbesinin türbedarlık ve zaviyedarlık cihetlerinin 

Hacı Ahmet Efendi’nin vefat etmesiyle büyük oğlu İbrahim Bilâl’in feragatiyle küçük oğlu 

Abdülkadir Efendi’ye tevcihi”33 

Sinop’ta medfûn Seyyid İbrahim Bilâl hazretlerinin türbedârlığıyla zâvidârlık cihet-

lerine bâ-berât-ı âlî mutasarrıf olan Hacı Ahmed Efendi’nin vukû‘-ı vefâtına mebni mün-

hal olan ciheteyn-i mezkûreteyn müteveffâ-yı mûmâ-ileyhin büyük oğlu İbrahim Bilâl’in 

keff-i yedinden ve iktidârı derece-i kifâyede bulunan diğer oğlu Abdülkadir Efendi’ye 

tevcîhi Sinop mutasarrıflığının fî 4 Receb sene [1]328 ve fî 28 Haziran sene [1]326 târih ve 

350 numaralı mazbatasıyla livâ-i mezkûr niyâbet-i şer‘iyyesinin fî 24 Ramazan sene [1]328 

târihli i‘lâmında talep ve ifâde olunmuş ve Evkâf-ı Hümâyûn kuyûd-ı kadîme vakfiye ka-

leminin evrâk-ı mezkûre zahrında muhrec der-kenârında Sinop’ta Şeyh Bilâl Zâviyesi’nin 

şehrî iki yüz guruş ta‘amiyye ile türbe ve zâviyedârlık cihetleri fî 22 Receb sene [1]290 

târihinde eş-Şeyh el-Hâc Ahmed Efendi’ye tevcîh olunduğunu mübeyyin berât-ı âlî ısdâr 

kılındığı gösterilmiş olduğuna binâen sûret-i iş‘âr-ı mahallî muvâfık-ı usûl ve nizâm gö-

rülmüş idüğünden ol vech ile mezkûr cihetlerin pederi müteveffâ-yı mûmâ-ileyh Şeyh 

Ahmed Efendi mahlûlünden ve birâderi mûmâ-ileyh İbrahim Bilâl Efendi keff-i yedin-

den mûmâ-ileyh Abdülkadir Efendi uhdesine tevcîhiyle yedine berât-ı âlî i‘tâsı zımnın-

C..EV.., 352/17851, H-03-09-1135; Tecvid üzere Kuran-ı kerîm okunması şartıyle Sinob’da Seyyid Bilal Zavi-
yesi zaviyedarlığının tevcihi. BOA, A.}MKT.NZD., 356/85, H-21-12-1277. BOA, DH.MKT., 1381/65, H-3 -03-
1304. 

32 Nakîbü’l-eşrâf Seyyid Hacı Hasan Tahsin Efendi, Kıbrıs’ta doğmuş ve 8 Safer 1264/15 Ocak 1848 tarihinde 
Nakîbü’l-eşrâflık görevine gelmiştir. 11 Safer 1278/18 Ağustos 1861 tarihinde vefat etmiştir.

33 MŞH, Meclis-i Meşâyih Defteri, nr. 1735, vr. 61. 
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da takdîm kılınan işbu mazbata dâ‘iyânemizin melfûfâtıyla mazrûfen Evkâf-ı Hümâyûn 

Nezâret-i Aliyyesine irsâl buyrulması bâbında. 

Fî 7 Zilhicce [1]328/[10 Aralık 1910].

Sinop’ta medfûn Seyyid İbrahim Bilâl hazretleri türbe-i şerîfeleri türbedârlığıyla 

zâviyedârlığının Abdülkadir Efendi uhdesine tevcîhi hakkında livâ-i mezkûr mutasarrıf-

lığından mazbata. 

Fî 2 Ramazan [1]328, fî 24 Ağustos [1]326 târih ve 110 numaralı der-kenâr ile icâbı arz 

edilmiştir.

Fî 24 Şaban [1]328/[31 Ağustos 1910].34

Muafiyet beratları ve vakıflarla ilgili pek çok arşiv belgesinde Seyyid Bilal’in seyyidli-

ğine atıf yapılmıştır.

“Sinop’ta medfun Sâdât-ı Kirâmdan Seyyid Bilal’i ziyarete gelip sonrasında Hacca git-

mek isteyen Hoca Mehmed Efendi’ye hazine’den yol harçlığı verilmesi hakkında”35

Bihî

Makâm-ı Celîl-i Sadâretpenâhiye

Re’sen, Numara 38

Vidinli merhûm Hoca Mustafa Efendi me’zunlarından ve fuhûl-i ulemâ-yı kirâm ve 
Dersiâmdan bâ‘is-i mazbata-i âcizânemiz mekremetlü Hoca Mehmed Efendi dâ‘ileri bir müddet-
ten beri Bolu’da tedris-i ulûm-ı nâfi‘a neşriyle meşgul olmuş ve bu sene-i mübârekede Hicaz-ı 
mağfiret-tırâza rûy-i me‘âli azîmet olmak emniyesiyle sâdât-ı kiramdan Sinob’da günûde-i bis-
ter-rahmet olan Seyyid Bilal –kuddise sırrahu’l-müte‘âl– hazretlerinin türbe-i şeriflerini ziyaret et-
mek arzusuyla buraya gelip müddet-i ikâmette tedris-i ulûm-ı şerîfe ile burada dahi ahali-i belde-
yi müstefîz eylediğinden ve da‘avât-ı kudsiyet âyât-ı zıllullâhiye terdîfen cenâb-ı mu‘allâ elkâb-ı 
Sadâret-penâhileri için dahi da‘avât-ı mahsûsa kıraat ve tilâvet olunduktan sonra Dersaâdet ta-
rikiyle sâlifü’z-zikr mahall-i mübârekeye gitmek üzere efendi-i mûmâ-ileyh bu kere Dersaâdet’e 
azîmet eylemiş ve bu misillü dâ‘iyân hakkında zülâl-i inâyet-i cenâb-ı şehinşâhi bî-diriğ buyruldu-
ğu vâzıhâttan hususuyla havâce-i mûmâ-ileyh hilye-i fazl ve salâh ile pîraste ve lütf ve merhamet-i 
aliyyeye şâyeste zevât-ı fezâil-i semâtdan bulunmuş olmağın min gayr-i had işbu mazbata-i 
çâkerânemiz bi’t-terkîm efendi-i mûmâ-ileyh yediyle takdîmine ictisâr kılındı. 

Ol bâbda ve her halde emr ve fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.

Fî 15 Şevval sene 1282 ve fî 18 Şubat sene 1281

Kaymakam-ı Sinob es-Seyyid Mehmed Tevfik; ed-dâ‘i Nâib es-Seyyid İbrahim Necib; ed-dâ‘i 
Müftü Mehmed Sırrı Abduh; Serkâtib-i mâl Ahmed Hamdi; Müdür-i Evkâf Muhammed Emin; 

34 MŞH, Meclis-i Meşâyih Defteri, nr. 1767, vr. 16b.

35 BOA, A_}MKT_MHM__00350_00047_002_001.
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Serkâtib-i Tahrirât Asım; A‘zâ es-Seyyid Ömer Sünûhi; A‘zâ Halil; A‘zâ es-Seyyid Mehmed; A‘zâ 
Abdülkerim; A‘zâ es-Seyyid Hafız Ali; A‘zâ es-Seyyid Ömer Nuri; A‘zâ ….?Kostanti; A‘zâ Taşçıza-
de Mirozi

“Sinop’ta medfun Sâdât-ı Kirâmdan Seyyid Bilal’in mezarına hediye edilen örtünün geli-
şi ile mahalline irsali hakkında Sinop Mutasarrıflığından çekilen telgrafnâmenin gazetelerde ilân 
edilmesi”36

Mâbeyn-i Hümâyûn Başkitâbet-i Celîlesine 

Sinob’da medfûn sâdât-ı kiramdan Seyyid Bilal Hazretleri merkâdine ihdâ buyrulan pûşide-i 
sa‘âdetin vusûlüyle mahalline sûret-i isâli hakkında Sinob mutasarrıflığından keşîde kılınan 
ve manzûr-ı âli-i Cenâb-ı Cihanbânî buyrulan telgrafnâmenin gazetelerde i‘lânı emr ve fermân-ı 
Hümâyûn-ı Cenâb-ı Hilâfet-penâhi iktizâ-yı celîlinden olduğu mezkûr telgrafnâmenin leffiyle 
şeref-vârid olan 26 Safer sene 1304 tarihli tezkire-i husûsiyye-i vâridelerinden iş‘âr buyrulmağla 
ber-mûceb-i irâde-i seniyye keyfiyet derhal gazetelerle i‘lân ettirilmiş olmağın ol bâbda. 

Gurre-i Rebîülevvel 1304/[28 Kasım 1886].

“Sinop’ta Sâdât-ı Kirâmdan Seyyid Bilal türbesinin tamiri için para ihsanı istirhamını hâvî Si-
nop Mutasarrıflığının arizası”37

Bihî

Mabeyn-i Hümâyûn Cenâb-ı Mülûkâne Başkitâbet-i Celîlesi Cânib-i Sâmîsine

Devletlü Efendim Hazretleri

Bundan on sene mukaddem cümle-i müberrât celîle-i diyânet-perverî-i Cenâb-ı Hilâfet-
penâhiye dâhil olmak üzere masârıfâtı Evkâf-ı Hümâyûn Hazînesinden elli yedi bin küsür guruş 
sarfıyla emr-i tâmiri icrâ kılınan Sinob’da defin-hâk-ı ıtırnâk olan sâdât-ı kiramdan Seyyid Bilal –
kuddise sırrahû’l-Müte‘âl– hazretlerinin câmi ve türbe-i şerîfeleri mevki‘an bir zirve ittisâlinde bu-
lunarak mütemadiyen her cihetten derkâra ma‘rûz olmak hasebiyle ahşabdan i‘mâl olunmuş olan 
rütbe-i şerîfenin kubbesi çürümüş ve üzerinde bulunan kurşun zemin kubbeyi muhafaza edeme-
yecek bir dereceye gelmiş ve minârenin dahi şerefesi ahşabdan olmak cihetiyle bu da kurşunlarıy-
la beraber bozularak tamire muhtâc bir hale geldiği ve hatta atiyye-i celile-i hüsrevâneden olarak 
türbe-i şerîfe-i mezkûrenin kubbesine talik olunan o kıymetdâr avize kubbenin ahşabının çürüme-
sinden sıkletine tahammül edemeyerek sâl-i hâl Ağustosunda takımıyla zemine düşerek parçalan-
mıştır. Zâten Sinob’da fenn-i mimâriye layıkıyla vukûflu bennân ustalarının fikdânı hasebiyle her 
nasılsa vaktiyle kubbenin tuğla ile inşâ olunmayarak ahşabdan i‘mal olunması ve rasânetine dahi 
layıkı vechle dikkat olunmamak cihetiyle tamirat-ı sâirenin pek de nefsü’l-emre tevâfuk edeme-
miş olması ve bununla beraber türbe ve câmi-i şerîf-i mezkûreye haddinden ziyâde masraf ihtiyar 
olunmuş olduğu ve bu da taşçı ustalarının fikdânından veya ebniye inşaatı usulüne vukûfsuzluk 
ile bi-hakkın nezâret-i lâzıme ifâ olunamamasından ileri gelmiş olacağı anlaşılmış ve telâfi-i meâfât 
edilebilmek gayr-i mümkin bulunmuş olub mamâfih mezkûr kubbenin tonozlu kemer üzerine kar-
gir olarak yeniden inşası ve minâre şerefesinin yonma taştan hamidiye usulü tarzında tamir ve ter-
mimi iktizâ etmiş ve bu sûretle icrâ-yı tamirâtında resânet hâsıl olacağı ve bu da on iki bin dokuz 

36 BOA, DH_MKT__01381_00065_001_001

37 BOA, Y__MTV__00149_00041_001_001.
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yüz kırk dört guruş kırk beş santim mebâliğle vücûda geleceği bi’l-keşf müstebân olarak ol bâbda 
tanzîm olunan keşif defteri ile resm-i mastahı ve amûdisini gösterir haritası leffen takdim pişgâh-ı 
sâmîleri kılınmış ve bunun taraf-ı ahaliden i‘âneten inşâsı eğerçe mümkün ise de müberrât-ı âliye 
karşı bu sûrette hasbe’l-ubûdiyye ihtiyar olunamayarak şimdiden icrâ-yı tamirine mübâşeret olun-
maz ise gittikçe harabiyeti ve bu yüzden masârıf-ı zâide ihtiyârını müeddi bulunacağından keyfi-
yetin arz-ı atabe-i ulyâ-yı cenâb-ı Hilâfet-penâhi kılınmasını bi’l-hâssa arz ve istirhâm eylerim ol 
bâbda ve her halde emr ve fermân hazret-i men lehu’l-emrindir.

Fî 11 Receb 1314 ve fî 4 Kânûn-i evvel 1312/[16 Aralık 1896].

Sinop Mutasarrıfı

[Mühür] Sâfi

“Sinop’ta Sâdât-ı Kirâmdan Seyyid Bilal türbesi ve minaresinin tamiri için Hazine-i Hâssadan 
para ihsân edilmesi.”38

Mabeyn-i Hümâyûn-ı Mülûkâne Başkitâbet-i Celîlesine 

Veli-nimet-i bî-minnetimiz zât-ı Hilâfet-semât efendimiz hazretlerinin me’s-i hayriyye-i 
Hümâyûnları cümle-i mübeccelesinden olmak üzere Sinob’da sâdât-ı kirâmdan Seyyid Bilal haz-
retleri türbe-i şerîfesiyle minâresinin tamiri masârıfı için dört mah evvel hazine-i hâssa-i şâhâneden 
mebâliğ-i lâzıme bî-diriğ ihsân buyrulmuş iken türbe-i şerîfe-i mezkûre ve sâirenin hâl-i harabette 
bırakıldığı Sinob’a muvâsalet-i bendegânemle beraber anlaşılmasıyla hemen mahsûs bir komisyon 
teşkîl ve levâzım-ı termîme tehiyye ve tertîb ettirilerek bu gün ale’s-sabâh derûn-ı türbede da‘avât-ı 
mefrûza-i Cenâb-ı veliyyü’n-nimet-i bî-minnet-i a‘zami tizkâr ve tekrar edâ-yı vecibe-i ubûdiyet kı-
lındıktan sonra emr-i tamiriyyeye mübâşeret olunduğu ve şu lütf-i ihsân-ı hümâyûn-ı cihanbâninin 
beyne’l-ahâli dahi bâ‘is-i kemâl-i mehammet ve vesile-i şükriye-i da‘avât-ı bî-gâyât olunduğu 
ma‘rûzdur.

Fî 27 Haziran 1312/[9 Temmuz 1896].

Sinop Mutasarrıfı

Emin Rauf

4. Sinop’ta Medfun Seyyid İbrahim Bilâl Neslinden Seyyid Mehmed Sâbit 

Efendi39

Ailesi ve Doğumu

Seyyid Mehmed Sâbit Efendi, 15 Şaban 1266/26 Haziran 1850 tarihinde İstanbul’da 

dünyaya gelmiştir. Babası, Osmanlı Devleti’nin 61. Nakîbü’l-eşrâfı Yasincizâde Mehmed 

İlmi Efendi’dir (ö. 18 Cemâziye’l-âhir 1289/1872).40 

38 BOA, Y_PRK_UM_00039_00009_001_001.

39 Seyyid Bilal Soyuna Mensup Seyyid Mehmed Sâbit Efendi’nin biyografisi İstanbul Müftülüğü Meşihat Ar-
şivi sicil dosyasından istifade edilerek hazırlanmıştır. Bkz. MŞH, SAİD, 179/4, 2541/A.

40 15 Safer 1278/22 Ağustos 1861 Göreve geliş, 18 Cemâziye’l-âhir 1289 Vefat. Bkz. Ahmed Rıfat Efendi, 
Devhatü’n-Nukabâ, İstanbul, 1283, s.61-63; BOA, İ.DH., 578/40249; H-29-12-1232, BOA, HAT, 1539/45.
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Yasincizâde Seyyid Mehmed İlmi Efendi, Şeyhülislâm Yasincizâde Seyyid 

Abdülvehhâb Efendi’nin oğludur.41 Şeyhülislâm Yasincizâde Seyyid Abdülvehhab Efen-

41 İki islâm devleti arasında merbutiyetin takviyesi için Devlet-i Aliyye tarafından İran’a gönderilen Elçi Ya-
sincizade Abdülvehhab Efendi’nin sefarette çok muvaffakiyet elde edip rabıtayı takviye ettiği ve Rusya ile 
harpten sonra şimdi sulh içinde bulunan Devlet-i Aliyye ile İran arasında ittihadın devam etmekte bulundu-
ğuna dair sadaret kaymakamına Mirza Şefi’ Han’ın mektubu. a.g.y.tt. BOZ, HAT, 1/25, H-29-12-1226; Devlet-i 
Osmaniyye tarafından İran’a gönderilen ve birçok muvaffakiyete nail olan sefir Yasincizade’ye mukabil İran 
Devleti tarafından da teyidi meveddet hususunda İstanbul’a elçi olarak Mirza Mehmed Han’ın gönderildi-
ğine dair Sadrazam Ahmed Paşa’ya name. a.g.tt, BOA, HAT, 2/30, H-29-12-1226; Yasincizade Abdülvehhab 
Efendi’nin İran’a sefir gönderilmesi berekâtından olmak üzere bürudetin vifak ve muhabette tebeddül etti-
ğine dair sadaret kaymakamına mektup a.g.y.tt, BOA, HAT, 2/41, H-29-12-1228; İran Sefiri Yasincizade Ab-
dülvehhab Efendi tarafından Mirza Şefi’ Han’a yazılan iki dostluk mektubuna müşarun-ileyh tarafından ya-
zılan merbut mektupta şimdiye kadar vukubulan kargaşalıkların izalesiyle Basra’dan Azerbaycan’a kadar 
asayişin zuhura geldiğine ve badema bu asayişin devamı temennisine dair teşekkürü havi mektup. a.g.y.tt, 
BOA, HAT, 2/42, H-29-12-1225; İrah Şahı Feth Ali Şah ile Veliahd Mirza Abbas’dan gelen Farsça namelerin 
tercümesi olup, Sefir Yasincizade’nin geldiğine, kendi taraflarınında Mirza Mehmed Rıza Han’ın Sefir tayin 
olunduğuna dairdir. (s. 186) g. Tt, BOA, A.{DVNSNMH.d, 10/216; , BOA, C.ADL., 34/2048, H-19-12-1237; 
BOA, C.ADL., 48/2861, H-29-12-1233; Anadolu Kazaskerliğine Yasincizade Abdülvehhab ve Medine kadılı-
ğına Adana’ya nefyedilen Mehmed Ataullah Efendilerin tayinlerine dair arz, BOA, C.ADL., 67/4040, H-24-04-
1231; Taraf-ı şahaneden İran Devleti’ne gönderilecek hediyelerin mücevherat ve eşyaya dair her ne ise müfre-
dat üzere defteri çıkarılarak Elçi Yasincizade Abdulvehab Efendi’ye verilmek üzere Babıali’ye takdimi, BOA, 
C.HR., 106/5266, H-11-09-1225; İran’da Türkiye Sefiri Yasincizade Abdulvehab Efendi’nin altı aylık maaşının 
itası hakkında müdür-i umuru tarafından verilen istida, BOA, C.HR., 146/7288, H-08-01-1228; Devlet-i Aliy-
ye Rusya ile sulh akdederken İranı ayırmadığına dair İranlılara verilen teminatın memnuniyeti mucib oldu-
ğunu bildiren tahriratın alındığına ve şark vilayetlerindeki hakimler ve sancak beyleri arasındaki kazalardan 
asker tertip olunduğuna ve diğer bazı hususata dair tafsilatı havi olup İran Elçisi Yasincizade Abdülvehhab 
Efendi’ye yazılmıştır, BOA, HAT, 244/13777, H-21-11-1227; Sefaretle İran’a giden Yasincizade Abdülvehhap 
Efendi her iki devlet-i aliyenin ittihada muvaffak olduğu ve Rusya’ya karşı serhadlerin müdafaasına say u 
gayret olunacağı ve her iki tarafın yekdiğerine müzaharette bulunması lazım geldiği ve Darussaadet’e giden 
Mirza Emin’in de muvaffakiyetle avdet ettiğine dair. a.g.y.tt, BOA,HAT, 784/36635, H-29-12-1228; İki devletin 
aralarında olan muvafakatin Yasincizade Abdulvehhap Efendi elçilik gayretiyle daha ziyade takviye bulduğu 
ve her iki devletin maksud-ı aslisi Rusya’ya karşı koymak olduğunu ve Baban Abdurrahman Paşa’nın fesadı 
gibi fesadların cüziyattan olduğu ve ittihada mani olmadığı ve Devlet-i Aliyye’nin Rusya’ya karşı mukabele 
mahzuziyeti mucib olduğuna dair. a.g.y.tt, BOA,HAT, 788/36758, H-29-12-1225; Yasincizade’nin Şaha name-i 
hümayunla hediyeleri teslim ettiğine ve iki devlet arasındaki bazı mesail hakkında Vezir-i Azam Mirza Şef ile 
vuku bulan mükalemesine dair, BOA, HAT, 795/36867, H-07-03-1226; BOA, HAT, 797/36968, H-29-12-1227; 
BOA, HAT 798/37022, H-29-12-1233; BOA, HAT, 804/37132, H-11-05-1224; Rütbesi mevleviyete terfi edile-
rek İran’a sefaretle gönderilecek olan Yasincizade Abdülvehhab Efendi’ye hatt-ı hareketini ve ifaya çalışacağı 
mesaili gösterir mufassal talimatname, BOA, HAT, 804/37132, H-29-12-1224; BOA, HAT, 853/38190, H-29-
12-1226; BOA, HAT, 958/4125, H-29-12-1225; Sabık Anadolu Kazaskeri Yasincizade Seyyid Abdülvahhab 
Efendi’ye Nakibüleşraflık İstanbul Payesi verilmesi, BOA, HAT, 1539/45, H-29-12-1232; Sadr-ı Anadolu Ya-
sincizade Seyyid Abdulvahhab Efendi ile İstanbul Kadısı Kara Halil Efendi torunu Mehmed Said Efendi’nin 
rütbelerinin yükseltilmesi, daha önce Rodos’a sürgün edilmiş bulunan Galata eski Kadısı Sadreddin Efendi 
torunu Mektubi Mehmed Ataullah Efendi’nin de affedilerek rütbesinin yükseltilmesi ve İstanbul ile Mısır’a 
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di, Seyyid Osman Efendi’nin oğludur. Dedesi Seyyid Mustafa Efendi’nin Ayasofya 

Camii’nde “yâsînhan” olmasından dolayı “Yâsincizâde” lakabıyla şöhret bulmuştur. 

Osman Efendi, gençliğinde Enderûn-ı Hümâyûn’a intisap ederek Gelenbevî İsmâil 

Efendi’den aklî ve naklî ilimleri okumuş ve Ocak 1786’da müderrislik ruûsunu alarak 

öğretim hayatına başlamıştır. Bâyezid ve Yenicami medreselerindeki dersleriyle meşhur 

olmuştur.42 Çeşitli medreselerde müderrislik yaptıktan sonra kadılık mesleğine geçmiştir. 

Önce Selânik kadısı; sonra bilâd-ı erbaa kadılığı pâyesini almış ve 1811’de elçilikle İran’a 

gitmiş, oradaki görevini liyâkatle tamamladığından Sultan II. Mahmud’un takdirini ka-

zanmış, kendisine önce Mekke daha sonra İstanbul kadılığı pâyesi verilmiştir. 

1816 yılında Anadolu kazaskeri ve 1818’de Nakîbü’l-eşrâf olmuştur. Ardından Ru-

meli kazaskerliği pâyesini almıştır. Abdülvehhâb Efendi, şeyhülislâmlığı sırasında ilim 

erbabıyla devletin hak ve menfaatlerini koruyan bir kişi olarak tanınmıştır. “Hulâsatü’l-

bürhân fî itâati’s-sultân” adında hadise ilmine dair bir risâle kaleme almıştır (İstanbul, 

1247). Ayrıca hadis usulü ve kelâm ilmiyle ilgili de çalışmaları bulunmaktadır (İpşirli, 

1988: 285-286).

Tahsil Hayatı 

Seyyid Mehmed Sâbit Efendi, tahsil hayatına Anadolu Hisarı Mekteb-i 

İbtidâiyyesinde başlamış ve sonrasında Valide Sultan Mekteb-i Rüşdîsine kaydolmuş ise 

de bazı sıkıntılar sebebiyle şehâdetnâme alamamıştır. Mehmed Sâbit Efendi’nin en kıy-

metli hocası babası Yasincizâde Mehmed İlmi Efendi olmuştur. Babasından başta ulûm-ı 

Arabiyye, akâid ve fıkıh olmak üzere temel İslami ilimleri tahsil etmiştir.

uğramaksızın Rodos’tan doğruca Beyrut’a oradan da yeni görev yeri olan Medine’ye gitmesi, BOA, HAT, 
1627/29, H-29-12-1255. 

42 Sultan Selim Camii’nde Cuma Vaizi Yasincizade Osman Efendi’ye Saray-ı mamure hocalığının tevcihi 
ve saireye dair Babüssaade ağasının arzı. a.g.tt, BOA, AE.SMST.III, 164/12901, H-29-12-1185; BOA, C.EV., 
393/19904, H-18-02-1183.
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Hizmetleri 

Seyyid Mehmed Sâbit Efendi, 1270/1853-1854 yılında İstanbul ruûsu almış ve 

1273/1856-1857’de dört yüz altmış kuruş maaşla göreve bağlanmıştır. 1285/1868-1869 

senesinde babasının Rumeli Sadareti görevini yürüttüğünde bin kuruş maaşla onun tez-

kireciliğine atanmıştır. 1289/1872-1873 yılında maaşı bin kuruşa çıkarılmış ve Kazasker 

Halid Efendi’nin İstanbul kadılığında bulunduğu süre zarfında mülazım olarak altı ay 

çalışmıştır. Muharrem 1293 / Ocak 1876 tarihinde altı bin kuruş maaşlı Sofya Mevlevi-

yetine; Rebîülevvel 1294 / Mart 1877’te hasılâtı hükkâma aid olan Beykoz niyâbetine ta-

yin olunmuş ve dokuz ay sonra bu görevinden istifa etmiştir. Bu süre zarfında babasının 

muhallefâtı ile ile ilgilendiğinden devlet hizmetinde bulunamamıştır. 

30 Receb 1300 / 6 Haziran 1883 tarihinde iki bin beş yüz kuruş maaşla Çankırı 

niyâbeti; 1 Muharrem 1306 / 7 Eylül 1888’da yirmi beş bin kuruş maaşlı bilâd-ı hamse Mı-

sır mevleviyeti; 1 Ramazan 1307 / 21 Nisan 1890’de üç bin beş yüz kuruş maaşlı Tekirdağ 

niyâbeti ve 1 Rebîülevvel 1311 / 12 Eylül 1893 tarihinde ikinci kez aynı maaşla Tekirdağ 

niyâbeti görevlerine tayin edilmiştir.43 

20 Cemâziyelâhir 1312 / 19 Aralık 1894 tarinde 3.500 kuruş maaşla Karahisar-ı sâhib 

niyâbeti; 1 Zilkâde 1312 / 26 Nisan 1895’de 3.000 kuruş maaşla İzmid niyâbeti; 1 Zilhicce 

1315 / 23 Nisan 1898’de 3.600 kuruş maaşla Ankara niyâbeti; 1 Safer 1317 / 11 Haziran 

1899’de 2.700 kuruş maaşla İzmit niyâbeti; 20 Muharrem 1320 / 29 Nisan 1902’de 4.000 

kuruş maaşla Edirne niyâbeti; 20 Safer 1320 / 29 Mayıs 1902’de 4.000 kuruş maaşla Anka-

ra niyâbetine tayin edilmiştir. Son olarak 15 Rebîülevvel 1321 / 11 Haziran 1903’de 4.000 

kuruş maaşla Kastamonu nâibi olmuştur. Mehmed Sâbit Efendi, bu görevini vefat tarihi 

olan 24 Ocak 1905 tarihine kadar sürdürmüştür. 

Nesebi

Yasincizâde Seyyid Mehmed Sâbit Efendi, Şeyhülislamlıktan nesebnâme/şeceresi-

nin bir sûretinin çıkarılmasını talep etmiştir. Şeyhülislamlık Sabit Efendi’nin bu talebini 

Nakîbü’l-eşrâflık makamına havale etmiştir. Yapılan incelemede “Kösem Valide Sultan 

Sâdât Tahsisât Defteri”nde babasının ve kendisinin kaydının bulunduğu görülmüştür. 

43 BOA, İ.HUS, 1/98; H-01-03-1311/12 Eylül 1893, BOA, Y..PRK.BŞK., 33/1.
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Yasincizâde Seyyid Mehmed Sâbit Efendi’nin Sâdât Defterlerindeki kaydı şu 

şekildedir:44 

Dersaâdet’de mevcûd beş yüz sâdât-ı kirâma merhûme ve mağfûrun-lehâ Kösem Vâlide Sultan –
tâbet serâhâ– evkâf-ı şerîfesinden muhassas 431 numaralı vazifeye muhassas sâhifedir

Sâhib-i vazîfenin İsim ve şöhreti Sâhib-i vazîfenin peder 
veya vâlidesinin isim 
ve şöhreti

Sâhib-i 
vazîfenin 
mahall-i 
ikâmeti

İ‘tâ olunan senevî beşer 
guruş vazîfenin senelerinin 
beyânı

Haremeyn-i Muhteremeyn 
pâyelülerinden ve nüvvâb-ı 
şer‘den Mehmed Sâbit Beyefendi

Nakîbü’l-eşrâf esbak 
merhûm Yasincizâde 
İlmi Efendi

Anadolu 
Hisarı 

1320 1319 1318

1323 1321 1321

Fî 9 Şaban 1316/[23 Aralık 
1898] tarihinde zâyi‘inden 
tezkire verilmiştir.

Dersaâdet’de mevcûd beş yüz sâdât-ı kirâma merhûme ve mağfûrun-lehâ Kösem Vâlide Sultan –
tâbet serâhâ– evkâf-ı şerîifesinden muhassas 468 numaralı vazîfeye muhassas sahifedir

Sâhib-i vazîfenin İsim 
ve şöhreti

Sâhib-i vazîfenin 
peder veya vâlidesinin 
isim ve şöhreti

Sâhib-i vazîfenin 
mahall-i ikâmeti

İ‘tâ olunan senevî beşer guruş 
vazîfenin senelerinin beyânı

Kibâr-ı müderrisînden 
Abdülvehhâb Efendi

Nakîbü’l-eşrâf esbak 
merhûm Yasincizâde 
İlmi Efendi

1321 1320 1319

1323 1322

44 Meşihat Arşivi, nr. 1692, s. 431; 1692, s. 468.
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Seyyid Mehmed Sâbit Efendi’nin Tercüme-i Hal Varakası 

Dâire-i Meşîhat-i İslâmiyye
Sicil Şubesi

Es’ile Ecvibe

Sâhib-i tercemenin isim ve mahlas 
veyâ kendisiyle pederi ismi ve pederi 
me’mûrînden ise me’mûriyet ve 
rütbesi ile berâber ma‘rûf zevâtdan ise 
kangı sülâleye nisbet ve şöhreti

Sinob’da medfûn Seyyid Bilal ahfâdından Sudûr-ı 
İzâmdan esbak Nakîbü’l-eşrâf Yasincizâde Mehmed İlmi 
Efendi’nin mahdûmu Mehmed Sâbit 

Târîh ve mahall-i velâdeti Bin iki yüz altmış altı Şaban’ı evâsıtında Dersaâdet’te 
tevellüd eylemişim

Mekâtib-i ibtidâiye ve resmiyyede 
veya mu‘allim-i mahsûsdan nasıl ilm 
ve fenleri lâyıkıyla veyâ muhtasarca 
kırâat ve ta‘allüm eylemişdir ve 
kangı lisânlarda kitâbet ve yâhûd 
yalnız tekellüm eder, bir eser ve 
te’lîfi de var ise neye müte‘allikdir 
ve ruhsât-ı resmiye ile intişâr etmiş 
midir ve mekteb şehâdetnâmesi ve bir 
me’mûriyete intihâbnâmesi var mıdır

Anadolu Hisarı Mekteb-i İbtidâiyyesine ve ondan sonra 
Valide Sultan Mekteb-i Rüşdîsinin nihâyet sınıfına kadar 
devam ederek mebâdi-i ulûmu tahsil eyledimse de hurûc 
imtihânında keyifsizlik münâbetiyle bulunamayarak 
şehâdetnâme alınmamıştır. Ba‘dehû pederimin hânesinde 
ulûm-ı Arabiyyeden Akâide kadar ve fıkıhtan dahi Dürer 
ve ulûm-ı riyâziyyeden hendese ve hikmet-i tabiiyyeyi 
okudum. Lisân-ı Osmânîden mâ‘adâ bir lisân ile tekellüm 
ve kitâbet edemediğim gibi telifâtım dahi yokdur.

Hıdmet-i devlete muvazzaf veya 
mülâzım olarak kaç yaşında ve nerede 
dâhil ve bi’t-terakkî ne kadar ma‘âş 
veyâ harcırâh ve ücret ve âidât-ı 
sâireye nâil olup refte refte nasıl 
me’mûriyetlerde bulunmuş ve ne 
rütbe ve nişânlar ihsân buyrulmuşdur 
ve mu‘ayyenâtının dâimî ve 
muvakkat zamâyim ve tenzîlâtıyla 
infisâl ve müddet-i ma‘zûliyetde 
ma‘âşa nâiliyet ve tekrâr mensûbiyeti 
vâki‘ olmuş mudur ve ba‘zı zevât-ı 
kirâm kitâbet ve ma‘iyyeti gibi husûsî 
işlerde bulunmuş ise keyfiyeti ve bu 
vukû‘atın mümkün olduğı kadar 
şuhûr ve eyyâmı tasrîh ile târihleri 
gösterilmelidir ve ecnebî nişânını 
hâmil ise ne sebeb ve vesîle ile kangı 
târih ve me’mûriyette aldığı dahi 
beyân olunmalıdır.

Bin iki yüz yetmiş tarihinde bir kıta İstanbul ruûsu 
ve yetmiş üç tarihinde dahi dört yüz altmış guruş 
maişet ihsân buyrulmuş ve seksen beş tarihinde bin 
guruş maaşla pederimin Rumeli Sadareti zamanında 
tezkireciliğine tayin ile bir müddet-i örfiyye bulundum. 
Seksen dokuz tarihinde maişet-i acizânem bin guruşa 
iblâğ edildi ve Sudûr-ı İzâmdan Halid Efendi merhûmun 
İstanbul Kadılığında mülâzemetle maiyyetlerinde altı 
ay bulundum ve doksan üç Muharreminde altı bin 
guruş maaşlı Sofya Mevleviyeti ihsan buyruldu doksan 
dört Rebîülevvelinde hasılâtı hükkâma aid olan Beykoz 
niyâbetine tayin olundum dokuz mâh sonra istifa ile 
pederim merhûmun muhallefâtına müteallık işler 
için dokuz sene meşgul olduğum cihetle bir hizmette 
bulunamadım. Bin üç yüz senesi Recebinin selhinde iki 
bin beş yüz guruş maaşla Kengırı niyâbetine tayin olunub 
ikmâl-i müddet ederek avdet ettim ve bin üç yüz altı 
senesi Muharremi gurresinde maişet-i âcizânem olan bin 
guruş kat‘ olunarak yirmi beş bin guruş maaşlı bilâd-ı 
hamse Mısır mevleviyeti ihsan olundu ve bin üç yüz yedi 
senesi Ramazanı gurresinde üç bin beş yüz guruş maaşlı 
Tekfurdağı niyâbetine tayin olunub ikmâl-i müddet 
ederek avdet eyledim ve bu kere dahi defa-i sâniye olarak 
bin üç yüz on bir senesi Rebîülevveli gurresinden itibaren 
maaş-ı mezkûr ile Tekfurdağı niyâbetine tayin olundum.
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İnfisâlinin esbâb-ı hakîkiyesi nedir 
şikâyetle münfasıl olup taht-ı 
muhâkemeye alınmış ise töhmet ve 
berâetden ne hükme netîce vermişdir 
ve cezâ görmüş müdür ve bulunduğu 
hıdemâtdan ve teberrü’esi lâzım 
sâir husûsâtdan berâat zimmetine 
dâir şâyân-ı i‘timâd evrâkı var mıdır 
vukû‘ât-ı mezkûrenin muahharan 
tashîhi istid‘âsına ve isti‘lâmlarla 
izâ‘i vakte ve sâhiblerinin dahi 
intizârlarına mahal kalmamak 
içün kemâl-i dikkat ve ihtimâm ile 
mümkün ise kendi hatt-ı destiyle 
yazılması ve ruûs ve fermân-ı 
hümâyûnlar ile berevât-ı âliye ve 
mekteb şehâdetnâmeleri ve intihâb 
ve icâzetnâme ve berâatnâme ve 
sâir evrâk-ı mevsûka ve müteferri‘a 
suver-i musaddakasının veyâhûd 
i‘âde kılınmak üzre asıllarının işbu 
varakaya rabtı lâzım gelür.

Bi-hamdihî ve keremihi Teâlâ hiçbir cihetle memuriyetten 
infisâl ve taht-ı muhakemeye alınmak gibi vukuâta sâye-i 
Risâlet-penâhide tesâdüf etmediğim gibi inşâallâhu Teâlâ 
bundan böyle dahi hıfz-ı ilâhiyyesine sığınırım şu ta‘dad 
olunan memuriyetlerin kâffesinde mesbûk olan hüsn-i 
hizmet ve adem-i zimmet-i âcizâneme dair istihzâr olunan 
mazbatalar dahi meclis-i hükkâm idâresinde mukayyed 
olduğu ma‘rûfdur.
Fî 14 Safer 1311 ve fî 14 Ağustos 1309/[27 Ağustos 1893].
ed-dâ‘i
Yasincizâde 
[Mühür] Mehmed Sâbit

Mülahazât

2. Belge
Hüve

Semahatlü Efendim Hazretleri

Evvelce Makâm-ı Muallâ-yı Meşihat-penâhiye arz ve takdîm kılınan tercüme-i hal varakası 
üzerine silsile-i nesebiyyenin ale’l-usûl tasdikinin arz ve irâesi iktizâ eylediği Sicill-i Ahvâl İdaresi 
ifâdesiyle emr ve işâr buyrulmuş ve neseb-i âcizânem ise sâdât defterinde ricâl-i sâdâttan Seyyid 
Bilal Hazretleri ahfâdından olarak mukayyed bulunduğu hizmet-i nikâbetleri dahi mesbûk bulun-
muş olduğundan neseb-i âcizânemin zahr-ı arzuhâle tasdik-i itâsına müsâade-i aliyye-i semûhileri 
derkâr bulunmak bâbında emr ve fermân hazret-i men lehu’l-emrindir.

Fî 4 Receb 1311 ve fî 30 Kânûn-i evvel 1309

Yasincizâde İlmi Efendi merhûmun mahdûmu

[Mühür] Âl-i Yâsin Mehmed Sâbit

Müsted‘i-i mûmâ-ileyh Nakîbü’l-eşrâf esbak Yâsincizâde es-Seyyid İlmi Efendizâde faziletlü 
es-Seyyid Mehmed Sâbit Efendi sahîhü’n-neseb sâdât-ı kirâmdan idüğü sâdâta mahsûs olan şecere 
defterinde mukayyed olarak cennet-mekân Kösem Valide Sultan –tâbet serâhâ– hazretlerinin isim-
leri sâdât defterinde mastûr ve yedlerinde şecereleri mevcûd olan efendi-i mûmâ-ileyh gibi sâdât-ı 
kirâma tahsis etmiş olduğu senevî beş guruş vâzifeyi usûl ve amsâli vechle almak üzere mûmâ-
ileyh dahi vazîfe tezkiresi i‘tâ eylediği bi’l-mürâcaa kayden anlaşılmıştır.

Fî 15 Receb 1316 ve fî 10 Kânûn-i sânî 1309

[Mühür] Nakîbü’l-eşrâf es-Seyyid Tevfik 
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5. Sinop-Gerze’de medfûn Seyyid Mehmed Çeçe Sultan

Sinop Sancağı’nda medfûn diğer bir seyyid ise Çeçe Sultan’dır. Asıl adının Seyyid 

Muhammed olduğu, Horasan’da yaşadığı, babasının adının Seyyid Abdullah olduğu 7. 

İmam Musa Kâzım’ın torunu olduğu rivâyet edilmektedir (Çek, 2017: 105).

Çeçe Sultan Türbesi, Gerze ilçesine bağlı Yenikent beldesi yakınlarında yer almakta-

dır. Ayrıca Osmanlı döneminde Çeçe Sultan adıyla bir vakfın mevcut olduğu görülmekte-

dir.45 Osmanlı devletinde tekke zâviyedârları ve vakıf evlatlarının kullandıkları topraklar 

vergiden muaf tutulmuşlardır.46 Çeçe Sultan’ın özellikle “İmam Mûsa el-Kâzım” soyuna 

mensup “Sâdât-ı Kiram”dan olduğu belirtilmiş ve vergiden muaf oldukları özellikle be-

lirtilmiştir.47 Her ne kadar Nakîbü’l-eşrâf Defterlerinde Çeçe Sultan’ın seyyidliği ile ilgili 

bir bilgiye tesadüf edemediysek de Osmanlı Arşivi’ndeki birçok belgede Çeçe Sultan’ın 

sâdât-ı kirâmdan olduğu ifade edilmektedir. Bu belgelerden bazıları şunlardır:

İmam Mûsa el-Kâzım hazretleri sülalesinden Gerze’de medfun Seyyid Meh-

med Çaça ahfâdının tekâlif-ı emiriyeden muaf olmalarına rağmen kendilerinden vergi is-

tenildiği iddiasının doğru olmadığı.48

Bihî

Bâb-ı Âli 

Dâire-i Sadâret

Mektûbi Kalemi

Aded 1296

Tezkire-i Ma‘rûza Sûretidir

45 BOA, EV.D, 23514; BOA, ŞD., 290/29, H-29-11-1298; 1298. Za. 30; BOA, C..EV.., 628/31694, H-15-02-1194; 
Sinob’un, Gerze nahiyesinde Çeçe Sultan Zaviyesi vakıflarına yapılan müdahalenin men’i., BOA, C.EV., 
217/10828, H-03-12-1281.

46 BOA, A.}MKT.NZD.237/38, H-02-02-1274; BOA, C..EV..441/22343; BOA, ŞD, 2935/30, H-06-01-1311, Sinob 
sancağına tabi Gerze karyesinde Seyid Mehmed Çaça Sultan türbedarı Mehmed Efendi tarafından verilen ve 
elinde bulunan vergiden muafiyet belgesinin uzatılmasını ihtiva eden arzuhal ile konuyla ilgili sair evrak.; 
BOA, BEO, 839/62914, H-08-04-1314; Sinob’un Gerze nahiyesinin Gadirgan cihetinde vaki Çaça Sultan Haz-
retleri evladının ziraat etmekte olduğu arazinin tekalif-i emiriyeden muafiyeti. (Dahiliye, Maliye, Defter-i Ha-
kani; 18600); BOA, ŞD., 321/12, H-24-05-1306; BOA, MV., 89/24, H-01-04-1314.

47 BOA, BEO, 2367/177472, H-28-04-1322, İmam Musa el-Kazım’ın sülalesinden Sinob sancağına tabi Gerze 
nahiyesinde medfun Seyyid Mehmed Çaça ahfadının tekâlif-i emiriyye ve saireden muaf tutulmaları.; BOA, 
BEO, 2072/ 155391, H-22-02-1321; BOA, DH.MKT., 871/59, H-06-05-1322, İmam Musa el-Kazım Hazretleri 
sülalesinden Gerze’de medfun Seyyid Mehmed Çaça ahfadının tekalif-ı emiriyeden muaf olmalarına rağmen 
kendilerinden vergi istenildiği iddiasının doğru olmadığı.; BOA, A.}MKT.NZD.237/38.

48 BOA, DH_MKT_00871_00059_001_001.
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İmam Mûsa el-Kâzım hazretleri sülâlesinden Sinob sancağına tâbi Gerze nâhiyesinde 

medfûn Seyyid Mehmed Çaça ahfâdından tekâlif-i emîriyye ve sâireden mu‘afiyetleri 

kuyûd-ı Hâkânîde mukayyed ferâmîn ile müeyyed iken tekâlif-i emîriyyeden dolayı 

tazyîk edilmekde oldukları beyânıyla atebe-i ulyâ-yı Cenâb-ı mülûkâneden isti‘tâf eyle-

meleri üzerine icrâ-yı tahkîkât ile icâbının arzı şeref-sudûr buyrulan irâde-i seniyye-i 

Hazret-i cihânbâni muktezâ-yı âlîsinden olmasına mebni keyfiyet Şûrâ-yı Devletçe lede’t-

tedkîk merhûm-ı müşârün-ileyhin evlâd ve zâviyedârânının ebâ an ceddin bi’z-zât ve 

zira‘at edegeldikleri kurâ-yı mevkûfe i‘şârına müdâhale olunmayıb kendileri tarafından 

cibâyet edilmekte olduğu ve idarelerinde bulunan arâzi-i mevkûfeye doksan yedi sene-

sinden i‘tibaren vergi tarh olunmuş ise de her bir tekâlif-i emîriyyeden ma‘fû oldukları id-

diasıyla tediye olunmamakta idüğü Kastamonu vilâyetinden a‘şâr olunmuş olduğundan 

mezkûr evlâd-ı zâviyedârânın te‘âmül-i kadîmi vechle bi’z-zât ziraat ettikleri mezâri‘in 

a‘şârdan istisnâsıyla tekâlif-i sâire hakkındaki mu‘amelenin kuyûd-ı hâkâni mûcebince 

kemâkân ibkâsı ve yalnız vergiler evvelce fâhiş olarak takdîr edilmiş ise usûl ve emsâline 

tevfîkan ta‘dili ve arâzi-i emîriyyeye tecâvüz vukû‘ bulmuş olduğu takdirde men‘iyle 

hukûk-ı hazînenin muhafazası hususunun Maliye ve Dâhiliye Nezâret-i Celîlelerine 

havâlesi hakkında şûrâ-yı mezkûr Mâliye Dâiresi’nden kaleme alınan mazbata arz ve 

takdîm olunmuş olmağla ol bâbda her ne vechle irâde-i seniyye-i Cenâb-ı Hilâfet-penâhi 

şeref-sünûh ve sudûr buyrulur ise mantûk-ı münifi infâz edileceği beyânıyla tezkire-i 

senâverî terkîm kılındı efendim. 

Fî 1 Rebîülâhir [1]322, fî 2 Haziran [1]320/[15 Haziran 1904]. 

Sadrazam 

Ferid

Şeref-sâdır olan irâde-i seniyye-i hazret-i Hilâfet-penâhiyi mübelliğ hâmiş sûretidir

Resîde-i dest-i ta‘zîm olup melfûflarıyla manzûr-ı âlî buyrulan işbu tezkire-i sâmiye-i 

Sadâret-penâhileri üzerine mûcebince irâde-i seniyye-i Cenâb-ı hilâfet-penâhi şeref-sudûr 

buyrulmuş olmağla ol bâbda emr ve fermân hazret-i men lehu’l-emrindir.

Fî 22 Rebîülâhir [1]322 fî 23 Haziran [1]320/[6 Temmuz 1904].

Serkâtib-i Hazret-i Şehriyâri Tahsin

Aslına mutâbıktır

[Mühür] Sadrazam Ferid

Sûretleri bâlâda muharrer tezkire-i ma‘rûza ve şeref-sâdır olan irâde-i seniyye-i 
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hazret-i Hilâfet-penâhiyi mübelliğ hâmiş mûcebince Maliye Nezâret-i Celîlesine tebliğât 

icrâ kılınmağla Dâhiliye Nezâret-i Celîlesinden dahi icrâ-yı icâbına himmet buyrulmak

Fî 28 Rebîülâhir [1]322 fî 29 Haziran [1]320/[12 Temmuz 1904].

Sinop’un Gerze nâhiyesinin Gadırgan cihetinde Çeçe Sultan evlâdının ziraat etmekte 

olduğu arazinin vergiden muafiyeti49 

Şûrâ-yı Devlet Dâhiliye Dairesi

Aded: 1019

Bihî

Kastamonu vilâyeti dâhilinde Sinob Sancağına tâbi Gerze nâhiyesinin Gadırgan cihetinde 
defin-i hâk-ı ıtırnâk olan Kutbu’l-ârifîn ve gavsü’l-vâsilîn Seyyid Mehmed Çeçe Sultan hazretle-
rinin sahîhü’n-neseb evlâdından oldukları cihetle azîz-i müşârün-ileyhe hırfe-i cemî-i tekâlifden 
vukû‘-ı mu‘âfiyetlerine dair bi’l-cümle selâtîn-i izâm hazerâtı tarafından ihsân olan yerlerden 
avârız ve tekâlif-i sâire mutâlebesiyle ehl-i örf tâifesi taraflarından ta‘addi ve rencide olunmama-
sı defterhânede mukayyed olub bunun hilâfına bir gûne emr-i sultâni verilmediği halde ale’l-usûl 
nâm-ı nâmi-i Hazret-i Padişâhiye olarak fermân-ı âlînin tecdîdi zımnında vukû‘ bulan mürâca‘at 
ve istirhâmları üzerine mezkûr fermân-ı âlî hükmünün hilâfına olarak bi’l-cümle tekâlif ile mü-
kellef tutulmalarına Şurâ-yı Devletçe karar verilerek taraflarına tefhîm olunmuş olub halbûki 
haklarındaki mu‘âfiyet kadîmen müstesnâ olan Celâliye vesâire vakıflarından mukaddem olarak 
bunların bekâ-yı istisnâsıyla bin senelik mu‘âfiyet-i kadîmenin şu sûretle ilgâsı muvâfık-ı rızâ-
yı meyâmin-irtizâ-yı Hazret-i Hilâfet-penâhi olamayacağından bahisle mu‘âfiyet-i mezkûrenin 
kemâkân ibkâsı istirhâmına dâir evlâd-ı azîz-i müşârün-ileyhden es-Seyyid Mahmud mührüy-
le atebe-i ulyâ-yı Hazret-i mülûkâneye bi’t-takdîm ma‘rûzât rikâbiye idâresinden Bâb-ı âlî cânib-i 
sâmîsine irsâl ile Şûrâ-yı Devlet’e havâle buyrulan arzuhal dâhiliye dâiresinde kırâat olundu.

Aziz-i müşârün-ileyh türbedârı Mehmed Efendi tarafından mukaddemâ verilen arzuhâlde 
tekâlifden mu‘âfiyetine dair yedinde bulunan fermân-ı âlînin tecdîdi istid‘â olunmuş ise de 
mezkûr fermân-ı âlî hükmü azîz-i müşârün-ileyhin zâviyedârlarından yetmiş nefer kesânın Si-
nob kazâsında sâkin oldukları Gadırgan toprağında kadîmden beri zabt ve zira‘at eyledikleri yer-
lerden mâ‘adâ taht-ı tasarruflarında âharın kadîmhâne ve avârıza bağlı tekâlif alınmak icâb eder 
emlâk ve arâzisi olmadığı halde mu‘âfiyet-i kadîmelerinin muhâfazası husûsundan ibâret olarak 
bu misillü tecdîd-i mu‘âfiyet hakkında vuku bulacak istidâlar üzerine müsted‘îlerin yedlerindeki 
fermân-ı âlîlere mürâca‘atla mu‘âfiyetleri tekâlif-i şâkkaya münhasır olduğu tebeyyün eden emr-i 
âlînin tecdîdinden sarf-ı nazarla mu‘âfiyetleri a‘şâr-ı şer‘iyye ve tekâlif-i örfiyyeden olduğu mü-
tehakkık olanların sûret-i mu‘âfiyet-i kadîmelerinin beyânıyla Bâb-ı âlîden istizân olunması mu-
karrer olduğuna ve azîz-i müşârün-ileyhin zâviyesine doksan yedi senesinden i‘tibaren hasebe’t-
tahrîr tarh olunan verginin tekâliften mu‘âfiyet iddi‘asıyla masârıf-ı tahririyye ile beraber i‘tâsında 
mukaddemâ muhâlefet olunmuş ise de yedlerindeki fermân-ı âlîde a‘şâra müteallık bir kayıd ol-
mayıb mu‘âfiyet-i mezkûrenin avârıza bağlı olduğu muharrer olduğuna ve vergi nizamnâmesinde 

49 BOA, BEO_000839_062914_004_002
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bu makûle emlâk ve arâzinin vergiden afv ve istisnâsına dair sarâhat olmadığına nazaran zâviye-i 
mezkûrenin ba‘de’t-tahrîr lagv olunmuş olan tekâlifden başka bir mu‘âfiyeti olamayacağı cihetle 
fermân-ı âlînin tecdîdi iktizâ etmeyeceği Maliye Nezâretinden iş‘âr olunmuş ve ma‘a hâza yed-
lerindeki fermân-ı âlî hükmünce emr-i mu‘âfiyette azîz-i müşârün-ileyh evlâdının arâzisi dahi 
dâhil olduğuna ve tekâlifden mu‘af olan arâzinin a‘şârdan mu‘âfiyeti tabî‘i bulunduğuna nazaran 
fermân-ı âlî-i mezkûrun tecdîdi lüzûmu ta‘yin etmiş olduğu beyânıyla bu bâbdaki mutâla‘anın bil-
dirilmesi nezâret-i müşârün-ileyhâya yazılarak alınan cevâbda zikr olunan fermân-ı âlî a‘şâra dâir 
bir sarâhati hâvî olmayarak bi’l-aks evlâd-ı müşârün-ileyhin kadîmden beri zabt ve zira‘at edegel-
dikleri yerlerden mâ‘adâ tasarruflarında âharın kadîmi hâne-i avârıza bağlı tekâlif alınmak icâb 
eder emlâk ve arâzi olmadığı halde mugâyir-i kânûn-ı kadîm avârız ve tekâlif mutâlebe olunma-
masının münderic bulunması kendilerinin bu arâziye tasarrufları serriştesiyle hükm-i mu‘âfiyetin 
taklîl olunmaması maksadına müstenid olacağından ve işbu mu‘âfiyetin hasebe’t-tahrîr alınmak-
da olan vergiye de şumûlü olamayıb ba‘de’t-tahrîr lağv olunan tekâlife mahsûs idüğünden ahîran 
Şûrâ-yı Devlet kararıyla müte‘allık buyrulan irâde-i aliyye mûcebince fermân-ı âlînin tecdîdi iktizâ 
etmeyeceği beyân ve iş‘âr olunmuşdur.

Vâkı‘an Maliye Nezareti’nin mukaddemki iş‘ârı üzerine fermân-ı âlînin tecdîdi iktizâ et-
meyeceğine dair 10 Şevvâl sene 1305 tarihinde dâireden bir kıt‘a mazbata takdîm kılınmış ve 
yedlerindeki fermân-ı âlîde a‘şâr için bir sarâhat olmadığı nezâretin işbu tezkiresinde dahi tek-
rar edilmekde bulunmuş ise de mûmâ-ileyh tarafından bu def‘a dâireye ibrâz ve irâe olunan 10 
Rebîülevvel sene 1306 tarihli fermân-ı âlîde Gadirgan karyesi müşârün-ileyh Çeçe Sultan Zâviyesi 
Vakfı Nasrullah ve Abdullah tasarruflarında yetmiş nefer ile mukayyed ve ebâ an ceddin mez-
ra‘aları olarak zira‘at ve tekkeye hizmet edip öşür vermezler ve re‘aya zira‘at eder ise öşür alınır 
deyu defter-i atîkde mastûr ve karye-i mezkûre toprağında kadîmden beri zabt ve zira‘at edegel-
dikleri yerlerden mâadâ bi’l-fiil taht-ı tasarruflarında âharın kadîmi avârıza bağlı tekâlif alınmak 
icâb eder emlâk ve arâzisi olmadığı halde mugâyir-i kadîm avârız ve tekâlif mutâlebesiyle ta‘addi 
ve rencide olunmamaları şartından idüğü defterhâne-i âmirede mukayyed ve muharrer olma-
sıyla mu‘âfiyet-i kadîmeleri ibkâ edilmiş olmasına nazaran a‘şâr için sarâhat yok demeğe mahal 
kalmayarak fermân-ı âlî hükmünce bu bâbda aranacak cihet yalnız bu arâziye kendileri mi yoksa 
hâricden başkası mı ziraat ettiğinin beyân etmesinden ibâret olub karye-i mezkûrede ise müşârün-
ileyh evlâdından başka kimse bulunmadığı gibi mecmû‘u yedi yüz dönümden ibâret idüğü sâhib-i 
istid‘ânın ifâdesinden anlaşılan işbu arâzinin ancak kendilerine kifâyet edebileceğine göre emr-i zi-
ra‘atin evlâd-ı müşârün-ileyhe münhasır olacağı da tabî‘i ve mamafih mu‘âfiyetleri a‘şâr-ı şer‘iyye 
ve tekâlif-i örfiyyeden olduğu mütehakkık olanların sûret-i mu‘âfiyet-ı kadîmeleri beyânıyla Bâb-ı 
âlîden istizân olunması mukarrer idüğü Maliye Nezâreti’nin cümle-i a‘şârından bulunduğu cihetle 
mu‘âfiyet-i öşriyyeyi sarîhan mutazammın olan işbu fermân-ı âlînin tecdîdi zarûri bulunduğuna 
binâen mu‘âfiyet-i kadîme-i mezkûreyi müeyyed olarak müceddeden bir kıt‘a fermân-ı âlî ısdârı 
lâzım geleceğinden ifâ-yı muktezâsı husûsunun Maliye Nezâretine havâlesi tezekkür kılındı. 

Emr ve fermân hazret-i men lehu’l-emrindir.

Fî 6 Muharrem 1311 ve fî 7 Temmuz 1309/[20 Temmuz 1893].

Şûrâ-yı Devlet

Dâhiliye Dairesi Reisi Halilürrahman b. Akif 
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Sinop’un Gerze nâhiyesinin Gadırgan cihetindeki Çeçe Sultan evlâdının vergiden mu-

afiyeti50

Bihî

Ma‘rûz-ı kullarıdır ki

Bu kulları Kastamonu Sancağı’nda Sinob Kazasına tâbi Ziveri karyesi sâkinlerinden ve 
sahîhü’n-neseb sâdât-ı kirâmdan ve Çeçe Sultan –kuddise sırrahu’l-Mennân– hazretlerinin 
zâviyedârlarından bulunduğumuz cihetle mine’l-kadîm kâffe-i tekâlifden mu‘âfiyetimize dair 
bin iki yüz yetmiş dokuz senesinde bir kıt‘a fermân-ı âlîşân itâ ve ihsân buyrulmuş ise de bu defa 
hasebe’t-tahrîr vergi vesâire mutâlebesiyle tasaddi ve rencide olunmakda olduğumuzdan bahisle 
müdâhale-i vakı‘anın men‘i ve kemâkân istisnâsı husûsuna dair akdemce takdîm kılınan arzuhal 
ve bu bâbdaki hazine-i celîle ile muhâbereyi şâmil evrâk-ı âcizânemiz üzerine dört yüz doksan 
beş numara terkîmiyle 27 Şevvâl 1301 tarihinde Şûrâ-yı Devlet’e havale olunmuş ise de umûmu 
hakkında verilecek karara ta‘likan evrâk-ı mezkûre tevkîf kılınmış ve bu ise taraf-ı âcizâneme gad-
ri mûceb görünmüş olduğundan lütfen evrâk-ı mezkûrenin ber-kadem-i akdem icâbının icrâsı 
husûsuna müsâ‘ade-i ihsânâde-i cenâb-ı Sadâret-penâhîleri erzân buyrulmak bâbında ve her halde 
emr ve fermân hazret-i men lehu’l-emrindir.

Fî 17 Teşrîn-i evvel 1300/[29 Ekim 1884].

Türbedar Mustafa evlâdından Mehmed ve diğer Mehmed

Sinop’un Gerze nahiyesinin Gadırgan cihetindeki Çeçe Sultan Türbedarı Mehmed 

Efendi’nin vergiden muafiyetinin uzatılması51

Bihî

Cenâb-ı Rabb-i Müte‘âl 

Şevketlü Mehâbetlü Padişah-ı hamîdü’l-hisâl ve Şehinşâh-ı Fâruk-misâl olan veli-nimet-i bî-
minnetimiz şehriyâr-ı me‘âli-senâr efendimiz hazretlerinin eyyâm-ı ömr ve devletlerini efzûn 
ve mübârek vücûd-ı Hümayunlarını envâ‘-ı sürûr ile serîr-i saltanat-ı mülûkânelerinde ebed-
nemût buyursun rikâb-ı kamer-tâb-ı şâhânelerine işbu arzuhâl takdimiyle bâb-ı ihsân-meâb-ı 
şehinşâhîlerine ilticâ ve dehâlet ede gelen fakir ve hakir dâ‘ileri iki cihan serveri Muhammedü’l-
Mustafa -sallâhu Teâlâ aleyhi ve sellem- efendimiz hazretlerinin kerimezâdeleri İmam Hüseyin 
–radıyallahu Teâlâ anhu- Hazretlerinin altıncı karn evlâdından olub Kastamonu vilâyet-i celîlesi 
dâhilinde Sinob Sancağına tâbi Gerze nâhiyesinin Kadırgan toprağında defin-hâk-i ıtırnâk olan 
Kutbü’l-ârifîn ve Gavsü’l-vâsılîn Seyyid Mehmed Çeçe Sultan Hazretlerinin sahîhü’n-neseb evlâd-ı 
kirâmından olduğumuz cihetle cedd-i a‘lâmıza hürmeten cemî‘-i tekâlifden vukû-ı mu‘âfiyetimize 
dair mine’l-kadîm mûris-i hilâfet-i mülûkâneleri olan bi’l-cümle selâtin-i izâm hazerâtı tarafından 
şeref-bahş ve ihsân buyrula gelen hutût-ı hümâyûn ile her bir fermân-ı âlîşânlarında muharrer ol-
duğu vechle kadîmden beri mezkûr Kadırgan toprağında zabt ve zira‘at edilmekde olan yerler-
den avârız ve tekâlif-i sâire mutâlebesiyle ehl-i örf taifesi taraflarından ta‘addi ve rencide olunma-
ması defterhâne-i âmirede mukayyed olmağla bunun hilâfına bir gûnâ emr-i sultânî verilmediği 

50 BOA, ŞD_02912_00061_001_001.

51 BOA, ŞD_02935_00030_004_001.
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gibi kadîm mu‘âfiyetimizin ibkâsı mer‘iyyü’l-icrâ olan tanzimât-ı hayriyye usûl-i icâbından idüğü 
ahîran peder-i vâlâ-güher-i şehinşâhilerinin zaman-ı saltanatlarından beri bi’t-tecdîd ihsân buyru-
lan her bir fermân-ı âlîşânda dahi mastûr bulunduğundan ol vechle cereyân eden mu‘âmele misil-
lü muahharan cülûs-ı meyâmet-me’nûs-ı Hazret-i tâcidârilerinin şeref-i vukû‘una mebni ale’l-usûl 
nâm-ı nâmi-i hümâyûnlarıyla tecdîd-i fermân-ı zîşân buyrulmak üzere derbâr-ı şevket-kararları-
na vukû‘ bulan mürâca‘at-ı bendegânemizle şimdiye kadar on seneyi mütecâviz müddetten beri 
her bâr icrâ-yı adâlet buyrulmasını arz ve tekrar edilmekde olduğumuz halde bu kere mezkûr 
fermân-ı âlîşân hükmünün ilgâsıyla avâm sırasında bi’l-cümle teklif ile mükellef tutulmaklığımız 
husûsuna Şurâ-yı Devlet Dâhiliye Dâiresince bir karar verilmiş olduğu tarafımıza beyân olunmuş 
ise de hâlbuki vâki‘ olan mu‘âfiyetimiz kadîmen müstesnâ olan Celâliye, Hacı Bektaş Veli, Abdül-
kadir Geylâni, Hacı Bayram Veli ile Gazi Mihal ve Süleyman ve Evrenos Beyler Vakıflarından daha 
evvel ve akdem olub ma‘a hâzâ işbu vakıfların bekâ-yı istisnâsıyla mâ‘adâ hazine-i celîlece emr-i 
idâresi taht-ı idâre-i seniyyelerinde bulunan ve ahîran istisnâ olunan evkâfdan ma‘dûd tutulma-
sı ihtimaline binâen ber-vech-i ma‘rûz bin senelik mu‘âfiyet-i kadîmemizden şu halde ve zaman-ı 
Hilâfet-penâhilerinde bi-gayr-i hakkın vukû‘-ı mahrumiyetimize sebebiyet gösterilmesi bir vech-
le rızâ-yı rahîmânelerine tevâfuk etmeyeceğinden ve bir şeyin hilâfına delil olmadıkça bekâsıyla 
amel olunub asla tebdîl ve tağyîr edilemeyeceğinden el-hâsıl mu‘âfiyet-i kadîmemizin kemakân 
kıdemi üzere terk olunması ol bâbdaki fermân-ı âlîşân hükmünün dahi ibkâsıyla nâm-ı nâmi-i 
hümâyûnlarıyla tecdîd ve ihsân buyrulması hususunu cedd-i a‘lâmıza hürmeten irâde ve fermân 
buyrulmalarını mûris-i şân ve şevket-i mülûkâneleri olan sülâle-i Âl-i Osman nâmına olarak hâk-
pây-ı hâcet-devâ-yı şehinşâhilerinden kemâl-i teferru‘la niyâz ve istirhâm ederim keyfiyet rehin-i 
ilm-i âlem-ârâ-yı Hazret-i şehriyârileri buyruldukda ol bâbda ve kâtıbe-i ahvâlde emr ve fermân 
ve lütf ve ihsân şevketlü mehâbetlü Padişah-ı âlem-penâh ve şehinşâh-ı me‘âliyet-penâh efendimiz 
hazretlerinindir.

Bende 

Evlâd-ı azîz-i müşârün-ileyhden es-Seyyid Mehmed dâ‘ileri 

[Mühür] es-Seyyid Mehmed

6- Sinop Seyyidlerinin Hüccetleri

Osmanlı Devleti’nde bir kimsenin seyyidler sınıfına dâhil olabilmesi ve tanınan im-

tiyazlardan yararlanabilmesi için Nakîbü’l-eşrâf’ın huzurunda şahitlerin şehâdetiyle sey-

yidliğini ispatlaması gerekirdi. Seyyidlik hücceti bizzat Nakîbü’l-eşrâf tarafından düzen-

lenir ve kişinin seyyidliğinin delilidir. Seyyidlere tanınan iktisadi imtiyazlardan dolayı 

yerel idarecilerle sorunlar yaşandığında52 “seyyidlik hücceti” ibrâz edilirdi (Uzunçarşılı, 

1988:167). 

52 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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Sinop Sancağı’ndan Siyâdet Hücceti Örneği:

Sinoplu Seyyid Cafer oğlu Seyyid Hamza oğlu Seyyid Yusuf’un öz oğlu Seyyid Mur-

taza ve Seyyid Fazlullah’ın siyâdet hücceti:53

Siyâdet Hüccetinin Arapçası: 

“Lemmâ tebeyyene bi-ihbâri eş-Şerîf Ahmed Çelebi b. Zeyneddin ve es-Seyyid Mus-

lihuddin b. es-Seyyid Hamza enne es-Seyyid Fazlullah ve es-Seyyid Murtaza ebnânun 

sulbiyân li’s-Seyyid Yusuf b. es-Seyyid Hamza b. es-Seyyid Cafer es-Sinobî aslen, el-

Edirnevî mütevelliden ve siyâdetuhû ma‘rûfetün beyne’n-nâs ve lâ şübhete fîhî ve zâlike 

ba‘de en ebraze es-Seyyid Yusuf el-mezbûr hücceten dâlleten alâ siyâdetihî mu‘anveneten 

bi-unvâni’l-merhûm es-Seyyid Muhterem en-Nakîb sâbıkâ fe-inde zâlike ezine lehumâ 

Mevlânâ bi-vaz‘i’l-alâmeti alâ ra’sihî ke-sâiri’s-sâdât iznen mer‘iyyen ve yenbeğî li-

cemî‘i’l-enâm en yu‘azzamahû ve yuvakkırahû li-ecli siyâdetihî ve intisâbihî ile’l-ırkı’t-

tâhir.

Hurrire fî evâhir-i Rebîülâhir li-sene hamse ve semânîn ve tis‘a mi’ete. [29 Rebîülâhir 

985/16 Temmuz 1577].

Şuhûdü’l-hâl: Görülmüştür.”

Siyâdet Hüccetinin Tercümesi:

Seyyid Hamza oğlu Seyyid Muslihuddin ve Zeyneddin oğlu Şerif Ahmed Çelebi’nin 

haber vermeleriyle; Edirne doğumlu, aslen Sinoplu Seyyid Cafer oğlu Seyyid Hamza oğlu 

Seyyid Yusuf’un öz oğlu Seyyid Murtaza ve Seyyid Fazlullah’ın siyâdetleri ortaya çıkmış 

ve kesinleşmiştir. Onların seyyidliği toplum içinde bilinmektedir ve bunda da hiçbir şüp-

he yoktur. Ayrıca mezkûr Seyyid Yusuf, merhûm Seyyid Muhterem ünvanıyla bilinen 

önceki Nakîbü’l-eşrâf’tan alınmış olduğu siyâdetine delil olan hücceti de ibrâz etmiştir. 

Bunun üzerine Nakîbü’l-eşrâf Efendimiz bu kişilerin diğer seyyidler gibi başlarına ye-

şil alâmet koymalarına izin vermiştir ve bu izin hukuken geçerlidir. Seyyidlikleri ve Hz. 

Peygamber’in nesebine mensûbiyetleri sebebiyle herkes tarafından bu seyyidlere saygı 

gösterilmesi ve hürmet edilmesi gereklidir. 

Bu seyyidlik hücceti Rebîülâhir ayının sonlarında 985/1577 tarihinde yazılmıştır. Gö-

rülmüştür.

53 MŞH., Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, nr. 70, s. 9b.
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İstanbul Nakîbü’l-Eşrâf’ının Huzurunda Seyyidliğini İspatlayan Sinop 

Seyyidleri54

Sıra 
No

Bölge Defter ve 
Sayfa No

SİNOP SEYYİDLERİN İSİMLERİ

1 Sinop 68/18b Seyyid Yusuf b. Seyyid Hamza b. Seyyid Cafer es-Sinobî [Sinop] 
Şuhûd: Velî Halîfe b. Küçük, Ali b. Fethullah.
Seyyidlik hücceti Osmanlı devleti’nin II. Nakîbü’l-eşrâfı Seyyid 
Muhammed Muhterem Efendi tarafından düzenlemiştir.
Hüccetin bulunduğu defterin tarihi:17 Şevvâl 942-22 Safer 980/9 Nisan 
1536-4 Temmuz 1572.

2 Sinop 68/20a Seyyid Mustafa b. Seyyid Hamza b. Seyyid Cafer es-Sinobî [Sinop] 
Şuhûd: Molla Ahmed b. Velî, Molla Hüsâm b. Ali.
Seyyidlik hücceti Osmanlı devleti’nin II. Nakîbü’l-eşrâfı Seyyid 
Muhammed Muhterem Efendi tarafından düzenlemiştir.
Hüccetin bulunduğu defterin tarihi: 17 Şevvâl 942-22 Safer 980/9 Nisan 
1536-4 Temmuz 1572.

3 Sinop 69/6b Seyyid Şaban b. Seyyid Latîf es-Sinobî [Sinop].
Seyyidlik hücceti Osmanlı devleti’nin II. Nakîbü’l-eşrâfı Seyyid 
Muhammed Muhterem Efendi tarafından düzenlemiştir.
Hüccetin bulunduğu defterin tarihi: 17 Şevvâl 942-22 Safer 980/9 Nisan 
1536-4 Temmuz 1572.

4 Sinop 69/10a Seyyid Mustafa b. Seyyid Hamza b. Seyyid Cafer es-Sinobî [Sinop].
Seyyidlik hücceti Osmanlı devleti’nin II. Nakîbü’l-eşrâfı Seyyid 
Muhammed Muhterem Efendi tarafından düzenlemiştir.
Hüccetin bulunduğu defterin tarihi: 17 Şevvâl 942-22 Safer 980/9 Nisan 
1536-4 Temmuz 1572. 

5 Sinop 69/11a Seyyid Yusuf b. Seyyid Hamza b. Seyyid Cafer es-Sinobî [Sinop]. 
Bulunmuştur. Umziyet hüccetuhû.
Seyyidlik hücceti Osmanlı devleti’nin II. Nakîbü’l-eşrâfı Seyyid 
Muhammed Muhterem Efendi tarafından düzenlemiştir.
Hüccetin bulunduğu defterin tarihi: 17 Şevvâl 942-22 Safer 980/9 Nisan 
1536-4 Temmuz 1572.

6 Sinop 69/43b Seyyid Fazlullah b. Seyyid Yusuf b. Seyyid Hamza b. Seyyid Cafer es-
Sinobî [Sinop] es-sâkin bi-Edirne [Edirne].
Seyyidlik hücceti Osmanlı devleti’nin II. Nakîbü’l-eşrâfı Seyyid 
Muhammed Muhterem Efendi tarafından düzenlemiştir.
Hüccetin bulunduğu defterin tarihi: 17 Şevvâl 942-22 Safer 980/9 Nisan 
1536-4 Temmuz 1572

54 Sinop Seyyidlerini gösterir tablo, Meşîhat Arşivi’ndeki Nakîbü’l-eşrâf Defterleri’nin tamamı taranmak sure-
tiyle hazırlanmıştır. Defterin künye, sayfa ve varak numaraları çizelgede gösterilmiştir.
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7 Sinop 70/3b-3 Sinoplu Seyyid Hüseyin b. Seyyid Hasan
Seyyidlik hücceti Osmanlı devleti’nin 4. Nakîbü’l-eşrâfı Mâlûl-zâde 
Seyyid Mehmed Efendi tarafından düzenlemiştir.
Hüccetin bulunduğu defterin tarihi: 10 Rebîü’l-âhir 984-12 Muharrem 
992/7 Temmuz 1576-25 Ocak 1584.

8 Sinop 70/9b-1 Sinoplu Seyyid Yusuf’un oğulları Seyyid Murtaza ve Seyyid Fazlullah
Seyyidlik hücceti Osmanlı devleti’nin 4. Nakîbü’l-eşrâfı Mâlûl-zâde 
Seyyid Mehmed Efendi tarafından düzenlemiştir.
Hüccetin bulunduğu defterin tarihi: 10 Rebîü’l-âhir 984-12 Muharrem 
992/7 Temmuz 1576-25 Ocak 1584.

9 Sinop 71/39b Seyyid Fazlullah b. Seyyid Yusuf b. Seyyid Hamza b. Seyyid Cafer es-
Sinobî [Sinop] es-sâkin bi-Edirne [Edirne].
Seyyidlik hücceti Osmanlı devleti’nin 4. Nakîbü’l-eşrâfı Mâlûl-zâde 
Seyyid Mehmed Efendi tarafından düzenlemiştir.
Hüccetin bulunduğu defterin tarihi: 10 Rebîü’l-âhir 984-12 Muharrem 
992/7 Temmuz 1576-25 Ocak 1584.

10 Sinop 99/8b Seyyid Mustafa b. Seyyid Hamza b. Seyyid Cafer es-Sinobî [Sinop].

11 Sinop 99/29a Şerif Ahmed b. Şerife Hatice bt. Seyyid Mustafa b. Seyyid Hamza b. 
Seyyid Cafer es-Sinobî ve mebnâhu hüccetü ecdâdihî min Muhterem 
Efendi [Sinop].
Fî Zilhicce sene 97/[Ekim-Kasım 1589].

12 Sinop 99/68a Es-Seyyid Süleyman b. es-Seyyid Halil b. es-Seyyid Elvan es-Sinobî ve 
mebnâhû hüccetü ibn-i ammihî es-Seyyid Ahmed b. es-Seyyid Seydi b. 
[es-Seyyid] Elvan el-mezbûr min es-Seyyid Ali Efendi.
Fî Muharrem sene 1027/[Aralık 1617].

Hz. Peygamber’in nesebine mensup olduğunu şahitlerin huzurunda ispatlayan kişile-

re Nakîbü’l-eşrâf tarafından o soya mensubiyetini gösteren siyâdet hücceti düzenleniyor-

du. Aile üyelerinin ellerinde daha önceki Nakîbü’l-eşrâflar’ın verdiği seyyidlik hücceti var 

ise bu durum, ailenin seyyidliğinin de delili kabul ediliyordu.

Tabloyu değerlendirdiğimizde; Nakîbü’l-eşrâf defterlerindeki bilgiler doğrultusunda 

Sinop’ta H. 942-1342/1536-1923 yılları arasında toplam 12 ailenin Nakîbü’l-Eşrâf’ın huzu-

runda seyyidliğini ispatlayarak siyâdet hücceti aldığı görülmektedir. Sinop’taki seyyidle-

rin siyâdet hüccetlerinin Osmanlı Devleti’nin II. Nakîbü’l-eşrâfı Seyyid Muhterem Efendi 

tarafından düzenlendiği görülmektedir. Bu durum bize Sinop Sancağı’nda çok erken ta-

rihlerden itibaren seyyidlerin varlığını göstermektedir.
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Sinop Sancağı’ndaki Seyyidlerin Teftişleri 

Nakîbü’l-eşrâflar tarafından belli dönemlerde seyyidler teftiş edilmiş, seyyidliği sahih 

olmayanlar tespit edilerek seyyidlikten men edilmiştir. Seyyidliği sahih olanların isimleri-

nin kenarına ise siyah veya kırmızı mürekkeple “görülmüştür” ibaresi yazılmıştır. Teftiş 

esnasında seyyidler önceki Nakîbü’l-eşrâflardan aldıkları siyâdet hüccetlerini göstererek 

seyyidliklerini ispatlamışlardır. 

Anadolu ve Rumelideki vilâyet, sancak ve kazaların birçoğunda teftişler yapılmış ve 

seyyid olmadığı halde seyyidlere tanınan imtiyazlardan istifade etmeye çalışan “mütesey-

yidler” tespit edilmiştir. Teftiş defterleri incelendiğinde Halep vilayeti başta olmak üzere 

Sivas, Amasya, Çorum, Yozgat ve Tokat bölgelerinde “müteseyyid” kayıtlarının varlığı 

dikkat çekmektedir.55 Meşihat Arşivi’nde Sinop sancağına ait teftiş defteri bulunmadığı 

gibi mevcut Nakîbü’l-Eşrâf defterleri içerisinde de sinop’a ait “müteseyyid” kaydına tesa-

düf edilmemiştir. Buradan, Hz. Peygamber’in nesebinin bu gölgelerde istismar edilmediği 

ve de Nakîbü’l-eşrâf kaymakamlarının görevini titiz bir şekilde yerine getirdikleri yoru-

muna ulaşabiliriz. Aslında bu durum seyyid Bilal ve Çeçe Sultan’ın da seyyidliğine bir 

delil olarak görülebilir. Çünki yapılan teftişlerde Seyyid Bilal ve Çeçe Sultan nesliyle ilgili 

de bir müteseyyid kaydı bulunmamaktadır.

SONUÇ

Sinop Sancağı, seyyidlerin rağbet ettiği bölgelerdendir. Osmanlı Devleti’nin tüm böl-

gelerinde olduğu gibi Sinop Sancağı’nda da Hz. Peygamber’in neslinden gelen seyyidler 

ilmiye teşkilatı içerisinde müftülük ve Nakîbü’l-eşrâf kaymakamlığı görevlerinde bulun-

muşlardır. 

Sinop Seyyidleri, özellikle de Sinop’ta medfûn Hz. Peygamber’in nesline mensup Sey-

yid İbrahim Bilâl ve İmam Musa Kâzım soyuna mensup Çeçe Sultan, Osmanlı toplumu-

nun dinî ve manevî dinamikleridir. Seyyid İbrahim Bilâl, Çeçe Sultan ve evlatları sadece 

kendilerine tanınan bir takım imtiyazlardan istifade etmekle yetinmemiş, toplumun her 

kesimini kendilerine çeken tekke, zâviye ve dergâhlar tesis ederek halkın kanaat önderleri 

ve manevî mimarları olmuşlardır. Ayrıca Sinop’ta kurdukları vakıflarla Sinop’un manevî 

atmosferine büyük katkı sağlamışlardır.

Seyyid Bilâl ve Çeçe Sultan vakıfları seyyidlere kucak açmış, bu vakıfların tevliyeti ve 

türbedârlığında seyyidler aktif olarak görev almışlardır. Çeçe Sultan vakfında ise uzun 

yıllar vakıf hizmetleri seyyidler vasıtasıyla sürdürülmüştür.

55 MŞH., Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, Genel nr. 94 ve 97.
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Osmanlı Devleti, seyyidlere sadece hayattayken değer vermekle kalmamış, vefat et-
tiklerinde de türbe ve zâviyelerinin tamiri ve tefrişi için aynı hassasiyeti göstermiştir. Sey-
yid Bilâl ve Çeçe Sultan kabirleri için örtü ve hediyeler gönderilmiştir. Aslında bu durum 
seyyidlerin vefat ettikten sonra da manevî etkilerinin devam ettiğini göstermektedir.

Seyyid Bilal Türbesi’nde türbe, medrese ve vakıfta hizmet etmiş olanlar medfûn oldu-
ğu gibi seyyidlerin ve Nakîbü’l-eşrâfların akrabaları da yine buraya defnedilmiştir. Örne-
ğin İstanbul Nakîbü’l-eşrâf’ı Seyyid Hacı Hasan Tahsin Efendi’nin oğlu Seyyid İbrahim’in 
kayınvalidesi Fatıma Hanım, Seyyid Bilâl Türbesi’nde medfûndur.

Osmanlı Devleti’nde Seyyid Bilâl soyuna mensup ulema, devletin birçok kademesin-
de aktif olarak görev almış ve geride kıymetli eserler bırakmıştır. “Hulâsatü’l-bürhân fî 
itâati’s-Sultân” isimli eserin müellifi olan Şeyhülislâm Yasincizâde Seyyid Abdülvehhâb 
Efendi’nin torunu ve Osmanlı Devleti’nin 61. Nakîbü’l-eşrâf Yasincizâde Mehmed İlmî 
Efendi’nin oğlu olan Seyyid Mehmed Sâbit Efendi, birçok şehirde kadılık yapmıştır. Sey-
yid Bilâl’in nesline mensup Yasincizâde sülalesi, Şeyhülislâm, Kazasker, Nakîbü’l-eşrâf, 
kadı ve sefirlik gibi üst düzey görevleri üstlenerek önemli hizmetler vermişlerdir. 

Yasincizâde Mehmed İlmî Efendi ve oğlu Seyyid Mehmed Sâbit Efendi’nin Meşîhat 
Arşivi’ndeki Nakîbü’l-eşrâf Defterleri arasındaki Kösem Valide Sultan Seyyid Tahsisât 
Defterinde nesep bilgisinin tespit edilmiş olması Seyyid İbrahim Bilâl’in seyyidliğinin is-
patıdır. Dolayısıyla Osmanlı Devleti’nde Seyyid İbrahim Bilâl ve nesli “seyyid” olarak ka-
bul edilmiştir.

Sinop Sancağı’nda yapılan teftişler esnasında seyyidler, Nakîbü’l-eşrâftan aldıkları 
seyyidlik hüccetlerini ibrâz etmek sûretiyle Hz. Peygamber’in nesebine mensup oldukları-
nı ispat etmişlerdir. Meşîhat Arşivi’ndeki Nakîbü’l-eşrâf defterlerinde yapılan incelemede 
Sinop Sancağı’nda herhangi bir “müteseyyid” kaydına rastlanılmamıştır. 

Osmanlı Devleti’nde 1737-1924 yılları arasında Sinop, Gerze, Saray ve Yaykın’a 17 
Nakîbü’l-eşrâf kaymakamı atanmıştır. Genel olarak Çelebizâde sülalesinin bu görevi icra 
ettiği görülmektedir. H.1304 yılına kadar Nakîbü’l-eşrâf kaymakamlığı daha kısa süreli ol-
muş, bu tarihten sonra göreve gelen Müftü Şekercizâde Hâfız Ali Lütfü Efendi’nin çok 
uzun süre bu görevde kaldığı görülmüştür

Boyabat, Alaçam ve Gerze’ye 1760-1796 yılları arasında 9 Nakîbü’l-eşrâf kaymakamı 
atanmıştır. Genel olarak Kahramanzâde ve Kahraman Ağazâde sülalesi bu görevi icra et-
miştir. 

Sinop Sancağı’ndaki seyyid ve şeriflerin çizelgesi, Sinop Nakîbü’l-eşrâf kaymakam-

larının listeleri ve Nakîbü’l-eşrâf kaymakamlarının yaptıkları teftişler sonucu seyyidliği-
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ni ispatlamış olanların isim listeleri Sinop’ta yaşayan seyyid sayısı ile ilgili istatistikî bilgi 

vermesi açısından oldukça önemlidir.

Son olarak Sinop seyyidlerinden Seyyid İbrahim Bilâl ve Çeçe Sultan’ın soyuna ilişkin 

belgelerin orjinallerinin ve transkripsiyonlarının verilmesi ehl-i beyt çalışmaları yapacak-

lar için büyük önem arz etmektedir.
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Coşkun KÖKEL1

ÖZ

Afyonkarahisar ve çevresi yüzlerce yıl 

boyunca Alevi-Bektaşi inancının kurumsal-

laşıp temsil edildiği bir bölgedir. 13. yüzyıl-

dan başlayarak yörede Alevi-Bektaşi inancı; 

dervişler, tekkeler ve inanç-dede ocakları 

üzerinden organize olmaya başlamıştır. 

Bölgenin farklı noktalarında Alevi-Bektaşi 

inançlı topluluklar yaşam merkezleri oluş-

turmuş, nüfussal zemine bağlı olarak Alevi-

Bektaşi inanç merkezleri de varlık göster-

miştir. 

Afyonkarahisar bölgesinde yüzlerce yıl 

boyunca varlığını koruyarak devam ettiren 

Alevi-Bektaşi inancı, tarihsel-geleneksel 

yapısını muhafaza etmiş ve Alevi-Bekta-
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1 Dr. Öğr. Üyesi, Munzur Ünivesitesi, Edebiyat Fa-
kültesi, Sosyoloji Bölümü, ORCID ID: https://orcid.
org/0000-0002-8698-6178.

şi inancı adına en önemli orijinal örnekleri 

bünyesinde toplamıştır. 

Karahisar-ı sâhib sancağına adını veren 

merkez kazanın Deper köyünde yer alan 

Merdan Dede Tekkesi de önemli bir Alevi-

Bektaşi inanç merkezi olup yüzlerce yıl bo-

yunca Karahisar-ı sâhib sancağında inanç-

sal bir merkez olarak varlık göstermiştir. 

Mevcut metinde özellikle yazılı kaynaklar-

daki veriler üzerinden Merdan Dede Tek-

kesi hakkında detaylı bilgiler analiz edil-

miştir. 

Anahtar Kelimeler: Alevilik-Bektaşilik, 

Hacı Bektaş Veli, Karahisar-ı sâhib, Afyon-

karahisar, İnanç-Dede Ocağı, Tekke, Deper 

Köyü, Merdan Dede Tekkesi.

ABSTRACT

Afyonkarahisar and its surroundings 

has been a region in where Alevi-Bektashi 

belief was institutionalized and represent-

ed. Alevi-Bektashi belief started to be orga-

nized by dervishes, lodges and faith-dede 

associations since 13th century in the region. 
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Alevi-Bektashi faith communities has created living centers in different points of the re-

gion and Alevi-Bektashi belief centers also presented depending on the population.  

Alevi-Bektashi belief that has been continued its own existence in Afyonkarahisar re-

gion has preserved its historical and traditional structure and collected the most impor-

tant and original samples in the name of Alevi-Bektashi belief in its structure. 

Mercan Dede Lodge, which named after the Karahisar-ı sâhib sanjak and located in 

the Deper village of the central district, is an important Alevi-Bektashi belief center and 

has continued its existence as a belief center in Karahisar-ı sâhib sanjak for hundreds of 

years. In the recent text detailed information about Mercan Dede Lodge has been ana-

lyzed by the data given in the written sources. 

Keywords: Alevism-Bektashism, Hacı Bektaş Veli, Karahisar-ı sâhib, Afyonkarahisar, 

Faith-Dede Association, Lodge, Deper Village, Merdan Dede Lodge.

Tarihsel Süreç ve Afyonkarahisar Çevresinde Alevi-Bektaşi İnancının 
Oluşumu

Tarihteki adıyla Karahisar-ı sâhib olarak anılan Afyonkarahisar yöresi, 13. yüzyıldan 

itibaren Alevi-Bektaşi inancının temellenmeye başladığı bir coğrafyadır. Afyonkarahisar 

bölgesinde Alevi-Bektaşi inancı, yörede 13. yüzyıldan itibaren dinamik bir sıfat kazanan 

yurtlaşma ve İslamlaşma süreci ile birebir paralel şekilde gelişmiştir (Kökel, 2018:8).

Afyonkarahisar bölgesinde Alevi-Bektaşi inancının temellenişi coğrafi açıdan Eski-

şehir ve Kütahya yörelerini de içine alacak şekilde daha büyük boyutta ele alınmalıdır. 

Afyonkarahisar’da Alevi-Bektaşi inancının örgütlenişi Kütahya ve Eskişehir yörelerinde-

ki oluşum ile iç içedir. Dolayısıyla Afyonkarahisar’da Alevi-Bektaşi inancının temelleni-

şi, Doğu Ege-İç Batı Anadolu zemininde bölgesel çapta oluşumlarla gelişme göstermiştir. 

Bölgesel boyuttaki yapılanmayı Bilecik, Uşak, Isparta, Burdur ve Denizli yörelerini de da-

hil ederek genişletmek mümkündür. Afyonkarahisar’ı da içine alacak şekilde Doğu Ege- 

İç Batı Anadolu bölgesinde Alevi-Bektaşi inancı, 13. yüzyıldan itibaren organize olmaya 

başlamıştır (Kökel, 2018:27). Bu sürecin temel belirleyicisi Hacı Bektaş Veli olmuştur. Af-

yonkarahisar, Eskişehir ve Kütahya aralığı, Hacı Bektaş Veli tarafından stratejik açıdan 

önemli bir coğrafya olarak görülmüş ve öncelikli zeminlerden biri olarak belirlenmiştir. 

Bölgenin Hacı Bektaş Veli tarafından öncelikli ve önemli bir bölge olarak görülmesinin 

en birincil sebebi, Türk-Bizans sınır noktası olmasıdır. Nitekim bölge 13. yüzyılda ko-

nar-göçer karakterli bir yaşam-üretim tarzına sahip Türkmen toplulukların yoğunluklu 
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şekilde varlık gösterdiği ve yurtlaşma sürecine girdiği bir alandır. (Bulduk, 2013:6) Bu 

sosyo-iktisadi realite, Hacı Bektaş Veli’nin temsil ettiği hareketin, dönemin siyasi ve eko-

nomik gerçekleriyle ne denli ilintili olduğunu da somut olarak ortaya koymaktadır. Hacı 

Bektaş Veli, Horasan’da kendisine görev olarak verilen Anadolu’nun “imar-iskan-yurt-

laşma” misyonunu, 13. yüzyılda akılsal ve stratejik bir başarı ile uygulamaya koymuş-

tur. Horasan’dan Anadolu’ya intikal eden “imar-iskan-yurtlaşma” paydalı tarihi misyon 

bizzat Hacı Bektaş Veli tarafından Afyonkarahisar-Eskişehir ve Kütahya üçgeni de dahil 

Anadolu’nun farklı bölgelerinde uygulamaya konulmuş, desteklenmiştir. Hacı Bektaş 

Veli, 13. yüzyılda bölgeye giderek adı İslam-Bizans savaşlarında anılan ve 8. yüzyılda şe-

hit olup Eskişehir’in bugün adıyla anılan Seyitgazi ilçesinde türbesi bulunan Seyyid Battal 

Gazi’nin mezarını ziyaret etmiştir (Gölpınarlı, 1995:70). Bu ziyaret stratejik boyutta olup 

tarihsel açıdan son derece önem taşımaktadır. Hacı Bektaş Veli’nin seyyid sıfatı taşıyan 

ve nesli On İki İmamlar’a ve Ehl-i beyt’e ulaşan bir İslam önderinin kabrini ziyaret etmesi 

tesadüfi bir gelişme değildir. Bu ziyaret bölgede yurtlaşma süreci içerisindeki Türkmen 

topluluklarına dönük bir mesaj içermektedir. Hacı Bektaş Veli’nin, Seyyid Battal Gazi’nin 

mezarını ziyaret etmesi çevre coğrafyadaki Türkmen topluluklarına imar-iskan-yurtlaşma 

sürecini başlatmaları adına kutsal-karizmatik bir merkez üs belirleme girişimidir. Nitekim 

Seyyid Battal Gazi’nin mezarı, 13. yüzyıldan itibaren türbeye ve devamında yüzyıllara 

yayılan eklemelerle son derece önemli bir Alevi-Bektaşi inanç merkezine dönüşmüştür. 

Böylece bölgede yurt tutma mücadelesi veren Türkmen topluluklar, Hacı Bektaş Veli’nin 

işaret ettiği şekilde Seyyid Battal Gazi Dergahı’nı, inanç-düşün dünyalarının en önemli 

merkezi olarak kabul etmiştir. Bölge Türkmenleri ile Seyyid Battal Gazi Dergahı arasında 

oluşan bu inançsal-düşünsel ilişki bağlantılı olarak Eskişehir, Kütahya ve Afyonkarahisar 

bölgelerine yayılır şekilde imar-iskan faaliyetleri artarak genişlemiştir. Nitekim bölgede 

13. yüzyıldan itibaren artarak gelişen imar-iskan sürecine bağlı olarak Eskişehir ve Kütah-

ya arasındaki dağ kitlesi, “Türkmen Dağları” adını almış ve yüzyıllarca bu şekilde anıl-

mıştır (Kökel, 2018:27).

Hacı Bektaş Veli, bölgeyi ziyareti sonrası dervişlerinden iki önemli ismi yöreye gön-

dererek Alevi-Bektaşi inancının temsilciliğini yapmak, inanç-dede ocağı kurmak için  gö-

revlendirmiştir. Seyyid Cemal Sultan ve Rasul Baba, Hacı Bektaş Veli halifesi olarak böl-

gede Alevi-Bektaşi inancı adına önemli faaliyetler gerçekleştirmiştir. Yazılı kaynaklarda 

verilen bilgilere göre Seyyid Cemal Sultan 13. yüzyılda yaşamış olup Hacı Bektaş Veli’nin 

dervişi sıfatıyla ilk olarak Kütahya-Altıntaş yöresine gelmiş ardından Afyonkarahisar-İh-
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saniye-Döğer beldesi sınırları içerisinde kalan Tökelcik mevkisine geçerek yerleşmiştir2  

(Gölpınarlı, 1995:79). Günümüzde de Seyyid Cemal Sultan’ın türbesi aynı mevkide bulun-

makta olup yörede yerleşik Alevi-Bektaşi inançlı topluluklar için önemli bir ziyaret mer-

kezidir. Bölgede yerleşik Alevi-Bektaşi inançlı topluluklar tarafından Kemal Sultan na-

mıyla da anılan Seyyid Cemal Sultan tarafından kurulan Alevi inanç-dede ocağı, Afyon-

karahisar, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik yörelerinde ocaklı topluluklara sahiptir. Bölgede 

popülasyon olarak en büyük Alevi-Bektaşi talip topluluğuna sahip olan Kemal Sultan 

Ocağı, yöredeki Alevi-Bektaşi inançlı topluluklarca, “Kemallı” ifadesi ile de anılmaktadır. 

Yazılı kaynaklarda verilen bilgilere göre Rasul Baba da 13. yüzyılda yaşamış olup 

Hacı Bektaş Veli’ni halifesi olarak Kütahya-Altıntaş bölgesine gönderilmiş ve Beşkarış kö-

yüne yerleşmiştir. Kaynaklara göre Rasul Baba, Batı Kütahya bölgesinde de Alevi-Bektaşi 

inancının temellenmesi için çalışmalar gerçekleştirmiştir (Gölpınarlı, 1995:86). Rasul Baba, 

13. yüzyılda aynı adla bir köy olan Hisarcık’ta da tekke açarak inançsal hizmetler vermiş-

tir.3 Rasul Baba’nın türbesi Kütahya-Altıntaş-Beşkarış köyü sınırları içerisinde yer almak-

tadır.4

Seyyid Cemal Sultan ve Rasul Baba, Hacı Bektaş Veli tarafından bölgeye gönderildik-

ten sonra da iletişim içerisinde olmuş ve beraber hareket ederek Afyonkarahisar, Kütahya 

ve Eskişehir bölgelerine yayılır şekilde Doğu Ege-İç Batı Anadolu coğrafyasında Alevi-

Bektaşi inancının temellenmesini sağlamıştır.

Kısaca izah edilen tarihi, inançsal ve düşünsel temeller üzerinden Afyonkarahisar böl-

gesinde Alevi-Bektaşi inancı 13. yüzyıldan itibaren temsil edilmeye başlamıştır. 13. yüz-

yılla beraber Alevi-Bektaşi inançlı topluluklar, Afyonkarahisar’ın Sandıklı, Şuhut, Sinan-

paşa -tarihteki adıyla Sincanlı-, Çay, Bolvadin, İhsaniye ve merkez ilçe gibi farklı nokta-

larında iskan olarak mekânsal ve kurumsal örgütlenmeler gerçekleştirmiş, tekke-zaviye 

adıyla anılan inanç merkezleri kurmaya başlamıştır. 

2 Tökelcik mevkisi, Çakırlar olarak da anılmakta olup mevkide bulunan Seyyid Cemal Sultan türbesi, Çakırlar 
Tekkesi namıyla da bölgede yerleşik Alevi-Bektaşi inançlı topluluklarca anılmaktadır. 

3 Hisarcık günümüzde aynı adla Kütahya ilçesine bağlı bir ilçedir. 

4 Rasul Baba ile ilintili bir kutsal mekân da Hisarcık ilçe merkezinde bulunmakta olup Şehitler Türbesi adıyla 
anılmaktadır. 
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“Nitekim yüzlerce yıl önce kurularak varlıkları günümüze kadar ulaşan veya ulaşma-

yan yerleşim birimleri şunlardır:

a. Afyonkarahisar-Sandıklı-Çay Mahallesi-Akdere mevkisi

b. Afyonkarahisar-Sandıklı-Selçik köyü

c. Afyonkarahisar-Sandıklı-Dutağacı köyü

ç. Afyonkarahisar-Sandıklı-Gökçealan (Mingile) köyü

Sandıklı ilçesinin Kusura köyünde de geçmiş dönemde Alevi-Bektaşi inançlı topluluk 

yaşarken göç edildiği için günümüzde köyde Alevi-Bektaşi inançlı temsilci kalmamıştır. 

Kusura köyü kökenli Alevi-Bektaşi topluluk inançsal açıdan asimile olmuştur. Diğer ta-

raftan günümüzde yerleşim birimi vasfını kaybetmiş Sandıklı ilçesine bağlı İsaözü (Esegö-

zü), Saraycık, Soğanlıca (Soğancı) ve Mastanini köylerinde de Alevi-Bektaşi inançlı toplu-

luk geçmiş dönemde yaşamıştır.

d. Afyonkarahisar-Şuhut-Kayabelen (Bedeş) köyü

e. Afyonkarahisar-Şuhut-Güneytepe (Akin) köyü

f. Afyonkarahisar-Şuhut-Balçıkhisar köyü

g. Afyonkarahisar-Şuhut-Tekke köyü

h. Afyonkarahisar-Şuhut-Bozan köyü

ı. Afyonkarahisar-Şuhut ilçe merkezi

Şuhut ilçesinin Paşacık (Selevir) ve Kulak köylerinde de geçmiş dönemde Alevi-Bek-

taşi inançlı topluluk yaşarken göç edildiği için günümüzde iki köyde de Alevi-Bektaşi 

inançlı temsilci kalmamıştır.

i. Afyonkarahisar-Sinanpaşa-Akcaşar köyü

Sinanpaşa ilçesinin Eyice ve Başkimse köylerinde de geçmiş dönemde Alevi-Bektaşi 

inançlı topluluk yaşarken göç edildiği için günümüzde iki köyde de Alevi-Bektaşi inançlı 

temsilci kalmamıştır.

j. Afyonkarahisar-İhsaniye-Eskieymir köyü

k. Afyonkarahisar-İhsaniye-Döğer beldesi
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İhsaniye ilçesinin Kadımürsel köyünde de geçmiş dönemde Alevi-Bektaşi inançlı top-

luluk yaşarken göç edildiği için günümüzde köyde Alevi-Bektaşi inançlı temsilci kalma-

mıştır.

l. Afyonkarahisar-İhsaniye-Alanyurt (Bavırdı) köyü

m. Afyonkarahisar-Çay-Yeşilyurt köyü

n. Afyonkarahisar-Sultandağı-Yeni mahalle

o. Afyonkarahisar-Bayat ilçe merkezi

Afyonkarahisar çevresinde oluşan Alevi-Bektaşi inançlı topluluklar farklı inanç-dede 

ocağı ve süreklere bağlı olup tarihten günümüze geleneksel-tarihsel Alevi-Bektaşi inancı 

adına son derece orijinal ve otantik bir inançsal evreni bünyelerinde korumuştur. Afyon-

karahisar çevresinde etkinliğe sahip inanç dede ocaklarının başında Seyyid Cemal Sultan 

(Kemal Sultan) Ocağı gelmektedir. Ocağın tarihsel merkezi Afyonkarahisar-İhsaniye-Dö-

ğer beldesi-Çakırlar mevkisidir. Seyyid Cemal Sultan (Kemal Sultan) Ocağı’nın Afyon-

karahisar-İhsaniye-Döğer beldesinde, Kadımürsel köyünde ve Eskieymir köyünde ocaklı 

talip toplulukları yerleşiktir. Seyyid Cemal Sultan (Kemal Sultan) Ocağı’nın ayrıca Afyon-

karahisar-İscehisar-Alanyurt (Bavırdı) köyünde ve Bayat ilçe merkezinde de ocaklı talip 

toplulukları yaşamaktadır. Seyyid Cemal Sultan (Kemal Sultan) Ocağı’nın ayrıca Afyon-

karahisar-İscehisar-Alanyurt (Bavırdı) köyünde ocaklı dede ailesi de yerleşiktir. 

Afyonkarahisar çevresinde etkinlik oluşturmuş bir diğer inanç-dede ocağı Şah Ah-

met Veli Sultan Ocağı’dır. Tarihsel merkezi Isparta-Senirkent ilçe merkezi olan Şah Ahmet 

Veli Sultan Ocağı’nın Afyonkarahisar-Şuhut-Güneytepe (Akin), Kayabelen (Bedeş) ve Bo-

zan köyleri ile Şuhut ilçe merkezinde ocaklı talip toplulukları yaşamaktadır. Şah Ahmet 

Veli Sultan Ocağı’nın Afyonkarahisar-İhsaniye-Eskieymir köyünde de ocaklı talip ailesi 

bulunmaktadır.5 Afyonkarahisar-Şuhut-Paşacık (Selevir) ve Kulak köylerinde geçmişte 

yerleşik olan Alevi-Bektaşi inançlı topluluklar da Şah Ahmet Veli Sultan Ocağı talibidir. 

Afyonkarahisar çevresinde etkinlik oluşturmuş bir diğer inanç-dede ocağı Veli Baba 

Ocağı’dır. Tarihsel merkezi Isparta-Senirkent-Uluğbey (İlegöp, İlegüp) köyü olan Veli 

Baba Ocağı’nın Afyonkarahisar-Sandıklı-Selçik ve Gökçealan (Mingile) köyleri ile Sandıklı 

ilçe merkezinde ocaklı talip toplulukları yaşamaktadır.

5 Afyonkarahisar-İhsaniye-Eskieymir köyünde yerleşik Kul soyadlı aile, Şah Ahmet Veli Sultan Ocağı talibi-
dir. 
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Afyonkarahisar çevresinde etkinlik oluşturmuş diğer inanç-dede ocağı Şeyh İsma-

il Dede Ocağı’dır. Şeyh İsmail Dede Ocağı’nın tarihsel merkezi Isparta-Merkez-Yakaö-

ren  (İlavus) köyüdür. Şeyh İsmail Dede Ocağı’nın Afyonkarahisar-Şuhut-Bozan köyünde 

ocaklı talipleri yaşamaktadır.6 

Afyonkarahisar çevresinde etkinlik oluşturmuş diğer inanç-dede ocakları Seyyid 

Battal Gazi, Tozluoğlu, Çölbulduk ve Yağmuroğlu inanç-dede ocaklarıdır. Seyyid Bat-

6 Yakaören köyü nüfusu Alevi-Bektaşi ve Sünni inançlı topluluklardan oluşmaktadır. Köydeki nüfusun ço-
ğunluğu Sünni inançlı olup köyü kuran topluluk, Alevi-Bektaşi inançlı topluluktur. Yakaören köyünde Şeyh 
İsmail Dede Ocağı ve Aslan Baba Ocağı’na bağlı Alevi-Bektaşi inançlı topluluklar yerleşiktir. 

Sözlü bilgilere göre Şeyh İsmail Dede, bölgeye Alevi-Bektaşi inancının temsilciliğini yapmak üzere gelmiş ve 
Yakaören köyüne yerleşerek adıyla anılan inanç-dede ocağını kurmuştur. Şeyh İsmail Dede Ocağı’nı kuran 
Şeyh İsmail Dede’nin türbesi Yakaören köyündedir. Şeyh İsmail Dede türbesi, Yakaören-Yukarı mahallede 
bulunduğu için “Yukarı Tekke” tabiri ile anılmaktadır. Şeyh İsmail Dede türbesinde Şeyh İsmail Dede’ye ait 
merkat bulunmakta olup türbenin avlusunda Şeyh İsmail Dede’nin “Arap” namıyla anılan hizmetkarına ait 
bir mezar yer almaktadır. 

Şeyh İsmail Dede Ocağı, Hacı Bektaş Veli Dergahı Çelebi koluna bağlıdır. Pençe ve ikrar ritüellerinin temel 
alındığı Şeyh İsmail Dede Ocağı’nda musahiplik pratiği bulunmamaktadır. Şeyh İsmail Dede Ocağı’nda dede-
lik soysal kimlikle devredilmemekte inanç topluluğu içerisinden seçimle belirlenmektedir. Günümüzde Şeyh 
İsmail Dede Ocağı’nda dedeliği Turan Oduncu Dede yapmakta olup ocaklı talip toplulukları, Isparta-Merkez-
Yakaören köyünde, Isparta-Yalvaç-Körküler köyünde, Isparta-Merkez-Çünür mahallesinde ve Isparta il mer-
kezinde yaşamaktadır. İl merkezindeki ocaklı talip toplulukları, il merkezinin yerli nüfusundan olup Şeyh İs-
mail Dede Ocağı’nın Afyonkarahisar-Şuhut-Bozan köyünde de ocaklı talipleri bulunmaktadır. Bozan köyünde 
yerleşik Şeyh İsmail Dede Ocağı talibi aile, “Derallar” namıyla tanınmaktadır. Şeyh İsmail Dede Ocağı’ndan 
Bozan köyüne dedeliğe giden son dede, Bektaş Tekin’dir. Derallar ailesi günümüzde Şah Ahmet Veli Sultan 
Ocağı’na vekaleten talip olarak bağlanmıştır. 

Şeyh İsmail Dede, Isparta-Merkez-Yakaören köylüleri arasında İsmail Dede olarak anılmaktadır. 

Isparta-Merkez-Yakaören köyü Aslan Baba Ocağı’nın da merkezidir. Sözlü bilgilere göre Aslan Baba, Şeyh 
İsmail Dede ile çağdaş olup bölgeye Alevi-Bektaşi inancının temsilciliğini yapmak üzere gelmiş ve Yakaören 
köyüne yerleşerek adıyla anılan inanç-dede ocağını kurmuştur. Aslan Baba Ocağı’nı kuran Aslan Baba’nın 
türbesi Yakaören köyündedir. Aslan Baba türbesi, Yakaören-Aşağı mahallede bulunduğu için “Aşağı Tekke” 
tabiri ile anılmakta olup Aslan Baba türbesinde Aslan Baba’nın dışında eşi, oğlu ve “Arap” namıyla anılan 
hizmetkarına ait üç merkat daha bulunmaktadır. Türbede Aslan Baba’ya ait olduğuna inanılan taç, hırka, kı-
lıç, çarık ve topuz muhafaza edilmektedir. Türbede ayrıca nişan adı verilen bir nesnede yer almaktadır. Sözlü 
bilgilere göre nişan, Aslan Baba’ya Hacı Bektaş Veli Dergahı’ndan verilmiş olup gittiği bölgelerde Alevi-Bek-
taşi dervişi olduğunu ispatlayacak bir simgedir. 

Aslan Baba Ocağı, Hacı Bektaş Veli Dergahı Çelebi koluna bağlıdır. Pençe ve ikrar ritüellerinin temel alındığı 
Aslan Baba Ocağı’nda musahiplik pratiği bulunmamaktadır. Aslan Baba Ocağı’nda dedelik soysal kimlikle 
devredilmemekte inanç topluluğu içerisinden seçimle belirlenmektedir. Günümüzde Aslan Baba Ocağı’nda 
dedeliği Muharrem Köylü Dede yapmakta olup ocaklı talip toplulukları, Isparta-Merkez-Yakaören köyünde, 
Isparta-Merkez-Aliköy köyünde, Isparta-Merkez-Çünür mahallesinde yaşamaktadır. 

Sözlü bilgilere göre Aslan Baba’nın asıl adı Sadık Çelebi’dir. 
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tal Gazi Ocağı’nın Afyonkarahisar-Çay-Yeşilyurt köyünde ve Afyonkarahisar-Şuhut ilçe 

merkezinde, Tozluoğlu Ocağı’nın Afyonkarahisar-Sultandağı-Yeni mahallede, Çölbul-

duk Ocağı’nın Afyonkarahisar-İhsaniye-Eskieymir köyünde ve Afyonkarahisar-Çay-

Yeşilyurt köyünde, Yağmuroğlu Ocağı’nın ise Afyonkarahisar-Sultandağı-Yeni mahallede 

ve Afyonkarahisar-Çay-Yeşilyurt köyünde ocaklı talip toplulukları yaşamaktadır. Diğer 

taraftan Afyonkarahisar-İhsaniye-Döğer beldesinde ve Afyonkarahisar-Şuhut-Bozan kö-

yünde Hacı Bektaş Veli Dergahı’na bağlı talip toplulukları da yaşamaktadır.7

Afyonkarahisar çevresinde etkinlik kurarak geleneksel-tarihsel Alevi-Bektaşi inanç-

düşün unsurlarını dinamik ve otantik yapısı ile yüzlerce yıl koruyup yaşatan önemli ve 

öncelikli Alevi-Bektaşi toplulukların başında Erdebil süreklileri gelmektedir.8 Erdebil sü-

reklileri Afyonkarahisar bölgesi merkezli olarak Eskişehir, Kütahya ve Manisa illerine 

bağlı yerleşim birimlerine dağılmış olan Alevi-Bektaşi inançlı bir topluluktur” (Kökel, 

2018:9).

Afyonkarahisar çevresinde etkinlik kurmuş bir diğer inanç-dede ocağı Şah İbrahim 

Veli Ocağı’dır. Şah İbrahim Veli Ocağı taliplerinin yerleşik olduğu yerleşim birimi İscehi-

sar ilçenin Alanyurt (Bavırdı) köyüdür9 (Kökel, 2018:142).

7 Afyonkarahisar-Şuhut-Bozan köyünde yerleşik Türkmenler ailesi ile Afyonkarahisar-İhsaniye-Döğer belde-
sinde yerleşik Burdurlugil, Çakırgil ailesi Hacı Bektaş Veli Dergahı talibidir. Her iki aileye dedeliğe gelen son 
dedeler, Hasan Dede ve Galip Dede’dir. Afyonkarahisar-Şuhut-Bozan köyünde yerleşik Türkmenler ailesi gü-
nümüzde Şah Ahmet Veli Sultan Ocağı’na, Afyonkarahisar-İhsaniye-Döğer beldesinde yerleşik Burdurlugil, 
Çakırgil ailesi Seyyid Cemal Sultan (Kemal Sultan) Ocağı’na vekaleten talip olarak bağlanmıştır. 

8 Erdebilliler, Afyonkarahisar merkezli olarak Eskişehir, Kütahya ve Manisa illerinde etkinliğe sahip diğer 
Alevi-Bektaşi inançlı toplulukları, “Açık Erkan” ve “Kemallı” ifadeleriyle tanımlamaktadır. Erdebil sürekli-
lerinde inançsal yapı ikrar adı verilen ritüelle başlayan ve musahiplik ve geçme ritüelleriyle devam eden pra-
midal bir özelliğe sahiptir. Erdebil süreklilerinde ikrar ritüeli ile altılı, musahiplik ritüeli ile on ikili ve geçme 
ritüeli ile geçmeli statüleri verilmekte olup inançsal yapı kapalılık özelliği göstermektedir. Sürekte ikrar ve-
rilmediği sürece süreğe dahil olup inançsal statü edinmek mümkün değildir. Sürekte ritüellere bağlı olarak 
inançsal statüler alınmakta böylece bir denetim ve kontrol sistemi oluşmaktadır. Erdebil süreklileri ayrıca baş-
ta cem ibadeti olmak üzere inançsal pratiklerde saçlı-taçlı olarak şekillenen bir oturuş düzenine sahip bulun-
maktadır. Sürekliler ikrar ritüeli temelli ve şartlı bir inançsal yapıya ve de saçlı-taçlı oturuş düzenine kendi 
süreklerinin sahip olduğunu diğer Alevi-Bektaşi inançlı topluluklarda bu uygulamaların bulunmadığını veya 
yetersiz olduğunu ifade etmektedir. Bu nedenle Erdebil süreklileri diğer Alevi-Bektaşi inançlı toplulukları 
“Açık Erkan” veya “Kemallı” tabirleriyle adlandırmaktadır.

9 Afyonkarahisar-İscehisar-Alanyurt köyünde yerleşik Şah İbrahim Veli Ocağı talibi iki aile bulunmaktadır. 
İki aile de Çorum bölgesinden göç ederek Alanyurt’a yerleşmiştir. Kamberoğlu namıyla tanınan ailesinin so-
yadı, Kaygısız olup nesli kesilmiştir. İkinci aile ise Haydaroğlu namıyla tanınmakta olup soyadı Ayaz’dır. Ya-
kın tarihe kadar iki ailenin ocak dedeliği için Çorum bölgesinden Arap Ali lakaplı Ali Gazioğlu Dede ve Hay-
dar Dede olarak adı tarafımıza aktarılan dedeler Alanyurt köyüne gelmiştir.

Şah İbrahim Veli Ocağı hakkında genel bilgiler için bkz. Coşkun Kökel, Erdebilliler I, s. 7, 2018, Ankara. 
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Tarihsel Süreç İçerisinde Afyonkarahisar (Karahisar-ı Sâhib) Bölgesinde 

Oluşmuş Alevi-Bektaşi İnanç Merkezleri

Afyonkarahisar ve çevresinde Alevi-Bektaşi inancının tarihsel süreç içerisinde ku-

rumsallaşıp temellendiği yörelerin başında Sandıklı gelmektedir. Özellikle Sandıklı ilçe 

merkezinde ve köylerinde tarih boyunca Alevi-Bektaşi inanç merkezleri etkinliklerini 

sürdürmüştür. Tarihi kaynaklarda yer alan verilere göre Sandıklı ilçe merkezi önemli bir 

Alevi-Bektaşi inanç merkezidir. Arşiv belgelerinden tespit edilen bilgilere göre Sandıklı 

çevresinde Alevi-Bektaşi inancına hizmet vermiş inanç merkezleri; Kulacık Ali, Mürüvvet 

Baba, Yalıncak Baba, Şeyh Kavak, Hacım Sultan, Koyun Baba, Menteş Baba ve Veli Baba 

tekkeleridir. Adlarını verdiğimiz tekkeler, yüzlerce yıl boyunca Sandıklı çevresinde Alevi-

Bektaşi inancına hizmet vermiştir (Kökel, 2018:38).

Afyonkarahisar ve çevresinde Alevi-Bektaşi inancının tarihsel süreç içerisinde ku-

rumsallaşıp temellendiği bir diğer yöre Şuhut’tur. Yazılı kaynaklara göre Şuhut çevre-

sinde Alevi-Bektaşi inancına hizmet vermiş inanç merkezleri; Baba Tekkesi ve Kurd Baba 

Tekkesi’dir. Adlarını verdiğimiz tekkeler, yüzlerce yıl boyunca Şuhut çevresinde Alevi-

Bektaşi inancına hizmet vermiştir (Kökel, 2018:66).

Afyonkarahisar ve çevresinde Alevi-Bektaşi inancının tarihsel süreç içerisinde kurum-

sallaşıp temellendiği bir diğer yöre Çay’dır. Yazılı kaynaklara göre Çay çevresinde Ale-

vi-Bektaşi inancına hizmet vermiş inanç merkezlerinin başında Sinan Dede Tekkesi gel-

mektedir. Sinan Dede Tekkesi yüzlerce yıl boyunca Çay çevresinde Alevi-Bektaşi inancına 

hizmet vermiştir (Kökel, 2018:78).

Afyonkarahisar ve çevresinde Alevi-Bektaşi inancının tarihsel süreç içerisinde kurum-

sallaşıp temellendiği bir diğer yöre Bolvadin’dir. Yazılı kaynaklara göre Bolvadin çevre-

sinde Alevi-Bektaşi inancına hizmet vermiş inanç merkezlerinin başında Ali Dede Sultan 

Tekkesi gelmektedir. Ali Dede Sultan Tekkesi yüzlerce yıl boyunca Bolvadin çevresinde 

Alevi-Bektaşi inancına hizmet vermiştir (Kökel, 2018:76).

Afyonkarahisar ve çevresinde Alevi-Bektaşi inancının tarihsel süreç içerisinde kurum-

sallaşıp temellendiği bir diğer yöre tarihteki adı Sincanlı olan Sinanpaşa’dır.  Yazılı kay-

naklara göre Sincanlı çevresinde Alevi-Bektaşi inancına hizmet vermiş inanç merkezleri-

nin başında Enbiya Budala ve Kâbil Baba Tekkesi gelmektedir. Enbiya Budala ve Kâbil 

Baba Tekkesi yüzlerce yıl boyunca Sincanlı çevresinde Alevi-Bektaşi inancına hizmet ver-

miştir (Kökel, 2018:75).

Afyonkarahisar ve çevresinde Alevi-Bektaşi inancının tarihsel süreç içerisinde ku-

rumsallaşıp temellendiği bir diğer yöre İhsaniye ilçesidir. Bugünkü İhsaniye ilçesi, tarihi 



120

ALEVİLİK  ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

kaynaklarda Karahisar-ı sâhib sancağına adını veren merkez kaza ile de ilişkili bir idari 

yapılanma içerisindedir. Özellikle ilçenin Döğer diye anılan yerleşim birimi arşiv verileri-

ne göre Alevi-Bektaşi inancı açısından iki önemli inanç merkezine sahiptir. Döğer, Seyyid 

Cemal Sultan Ocağı’nın merkezi olmanın yanı sıra Yaylacı Emre Sultan Tekkesi’nin de yer 

aldığı bir bölgedir10 (Kökel, 2018:28).

Afyonkarahisar ve çevresinde Alevi-Bektaşi inancının tarihsel süreç içerisinde kurum-

sallaşıp temellendiği bir diğer yöre Karahisar-ı sâhib sancağına adını veren ve kaynaklar-

da “kazâ-i Karahisar-ı sâhib” şeklinde geçen merkez ilçe ve çevresidir. Yazılı kaynaklara 

göre merkez ilçe çevresinde Alevi-Bektaşi inancına hizmet vermiş inanç merkezleri; Şirin 

Baba ve Mallıca Sultan tekkeleridir. Adlarını verdiğimiz tekkeler, yüzlerce yıl boyunca 

merkez ilçe çevresinde Alevi-Bektaşi inancına hizmet vermiştir (Kökel, 2018:69).

Deper Köyü ve Merdan Dede Tekkesi

Merkez ilçe sınırları içerisinde kalan ve Alevi-Bektaşi inancına hizmet vermiş olan 

inanç merkezlerinden birisi de Merdan Dede Tekkesi’dir.11 Merdan Dede Tekkesi, 

Şehrâbâd nahiyesine bağlı Deper köyünde yer almakta olup yöredeki önemli Alevi-Bek-

taşi inanç merkezlerinden, tekkelerinden biridir.12 Deper köyü günümüzde Sünni inançlı 

toplulukların yaşadığı bir yerleşim birimidir.13 Deper köyü tarihi süreçte tekke-tasavvuf 

kültürünün yoğunluk gösterdiği bir yerleşim birimi olup kutsal mekân-ziyaret geleneği-

nin geçmişten günümüze etkinlik kurduğu bir yaşam merkezidir. Nitekim günümüzde de 

Deper’de sayıca birden fazla kutsal mekânda türbe-yatır-ziyaret inanışı baskın şekilde de-

vam etmektedir. Deper köyünde bulunan kutsal mekânlar; Çomak Dede, Uyuşak Dede14, 

10 Yaylacı Emre Sultan Tekkesi, bölgede yerleşik Alevi-Bektaşi inançlı topluluklar tarafından Tapduk Emre, 
Emre Sultan adlarıyla anılmaktadır. 

11 Merdan Dede Tekkesi ile ilgili olup Afyonkarahisar şeriyye sicillerinde yer alan iki kayıt, tarafımızca kale-
me alınan Erdebilliler adlı ansiklopedik yayının arşiv tarama aşamasında arşiv tarama-çeviri heyetimizce yan-
lışlıkla Murad Dede şeklinde okunmuştur. Bkz. Coşkun Kökel, Erdebilliler I, s. 71, 2018, Ankara. 

Erdebilliler adlı ansiklopedik yayında yer alan ve yanlışlıkla Murad Dede olarak okunan sicil kayıtları, Mer-
dan Dede olarak düzeltilmiş ve mevcut makaleye dahil edilmiştir. 

12 Deper köyü günümüzde Ataköy adıyla Afyonkarahisar ilinin merkez ilçeye bağlı bir mahallesidir. 

Deper ifadesi, Afyonkarahisar çevresinde havuç için kullanılmaktadır. Bkz. Coşkun Kökel, Erdebilliler I, s. 71, 
2018, Ankara.

Ataköy mahallesinde gerçekleştirilen alan çalışmalarında Ataköylüler dünyada havucun yetiştirildiği ilk ye-
rin Deper köyü-Ataköy mahallesi olduğunu tarafımıza aktarmıştır. 

13 Ataköy mahallesinde gerçekleştirilen alan çalışmalarında Ataköylüler geçmişe dönük inanç kimliklerinin 
Alevi-Bektaşi inancıyla ilintili olmadığını ve inanç evrenlerinin Sünni kökenli olduğunu tarafımıza aktarmış-
tır. 

14 Uyuşak Dede, Deperliler tarafından Deper Sultan adıyla da anılmaktadır. 
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Hacı Hüseyin Dede, Said Dede ve Deper Ağası Halit Ağa’dır. Bu ziyaretlerden Çomak 

Dede ziyareti üstü açık iki mezardan oluşmaktadır. Uyuşak Dede ziyareti üstü kapalı bir 

mekân olup içerisinde bir mezar yer almaktadır. Hacı Hüseyin Dede, Said Dede, Deper 

Ağası Halit Ağa ziyaretleri ise üstü açık bir mezardan ibarettir. Deperlilerin inanışına göre 

Deper Sultan olarak da anılan Uyuşak Dede bir kadın erendir. Sözlü bilgilere göre Said 

Dede ve Uyuşak Dede kardeştir. 

Deper köyünde bulunan bir diğer kutsal mekân da Çığrık Dede, Çığırtkan Dede ad-

larıyla da anılan Merdan Dede ziyaretidir. Merdan Dede ziyareti, büyükçe bir kayalık 

mekândan oluşmaktadır. Ziyarette geçmişten günümüze ulaşan bir mezar yer almamak-

tadır. Buna karşılık arşiv kaynaklarında yer alan bilgilere göre Deper köyünde Merdan 

Dede’nin türbesi bulunmakta olup 19. yüzyılın son çeyreğinde harap halde de olsa varlı-

ğını korumaktadır.

“Karahisar-ı sâhib’e tâbiʻ Deper Karyesi’nde defin hâk-ı ıtırnak olan Merdan Dede 

Hazretlerinin türbe-i şerîfeleri müşrif-i harâb olduğu cihetle bi’l-keşf ve bi’l-müzâyede ve 

münâkasa taʻmîratı iki bin [iki yüz] kuruşda uhde-i âcizânemde tekarrür ederek mebâliğ-i 

mezkûra mahsûben türbe-i mezkûre tamiratına sarf olunmak üzere ber-vach-i bâlâ iki yüz 

kuruş mecidiye on dokuz kuruş hesâbıyla livâ-yı mezkûr evkaf sandığından tamamen 

ahz edilmesini mübeyyin işbu senedim verildi.”15

Mekândaki günümüze ulaşan kalıntıların Merdan Dede Tekkesi’ne ait temel parçaları 

olması muhtemeldir. Merdan Dede ziyareti bu haliyle Deperliler tarafından kutsal kabul 

edilmektedir. Merdan Dede Tekkesi, Hacı Bektaş Veli Dergahı’na bağlı olarak hizmet ve-

ren ve yazılı kaynaklara göre varlığı 18. yüzyıla kadar giden bir Alevi-Bektaşi inanç mer-

kezidir. Tarihi belgelerde verilen bilgilere göre tekkede dede sıfatı ile anılan inanç önder-

leri görevli olup zaviyedarlık soysal bir takiple devredilmektedir. Tekkenin Alevi-Bekta-

şi inanç merkezlerinin temel inançsal ve toplumsal misyonu olan “âyende ve revendeye 

it‘âm-ı ta‘âm” ile insana ve topluma hizmet etme ilkesini temel gaye olarak benimsediği 

görülmektedir. 

“[Derkenâr]: Deper karyesinin Merdân Dede Tekkesi’nin tekkenişîn berâtıdır.

Karahisar-ı sâhib sancağında Şehrâbâd nâhiyesine tâbi Deper karyesinde 

Merdân Dede Tekkesi vakfının ber-vech-i hasbî tevliyeti ve yevmî iki akçe vazîfe ile 

zâviyedârlığına bundan akdem mutasarrıf olan Hüseyin Dede fevt oldukta sulbî oğul-

ları Süleyman ve Yusuf ve İbrahim’e tevcîh olunmak iktizâ eder iken mezkûr Süleyman 

15 VGMA, EV.MH- 02582.00516.
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tama-ı hâmından nâşî müstakıllen kendi üzerine berât ettirip karındaşları merkûmâna 

gadr etmekle mâ-tekaddümden beri âbâ ve ecdâdı nân paraları olmağın zâviye-i 

merkûmede mukaddem ve âyende ve revendeye it‘âm-ı ta‘âm ve çerâğ-ı evliyâullahı 

îkâd eylemek üzere babaları mahlûlünden merkûmûn işbu râfi‘u’t-tevkî-i refî‘ü’ş-şân-ı 

Hakânî Süleyman ve Yusuf ve İbrahim’e ber-vech-i teslîs ale’l-iştirâk tevcîh olunup yed-

lerine berât-ı âlîşânım verilmek ricâsına evlâd-ı Hacı Bektaş Veli’den hala âsitânelerinde 

seccâdenişîn olan iftihârü’s-sülehâi’s-sâlikîn eş-Şeyh Abdüllatif -dâme salâhuhu- arz et-

meğin ber-mûceb-i arz iştirâken tevcîhe salâhiyeti olduğun bi’l-fiil reisü’l-küttâbım Meh-

med -dâme mecduhû- arz etmeğin i‘lâmı mûcebince ber-mûceb-i arz iştirâken tevcih ve 

berât olunmak fermânım olmağın hakkında mezîd-i inâyet-i Padişâhânem zuhûra getirip 

bin yüz yetmiş sekiz senesi Ramazan-ı şerîfinin üçüncü günü tarihiyle müvarrah verilen 

ruûs-ı hümâyûnum mûcebince bu berât-ı hümâyûnu verdim ve buyurdum ki merkûmûn 

Süleyman ve Yusuf ve İbrahim varıp zikr olunan tekke-i mezbûr vakfının ber-vech-i hasbî 

mütevellileri ve yevmî iki akçe vazife ile zâviyedârları ber-vech-i teslîs ale’l-iştirâk muta-

sarrıflar olup edâ-i hizmet eyledikten sonra bundan evvel zâviyedâr ve mütevelli olanlar 

ne vechile mutasarrıf ola gelmiş ise merkûmûn dahi ol vechile yevmî iki akçe vazifelerin 

evkâf-ı mezbûre mahsulünden alıp mutasarrıf olalar şöyle bileler alâmet-i şerîfe i‘timâd 

kılalar.

Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâmin aşar min Ramazan li-sene semâne ve seb‘în ve mi’ete ve 

elf. 18 Ramazan 1178, 11 Mart 1765”16

“[Derkenâr]: Deper karyesinin Merdân Dede Tekkesi’nin tekkenişîn berâtıdır.

Karahisar-ı sâhib sancağında Şehrâbâd nâhiyesine tâbi Deper karyesinde vâki 

Merdân Dede Tekkesi vakfının ber-vech-i hasbî tevliyet ve yevmî iki akçe vazîfe ile 

zâviyedârlığına mutasarrıf olan Hüseyin Dede fevt olup yeri hâli kalmağla erbâb-ı 

istihkâktan sulbî kebîr oğlu işbu râfi‘-i tevkî-i refî‘ü’ş-şân-ı Hakânî kıdvetü’s-sülehâi’s-

sâlikîn Süleyman Dede -zîde salâhuhu- her vech ile mahal ve müstehak olmağla zâviye-i 

mezbûrede ikâmet ve âyende ve revendeye it‘âm-ı ta‘âm eylemek şartıyla zikr olunan 

tevliyet ve zâviyedârlık babası mahlûlünden oğlu merkûma tevcîh ve yedine berât-ı 

şerîf-i âlîşân verilmek ricâsına iftihârü’s-sülehâi’s-sâlikîn Hacı Bektaş Veli’den hala 

âsitânelerinde seccadenişîn olan eş-Şeyh Abdüllatif -dâme salâhuhu ve zîde takvâhu- 

arz etmekle ber-mûceb-i arz tevcîh olunmak bâbında iftihârü’l-emâcid ve’l-ekârim hala 

16  İSAM, Kadı Sicilleri Kataloğu, Karahisar-ı sâhib-Afyonkarahisar Şeriyye Sicilleri, sicil no: 550, s. 26b.
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bi’l-fiil reisü’l-küttâbım olan el-Hâc Abdi -dâme mecduhû- i‘lâm etmeğin i‘lâmı 

mûcebince tevcîh olunmak fermânım olmağın hakkında mezîd-i inâyet-i Padişâhânem 

zuhûra getirip bin yüz yetmiş sekiz senesi Muharreminin üçüncü günü tarihiyle müvar-

rah verilen ruûs-ı hümâyûnum mûcebince bu berât-ı hümâyûn-ı sa‘âdet-makrûnu ver-

dim ve buyurdum ki mezbûr Süleyman Dede -zîde salâhuhu- varıp babası müteveffâ-yı 

mezbûr yerine tekke-i mezbûr evkâfın ber-vech-i hasbî tevliyet ve zâviyedârlığına muta-

sarrıf olup edâ-i hizmet eyledikten sonra zâviyedârlık için ta‘yin olunan yevmî iki akçe 

vazifesin evkâf-ı mezbûre mahsulünden alıp mutasarrıf ola şöyle bileler alâmet-i şerife 

i‘timâd kılalar.

Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâni aşar min şehr-i Muharrem sene semâne ve seb‘în ve mi’ete 

ve elf. 12 Muharrem 1178, 12 Temmuz 1764”17

“Berât-ı şerîf-i âlîşândır.

Karahisar-ı sâhib sancağında Şehrâbâd nâhiyesine tâbi Deper nâm karyede medfûn 

Merdân Dede Tekkesi’nin yevmî iki akçe vazife zâviyedârı ve ber-vech-i hasbî mütevel-

lisi olan işbu râfi‘-i tevkî‘-i refî‘ü’ş-şân-ı hâkâni Hüseyin Dede meclis-i şer‘a varıp hâla 

zâviye-i mezbûrun zâviyedârlığı ve tevliyeti askerî berâtıyla üzerine olup dahl olunmak 

icâb etmez iken âhardan bazı kimesneler dahl ve ta‘arruzdan hâli olmayıp yedinden 

olan askeri berâtı mahalline kayd ve yedine maliye tarafından berât-ı şerîf-i âlîşân ve-

rilmek bâbında inâyet ricâ eylediği Karahisar-ı sâhib kazası nâibi Mevlana Yahya -zîde 

ilmuhû- bi’l-iltimâs arz etmekle Merdân Dede Tekkesi zâviyedârlığı iki akçe vazife ile ve 

ber-vech-i hasbî mütevellisi olanlar meşrûtiyet üzere tasarruf eder iken evladdan kimesne 

üzerine olmayıp mahlûl olmağın evladdan Hüseyin mahal ve müstehak olmağla bin yüz 

yirmi dört senesi Zilkâdeti’ş-şerîfesinde tevcîh olunduğu ruznâmçe-i askerîde mastûr ve 

mukayyed olmağla Defter-i Hakâni’de mukayyed zâviye olmağla arzı mûcebince Anado-

lu muhâsebesine kayd ve tevcîh ve berât olunmak fermânım olmağın hakkında mezîd-i 

inâyet-i padişâhânem zuhûra getirip bin yüz otuz dört senesi Zilkâdesinin on yedinci 

günü tarihiyle verilen ruûs-ı hümâyûnum mûcebince bu berât-ı hümâyûnu verdim ve bu-

yurdum ki merkûm Hüseyin Dede -zîde mecduhû- varıp zâviye-i mezbûrenin yevmî iki 

akçe vazife ile zâviyedârı ve tevliyetin ber-vech-i hasbî mütevellisi olup edâ-yı hizmet ey-

ledikten sonra vech-i meşrûh üzere ta‘yin olunan yevmî iki akçe vazifesin zâviyedârlık 

için evkâf-ı mezbûr mahsulünden olup mutasarrıf olup taraf-ı âhardan müdâhale hiçbir 

ferd mâni ve ta‘arruz kılmayalar şöyle bilesin alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasın.

17 İSAM, Kadı Sicilleri Kataloğu, Karahisar-ı sâhib-Afyonkarahisar Şeriyye Sicilleri, sicil no: 550, s. 23
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Tahriren fi’l-yevmi’l-hâmis işrîn min şehr-i Zilhicce li-sene Erba‘a ve selâsîn ve mi’ete 

ve elf. 25 Zilhicce 1134, 6 Ekim 1722”18

Merdan Dede Tekkesi diğer tüm Alevi-Bektaşi inanç merkezleri gibi bir vakfa sahip 

olup inançsal ve sosyal boyuttaki tüm hizmetlerini vakıf paralelinde sürdürmektedir. 

“Nezaret-i Evkaf-ı Hümayuna mülhak evkâfdan medine-i Karahisar-ı sâhib san-

cağında Şehrâbâd’a tâbiʻ Deper nâm karyede vâkiʻ Merdan Dede Tekyesi Vakfı’nın 

ber-vechi hasbî nısıf hisse tevliyeti ve yevmî bir akçe ile nısıf hisse zâviyedarlık cihetle-

ri mutasarrıfı Osman bin Yusuf Halife’nin vefâtı cihetiyle mahlûlünden sulb-i kebir oğlu 

Mehmed Halife’ye tevliyeti medine-i mezbûr nâibi savb-ı çâkerîye havale buyurulan iş 

bu iʻlâmında inhâ eder ciheteyn-i mezkûreteyn müteveffâ-yı merkûmânın el-yevm uh-

desinde idüğü kaleminden ve nizâmı mûcebince hisse-i mezkûrun iki yüz elli iki senesi 

Martı’na mahsûben cânib-i nezaretde maʻrifet-i şerʻle rü’yet olunan muhasebesinde gayr-ı 

lâzım-ı sarf iki yüz yirmi kuruş fazlası zuhûr etmiş idüğü mülhâkât-ı zimmet-i defterle-

rinden mahrec derkenârlarından müstebân olmağla bu sûretde ber-mûceb-i nizâm def-

terlerinden umûrunu hüsn-i idâre ve rü’yet-i defterinin izharıyla şart-ı vâkıf almalarıyla 

şart-ı vâkıf icrasıyla dikkat eylemek ve sâl-be-sâl lâzım gelen muhasebesini mahallinde 

maʻrifet-i şerʻle görüb memhûr ve mümzâ defterini cânib-i nezâretlerine bi’l-irsâl yedine 

18 İSAM, Kadı Sicilleri Kataloğu, Karahisâr-ı sâhib-Afyonkarahisar Şeriyye Sicilleri, sicil no: 535, v. 43b.

Merdan Dede Tekkesi ile ilgili benzer bilgiler içeren belgeler, Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivinde de bulun-
maktadır. 

“Karahisar-ı sâhib’de Deper nâm karyede Merdân Dede Zâviyesi’nin evlâdiyet ve meşrutiyet üzere iştirâken 
öşr-i mahsûl ile mütevellisi ve zâviyedârı Hüseyin Dede ve karındaşı Hasan Dede iştirâken mutasarrıflar olub 
tecdîd. Şehr-i Receb sene 1145, Aralık-Ocak 1732-1733” Bkz. VGMA, Def.- 1109, s. 183.

“Karahisar-ı sâhib muzâfâtından Deper nâm karyede Merdân Dede Zâviyesi’nin evlâdiyet ve meşrûtiyet üze-
re vakf-ı mezbûrun öşr ve resmine iştirâken mutasarrıf olan Hüseyin Dede ve Hasan Dede zâviyedâr ve mu-
tasarrıflar iken mezbûr Hüseyin Dede fevt nevbet-i tasarruf karındaşı Hasan Dede’ye intikâl itmekle nâibi Ab-
dullah arzıyla buyruldu.  Şehr-i Muharrem sene 1150, Mayıs 1737” Bkz. VGMA, Def.- 1109, s. 191. 

“Karahisar-ı sâhib’de Deper nâm karyede Merdân Dede Zâviyesi’nin meʻa’t-tevliye vazîfe-i muʻayyenesiyle 
evlâdiyet ve meşrûtiyet üzere zâviyedârı olan evlâd-ı vâkıfdan Hasan Halife adem-i rağbetden terk-i hizmet 
olub ve terk-i diyâr olmağla yine ebnâ-i vâkıfdan merkûmun karındaşı oğlu meşrutun-leh Mehmed Halife’ye 
hüsn-i rızâsıyla ferâğından mezkûr Hasan Halife’nin kasr-i yedinden merkûm Mehmed Halife’ye âyende ve 
revendeye hizmet itmek şartıyla fâriğ-i mezbûrun berâtı zâyiʻ olmağla medîne-i mezbûr ahalileri ricâsıyla 
Hacı Bektaş şeyhi Hacı Feyzullah arzıyla tevcîh buyruldu. Şehr-i Cemâziyelevvel sene 1168, Şubat-Mart 1755” 
Bkz. VGMA, Def.-1110, s. 14.

“Karahisar-ı Sâhib’de Deper nâm karyede vâkiʻ merhûm Merdân Dede Zâviyesi’nin tevliyet ve zâviyedârlığı 
evlâda meşrûta olub evlâddan Hüseyin Dede mutasarrıf olmağla yine evlâddan Hüseyin Dede’nin ka-
rındaşı Hasan Dede müştereken olmak üzere müceddeden nâibi Seyyid Abdullah arzıyla inayet. Şehr-i 
Cemâziyelevvel sene 1139, Aralık-Ocak 1726-1727” Bkz. VGMA, Def.- 1128, s. 163.
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sûretini almak ve hilâf-ı şart-ı vâkıf ve muğâyir-i rızâsı bir gûne hareket etmek ve tekâsül 

eder ise ref’inden âhere verilmek şartıyla nısıf hisse ciheteyn-i mezkûreteyn Müteveffâ-

yı merkûmun mahlûlünden oğlu mezbûreye ba’ru’ûs-ı hümâyûn tevcîh ve yedine kale-

minden iktizâ eden berât ve mülhâkât-ı zimmet-i defterlerine ilmühaberi iʻtâ olunmak 

bâbında.”19

“Nezâret-i Evkaf-ı Hümayun-ı mülükâneye mülhak Karahisar-ı sâhib sancağında 

Şehrâbâd Nahiyesi’nde Deper Karyesi’nde vâkiʻ Merdan Dede Tekyesi Vakfı’nın ber-

vech-i hasbî nısıf tevcîh ve yevmî bir akçe ile nısıf hisse zâviyedarlık cihetlerine mutasarrıf 

olan Osman bin Yusuf’un fevt olub yeri hâli ve hizmet-i lâzımesi muʻattal kalmağla sulb-i 

kebir oğlu erbâb-ı istihkâkdan Mehmed Halife ibn Osman her vecihle mahal ve müstahak 

olmağın nısıf hisse ciheteyn-i mezkûreteyn babası müteveffâ-yı mezbûrun mahlûlünden 

oğlu merkûma tevcîhini Karahisar-ı sâhib nâibi Haşmet-zâde Mehmed Emin Efendi arz 

ve nizâmı mûcebince vakf-ı mezbûrun iki yüz elli yedi senesi Mart’ına mahsûben cânib-i 

nezâretde maʻrifet-i şerʻle rü’yet olunan muhasebesinde gayr-ı lâzım-ı sarf iki yüz yirmi 

kuruş fazlası zuhûr etmiş idüğü mülhâkât-ı zimmet-i defterlerinde müstebân olmağla 

bu sûretde ber-mûceb-i nizâm vakf-ı mezbûr umûrunu hüsn-i idâre ve tedvîn-i hayrâtın 

iʻmârıyla meşrût-ı vâkiʻi aʻdâya vakt ve sâl-be-sâl lüzum gelen muhasebesinin mahallin-

de maʻrifet-i şerʻle görüb memhûr ve mümzâ  defterini cânib-i nezârete bi’l-irsâl yedine 

suretini almak ve hulâsa-i şart-ı vâkıf muğâyir-i nizâm bir gûne hareket ve teer ve tekâsül 

ederek refʻinden ifade verilmek şartıyla nısıf hisse ciheteyn-i mezkûreteyn müteveffânın 

mahlûlünden oğlu merkûma tevcîhi ve yedine berât-ı âlişân ihsân ve mülhâkât-ı zimmet-i 

defterlerine ilmühaberi iʻtâ olunması bâbında Evkaf-ı Hümayun Nazırı saʻâdetlü Ahmed 

Zebur Efendi iʻlâm etmeleriyle mûcebince tevcîhi ve berât ve ilmühaberi iʻtâ olunmak 

bâbında bin iki yüz elli üç senesi Cemâziye’l âhiri’nin dördüncü günü sâdır olan ru’us-ı 

hümâyûn mûcebince berât-ı şerîf-i âlişân tahrîriçün tezkeresi verilmekle ber-mütevellî-yi 

muharrer keyfiyetin maʻlûm olmak içün mülhâkat-ı zimmet-i defterlerine dahî işbu ilmü-

haber verilmişdir.”20

19 VGMA, EV.BKB- 00039.00229.

20 VGMA, EV.ZMT- 00068.00041.

Deper köyündeki Merdan Dede Tekkesi’nin vakfı ile ilgili arşivde farklı kayıtlar bulunmaktadır.

Bkz. VGMA, Def.- 03491.00003, VGMA, Def.- 03432.00004, VGMA, Def.- 03113.00006, VGMA, Def.- 
03113.00002, VGMA, EV.ZMT- 00100.00006, VGMA, EV.MH- 02582.00514, VGMA, EV.MH- 02582.00513, 
VGMA, EV.MH- 01507.00179, VGMA, EV.MH- 01080.00089, VGMA, EV.MH- 01080.00088.

VGMA, Ev. Def.-20059, v. 2b-3a, VGMA, Ev. Def.-15365, s. 75,   VGMA, Ev. Def.- 15365, s. 49, VGMA, Ev. Def.- 
14849, v. 2a, VGMA, Ev. Def.- 14849, v. 50 b, VGMA, Ev. Def.- 14849, v. 51b, VGMA, Ev. Def.- 14849, v. 56b, 
VGMA, Ev. Def.- 14849, v. 57a, VGMA, Ev. Def.- 12142, v. 1b, 2b. 
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Tarihi kaynaklarda verilen bilgilere göre Deper köyünde “Diğer” sıfatı ile anılan bir 

başka Merdan Dede Tekkesi daha bulunmaktadır. Bu tekke de vakfa sahip olup Deper kö-

yünde inançsal hizmet vermektedir.

“Nezâret-i Evkaf-ı Hümayuna mülhak Karahisar-ı sâhib sancağına tâbiʻ Karahisar 

Kazası’nda Deper Karyesi’nde diğer Merdan Dede Zaviyesi Vakfı’nın mütevellîsi Molla 

Hasan ve Mehmed Tûti maʻrifetiyle iki yüz seksen üç senesi Mart’ı ibtidâsından Şubat’ı 

gâyetine değin bir senelik muhasebesidir.

Para Kuruş Varîdatı Para Kuruş Masârıfatı

27
170
056

Bedel-i âşâr.  
Sülüs maliyeye âid.

Masârıf-ı mürettebât-ı hazine.

Fazla-i mezkûr  der-yed-i mütevellî terk şod.

13 43.
16
04

Mütevellî yediyle masârıf.
Maʻaş-ı muharrer.
Harc-ı muhâsebesi13

13
113
063 13

13
63
6300

00
50
50 00 00

”21

Arşiv kaynaklarında yer alan belgelerde Deper köyünde yer alan Merdan Dede Tek-

kesi ve Diğer Merdan Dede Tekkesi’ne ait kayıtların beraber yer aldığı da görülmektedir. 

“Hisse-i mahlûl an-vakf-ı Merdân Dede der-karye-i Deper sene minhu [1279/1863] 76 

[guruş]

Maaş-ı muharrer ve harc-ı muhâsebe an-vakf-ı mezkûr [Merdân Dede] sene minhu 

[79/1863] 57 [guruş]

Maaş-ı muharrer ve harc-ı muhâsebe an-vakf-ı diğer Merdân Dede sene minhu 

[79/1863] 76 [guruş]”22

21 VGMA, EV.MH- 01290.00004.

Deper köyündeki Diğer Merdan Dede Tekkesi’nin vakfı ile ilgili arşivde farklı kayıtlar bulunmaktadır.

Bkz. VGMA, EV.MH- 01291.00364, VGMA, EV.MH- 01507.00181, VGMA, Def.- 03115.00035, VGMA, Def.- 
03491.00005, VGMA, Ev. Def.- 14849, v. 2a.

22 VGMA, Ev. Def.- 18255, v. 1b.

Arşiv kayıtlarında Deper köyündeki Merdan Dede Tekkesi ve Diğer Merdan Dede Tekkesi ile ilgili bilgilerin be-
raber yer aldığı farklı belgeler de bulunmaktadır.

Bkz. VGMA, Ev. Def.- 12348, v. 1b, 2b, VGMA, Ev. Def. 15658, v. 9a, VGMA, Ev. Def- 16500, v. 1b, VGMA, Ev. 
Def.- 14849, v. 63b, VGMA, Ev. Def.- 14849, v. 26b, VGMA, Ev. Def.- 14849, v. 16b, VGMA, Ev. Def.- 17745, v. 1b.

Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivinden tespit edilen rumi tarihli ve yıllık verileri içeren belgelerin miladi takvim-
deki karşılıkları belirlenirken mart ayı temel alınmıştır. Nitekim rumi takvim Osmanlı Devleti’nde mali işleri 
düzenlemek için kullanılan bir takvim olup mart ayı ile başlamaktadır. 
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Merdan Dede Tekkesi, Afyonkarahisar bölgesinde Alevi-Bektaşi inancına dönük hiz-

met veren önemli bir inanç merkezidir. Yazılı kaynaklarda varlığı 18. yüzyıla kadar giden 

Merdan Dede Tekkesi, inançsal etkinliğini devam eden dönemde, 19. yüzyılda da sürdür-

müştür. 
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C. Arşiv Belgeleri

C.1. İSAM Arşivine Ait Belgeler

1- İSAM, Kadı Sicilleri Kataloğu, Karahisar-ı sâhib-Afyonkarahisar Şeriyye 

Sicilleri, sicil no: 550, s. 26b.

[Derkenâr]: Deper karyesinin Merdân Dede Tekkesi’nin tekkenişîn berâtıdır.

Karahisar-ı sâhib sancağında Şehrâbâd nâhiyesine tâbi Deper karyesinde Merdân Dede Tek-
kesi vakfının ber-vech-i hasbî tevliyeti ve yevmî iki akçe vazîfe ile zâviyedârlığına bundan akdem 
mutasarrıf olan Hüseyin Dede fevt oldukta sulbî oğulları Süleyman ve Yusuf ve İbrahim’e tevcîh 
olunmak iktizâ eder iken mezkûr Süleyman tama-ı hâmından nâşî müstakıllen kendi üzerine 
berât ettirip karındaşları merkûmâna gadr etmekle mâ-tekaddümden beri âbâ ve ecdâdı nân pa-
raları olmağın zâviye-i merkûmede mukaddem ve âyende ve revendeye it‘âm-ı ta‘âm ve çerâğ-ı 
evliyâullahı îkâd eylemek üzere babaları mahlûlünden merkûmûn işbu râfi‘u’t-tevkî-i refî‘ü’ş-
şân-ı Hakânî Süleyman ve Yusuf ve İbrahim’e ber-vech-i teslîs ale’l-iştirâk tevcîh olunup yedleri-
ne berât-ı âlîşânım verilmek ricâsına evlâd-ı Hacı Bektaş Veli’den hala âsitânelerinde seccâdenişîn 
olan iftihârü’s-sülehâi’s-sâlikîn eş-Şeyh Abdüllatif -dâme salâhuhu- arz etmeğin ber-mûceb-i arz 
iştirâken tevcîhe salâhiyeti olduğun bi’l-fiil reisü’l-küttâbım Mehmed -dâme mecduhû- arz etmeğin 
i‘lâmı mûcebince ber-mûceb-i arz iştirâken tevcih ve berât olunmak fermânım olmağın hakkında 
mezîd-i inâyet-i Padişâhânem zuhûra getirip bin yüz yetmiş sekiz senesi Ramazan-ı şerîfinin üçün-
cü günü tarihiyle müvarrah verilen ruûs-ı hümâyûnum mûcebince bu berât-ı hümâyûnu verdim 
ve buyurdum ki merkûmûn Süleyman ve Yusuf ve İbrahim varıp zikr olunan tekke-i mezbûr vak-
fının ber-vech-i hasbî mütevellileri ve yevmî iki akçe vazife ile zâviyedârları ber-vech-i teslîs ale’l-
iştirâk mutasarrıflar olup edâ-i hizmet eyledikten sonra bundan evvel zâviyedâr ve mütevelli olan-
lar ne vechile mutasarrıf ola gelmiş ise merkûmûn dahi ol vechile yevmî iki akçe vazifelerin evkâf-ı 
mezbûre mahsulünden alıp mutasarrıf olalar şöyle bileler alâmet-i şerîfe i‘timâd kılalar.

Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâmin aşar min Ramazan li-sene semâne ve seb‘în ve mi’ete ve elf. 18 Ra-
mazan 1178, 11 Mart 1765

2 
 

Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâmin aşar min Ramazan li-sene semâne ve seb‘în ve mi’ete ve 

elf. 18 Ramazan 1178, 11 Mart 1765 

 

 

 

2- İSAM, Kad Sicilleri Kataloğu, Karahisar- sâhib-Afyonkarahisar Şeriyye Sicilleri, 

sicil no: 550, s. 23.  

[Derkenâr]: Deper karyesinin Merdân Dede Tekkesi’nin tekkenişîn berâtdr. 

Karahisar- sâhib sancağnda Şehrâbâd nâhiyesine tâbi Deper karyesinde vâki Merdân 

Dede Tekkesi vakfnn ber-vech-i hasbî tevliyet ve yevmî iki akçe vazîfe ile zâviyedârlğna 

mutasarrf olan Hüseyin Dede fevt olup yeri hâli kalmağla erbâb- istihkâktan sulbî kebîr oğlu 

işbu râfi‘-i tevkî-i refî‘ü’ş-şân- Hakânî kdvetü’s-sülehâi’s-sâlikîn Süleyman Dede -zîde 

salâhuhu- her vech ile mahal ve müstehak olmağla zâviye-i mezbûrede ikâmet ve âyende ve 

revendeye it‘âm- ta‘âm eylemek şartyla zikr olunan tevliyet ve zâviyedârlk babas 

mahlûlünden oğlu merkûma tevcîh ve yedine berât- şerîf-i âlîşân verilmek ricâsna iftihârü’s-

sülehâi’s-sâlikîn Hac Bektaş Veli’den hala âsitânelerinde seccadenişîn olan eş-Şeyh Abdüllatif 

-dâme salâhuhu ve zîde takvâhu- arz etmekle ber-mûceb-i arz tevcîh olunmak bâbnda 

iftihârü’l-emâcid ve’l-ekârim hala bi’l-fiil reisü’l-küttâbm olan el-Hâc Abdi -dâme mecduhû- 

i‘lâm etmeğin i‘lâm mûcebince tevcîh olunmak fermânm olmağn hakknda mezîd-i inâyet-i 

Padişâhânem zuhûra getirip bin yüz yetmiş sekiz senesi Muharreminin üçüncü günü tarihiyle 

müvarrah verilen ruûs- hümâyûnum mûcebince bu berât- hümâyûn- sa‘âdet-makrûnu verdim 

ve buyurdum ki mezbûr Süleyman Dede -zîde salâhuhu- varp babas müteveffâ-y mezbûr 

yerine tekke-i mezbûr evkâfn ber-vech-i hasbî tevliyet ve zâviyedârlğna mutasarrf olup edâ-

i hizmet eyledikten sonra zâviyedârlk için ta‘yin olunan yevmî iki akçe vazifesin evkâf- 

mezbûre mahsulünden alp mutasarrf ola şöyle bileler alâmet-i şerife i‘timâd klalar. 
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2- İSAM, Kadı Sicilleri Kataloğu, Karahisar-ı sâhib-Afyonkarahisar Şeriyye 

Sicilleri, sicil no: 550, s. 23. 

[Derkenâr]: Deper karyesinin Merdân Dede Tekkesi’nin tekkenişîn berâtıdır.

Karahisar-ı sâhib sancağında Şehrâbâd nâhiyesine tâbi Deper karyesinde vâki Merdân Dede 
Tekkesi vakfının ber-vech-i hasbî tevliyet ve yevmî iki akçe vazîfe ile zâviyedârlığına mutasar-
rıf olan Hüseyin Dede fevt olup yeri hâli kalmağla erbâb-ı istihkâktan sulbî kebîr oğlu işbu râfi‘-i 
tevkî-i refî‘ü’ş-şân-ı Hakânî kıdvetü’s-sülehâi’s-sâlikîn Süleyman Dede -zîde salâhuhu- her vech ile 
mahal ve müstehak olmağla zâviye-i mezbûrede ikâmet ve âyende ve revendeye it‘âm-ı ta‘âm ey-
lemek şartıyla zikr olunan tevliyet ve zâviyedârlık babası mahlûlünden oğlu merkûma tevcîh ve 
yedine berât-ı şerîf-i âlîşân verilmek ricâsına iftihârü’s-sülehâi’s-sâlikîn Hacı Bektaş Veli’den hala 
âsitânelerinde seccadenişîn olan eş-Şeyh Abdüllatif -dâme salâhuhu ve zîde takvâhu- arz etmekle 
ber-mûceb-i arz tevcîh olunmak bâbında iftihârü’l-emâcid ve’l-ekârim hala bi’l-fiil reisü’l-küttâbım 
olan el-Hâc Abdi -dâme mecduhû- i‘lâm etmeğin i‘lâmı mûcebince tevcîh olunmak fermânım ol-
mağın hakkında mezîd-i inâyet-i Padişâhânem zuhûra getirip bin yüz yetmiş sekiz senesi Mu-
harreminin üçüncü günü tarihiyle müvarrah verilen ruûs-ı hümâyûnum mûcebince bu berât-ı 
hümâyûn-ı sa‘âdet-makrûnu verdim ve buyurdum ki mezbûr Süleyman Dede -zîde salâhuhu- 
varıp babası müteveffâ-yı mezbûr yerine tekke-i mezbûr evkâfın ber-vech-i hasbî tevliyet ve 
zâviyedârlığına mutasarrıf olup edâ-i hizmet eyledikten sonra zâviyedârlık için ta‘yin olunan 
yevmî iki akçe vazifesin evkâf-ı mezbûre mahsulünden alıp mutasarrıf ola şöyle bileler alâmet-i 
şerife i‘timâd kılalar.

Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâni aşar min şehr-i Muharrem sene semâne ve seb‘în ve mi’ete ve elf. 12 
Muharrem 1178, 12 Temmuz 1764

3 
 

Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâni aşar min şehr-i Muharrem sene semâne ve seb‘în ve mi’ete 

ve elf. 12 Muharrem 1178, 12 Temmuz 1764 

 

 

3- İSAM, Kad Sicilleri Kataloğu, Karahisar- sâhib-Afyonkarahisar Şeriyye Sicilleri, sicil 

no: 535, v. 43b. 

Berât- şerîf-i âlîşândr. 

Karahisar- sâhib sancağnda Şehrâbâd nâhiyesine tâbi Deper nâm karyede medfûn 

Merdân Dede Tekkesi’nin yevmî iki akçe vazife zâviyedâr ve ber-vech-i hasbî mütevellisi olan 

işbu râfi‘-i tevkî‘-i refî‘ü’ş-şân- hâkâni Hüseyin Dede meclis-i şer‘a varp hâla zâviye-i 

mezbûrun zâviyedârlğ ve tevliyeti askerî berâtyla üzerine olup dahl olunmak icâb etmez iken 

âhardan baz kimesneler dahl ve ta‘arruzdan hâli olmayp yedinden olan askeri berât mahalline 

kayd ve yedine maliye tarafndan berât- şerîf-i âlîşân verilmek bâbnda inâyet ricâ eylediği 

Karahisar- sâhib kazas nâibi Mevlana Yahya -zîde ilmuhû- bi’l-iltimâs arz etmekle Merdân 

Dede Tekkesi zâviyedârlğ iki akçe vazife ile ve ber-vech-i hasbî mütevellisi olanlar meşrûtiyet 

üzere tasarruf eder iken evladdan kimesne üzerine olmayp mahlûl olmağn evladdan Hüseyin 

mahal ve müstehak olmağla bin yüz yirmi dört senesi Zilkâdeti’ş-şerîfesinde tevcîh olunduğu 

ruznâmçe-i askerîde mastûr ve mukayyed olmağla Defter-i Hakâni’de mukayyed zâviye 

olmağla arz mûcebince Anadolu muhâsebesine kayd ve tevcîh ve berât olunmak fermânm 

olmağn hakknda mezîd-i inâyet-i padişâhânem zuhûra getirip bin yüz otuz dört senesi 

Zilkâdesinin on yedinci günü tarihiyle verilen ruûs- hümâyûnum mûcebince bu berât- 
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3- İSAM, Kadı Sicilleri Kataloğu, Karahisar-ı sâhib-Afyonkarahisar Şeriyye 

Sicilleri, sicil no: 535, v. 43b.

Berât-ı şerîf-i âlîşândır.

Karahisar-ı sâhib sancağında Şehrâbâd nâhiyesine tâbi Deper nâm karyede medfûn Merdân 
Dede Tekkesi’nin yevmî iki akçe vazife zâviyedârı ve ber-vech-i hasbî mütevellisi olan işbu 
râfi‘-i tevkî‘-i refî‘ü’ş-şân-ı hâkâni Hüseyin Dede meclis-i şer‘a varıp hâla zâviye-i mezbûrun 
zâviyedârlığı ve tevliyeti askerî berâtıyla üzerine olup dahl olunmak icâb etmez iken âhardan bazı 
kimesneler dahl ve ta‘arruzdan hâli olmayıp yedinden olan askeri berâtı mahalline kayd ve yedine 
maliye tarafından berât-ı şerîf-i âlîşân verilmek bâbında inâyet ricâ eylediği Karahisar-ı sâhib kaza-
sı nâibi Mevlana Yahya -zîde ilmuhû- bi’l-iltimâs arz etmekle Merdân Dede Tekkesi zâviyedârlığı 
iki akçe vazife ile ve ber-vech-i hasbî mütevellisi olanlar meşrûtiyet üzere tasarruf eder iken ev-
laddan kimesne üzerine olmayıp mahlûl olmağın evladdan Hüseyin mahal ve müstehak olmağ-
la bin yüz yirmi dört senesi Zilkâdeti’ş-şerîfesinde tevcîh olunduğu ruznâmçe-i askerîde mastûr 
ve mukayyed olmağla Defter-i Hakâni’de mukayyed zâviye olmağla arzı mûcebince Anado-
lu muhâsebesine kayd ve tevcîh ve berât olunmak fermânım olmağın hakkında mezîd-i inâyet-i 
padişâhânem zuhûra getirip bin yüz otuz dört senesi Zilkâdesinin on yedinci günü tarihiyle veri-
len ruûs-ı hümâyûnum mûcebince bu berât-ı hümâyûnu verdim ve buyurdum ki merkûm Hüse-
yin Dede -zîde mecduhû- varıp zâviye-i mezbûrenin yevmî iki akçe vazife ile zâviyedârı ve tevli-
yetin ber-vech-i hasbî mütevellisi olup edâ-yı hizmet eyledikten sonra vech-i meşrûh üzere ta‘yin 
olunan yevmî iki akçe vazifesin zâviyedârlık için evkâf-ı mezbûr mahsulünden olup mutasarrıf 
olup taraf-ı âhardan müdâhale hiçbir ferd mâni ve ta‘arruz kılmayalar şöyle bilesin alâmet-i şerîfe 
i‘timâd kılasın.

Tahriren fi’l-yevmi’l-hâmis işrîn min şehr-i Zilhicce li-sene Erba‘a ve selâsîn ve mi’ete ve elf. 25 
Zilhicce 1134, 6 Ekim 1722

4 
 

hümâyûnu verdim ve buyurdum ki merkûm Hüseyin Dede -zîde mecduhû- varp zâviye-i 

mezbûrenin yevmî iki akçe vazife ile zâviyedâr ve tevliyetin ber-vech-i hasbî mütevellisi olup 

edâ-y hizmet eyledikten sonra vech-i meşrûh üzere ta‘yin olunan yevmî iki akçe vazifesin 

zâviyedârlk için evkâf- mezbûr mahsulünden olup mutasarrf olup taraf- âhardan müdâhale 

hiçbir ferd mâni ve ta‘arruz klmayalar şöyle bilesin alâmet-i şerîfe i‘timâd klasn. 

Tahriren fi’l-yevmi’l-hâmis işrîn min şehr-i Zilhicce li-sene Erba‘a ve selâsîn ve mi’ete 

ve elf. 25 Zilhicce 1134, 6 Ekim 1722 
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C.2. Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivine Ait Belgeler

1. VGMA, Def.- 1109, s. 183

Karahisar-ı sâhib’de Deper nâm karyede Merdân Dede Zâviyesi’nin evlâdiyet ve meşrutiyet 
üzere iştirâken öşr-i mahsûl ile mütevellisi ve zâviyedârı Hüseyin Dede ve karındaşı Hasan Dede 
iştirâken mutasarrıflar olub tecdîd. Şehr-i Receb sene 1145, Aralık-Ocak 1732-1733

5 
 

C.2. Vakflar Genel Müdürlüğü Arşivine Ait Belgeler 

1. VGMA, Def.- 1109, s. 183 

Karahisar- sâhib’de Deper nâm karyede Merdân Dede Zâviyesi’nin evlâdiyet ve 

meşrutiyet üzere iştirâken öşr-i mahsûl ile mütevellisi ve zâviyedâr Hüseyin Dede ve karndaş 

Hasan Dede iştirâken mutasarrflar olub tecdîd. Şehr-i Receb sene 1145, Aralk-Ocak 1732-

1733 

 

 

 

2. VGMA, Def.- 1109, s. 191   

Karahisar- sâhib muzâfâtndan Deper nâm karyede Merdân Dede Zâviyesi’nin 

evlâdiyet ve meşrûtiyet üzere vakf- mezbûrun öşr ve resmine iştirâken mutasarrf olan Hüseyin 

Dede ve Hasan Dede zâviyedâr ve mutasarrflar iken mezbûr Hüseyin Dede fevt nevbet-i 

tasarruf karndaş Hasan Dede’ye intikâl itmekle nâibi Abdullah arzyla buyruldu.  Şehr-i 

Muharrem sene 1150, Mays  1737 

 

 

 

 

2. VGMA, Def.- 1109, s. 191  

Karahisar-ı sâhib muzâfâtından Deper nâm karyede Merdân Dede Zâviyesi’nin evlâdiyet ve 
meşrûtiyet üzere vakf-ı mezbûrun öşr ve resmine iştirâken mutasarrıf olan Hüseyin Dede ve Ha-
san Dede zâviyedâr ve mutasarrıflar iken mezbûr Hüseyin Dede fevt nevbet-i tasarruf karındaşı 
Hasan Dede’ye intikâl itmekle nâibi Abdullah arzıyla buyruldu.  Şehr-i Muharrem sene 1150, Ma-
yıs  1737

5 
 

C.2. Vakflar Genel Müdürlüğü Arşivine Ait Belgeler 

1. VGMA, Def.- 1109, s. 183 

Karahisar- sâhib’de Deper nâm karyede Merdân Dede Zâviyesi’nin evlâdiyet ve 

meşrutiyet üzere iştirâken öşr-i mahsûl ile mütevellisi ve zâviyedâr Hüseyin Dede ve karndaş 

Hasan Dede iştirâken mutasarrflar olub tecdîd. Şehr-i Receb sene 1145, Aralk-Ocak 1732-

1733 

 

 

 

2. VGMA, Def.- 1109, s. 191   

Karahisar- sâhib muzâfâtndan Deper nâm karyede Merdân Dede Zâviyesi’nin 

evlâdiyet ve meşrûtiyet üzere vakf- mezbûrun öşr ve resmine iştirâken mutasarrf olan Hüseyin 

Dede ve Hasan Dede zâviyedâr ve mutasarrflar iken mezbûr Hüseyin Dede fevt nevbet-i 

tasarruf karndaş Hasan Dede’ye intikâl itmekle nâibi Abdullah arzyla buyruldu.  Şehr-i 

Muharrem sene 1150, Mays  1737 

 

 

 

 
3. VGMA, Def.- 1110, s. 14

Karahisar-ı sâhib’de Deper nâm karyede Merdân Dede Zâviyesi’nin meʻa’t-tevliye vazîfe-i 
muʻayyenesiyle evlâdiyet ve meşrûtiyet üzere zâviyedârı olan evlâd-ı vâkıfdan Hasan Halife 
adem-i rağbetden terk-i hizmet olub ve terk-i diyâr olmağla yine ebnâ-i vâkıfdan merkûmun ka-
rındaşı oğlu meşrutun-leh Mehmed Halife’ye hüsn-i rızâsıyla ferâğından mezkûr Hasan Halife’nin 
kasr-i yedinden merkûm Mehmed Halife’ye âyende ve revendeye hizmet itmek şartıyla fâriğ-i 
mezbûrun berâtı zâyiʻ olmağla medîne-i mezbûr ahalileri ricâsıyla Hacı Bektaş şeyhi Hacı Feyzul-
lah arzıyla tevcîh buyruldu. Şehr-i Cemâziyelevvel sene 1168, Şubat-Mart 1755
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6 
 

3. VGMA, Def.- 1110, s. 14 

Karahisar- sâhib’de Deper nâm karyede Merdân Dede Zâviyesi’nin meʻa’t-tevliye 

vazîfe-i muʻayyenesiyle evlâdiyet ve meşrûtiyet üzere zâviyedâr olan evlâd- vâkfdan Hasan 

Halife adem-i rağbetden terk-i hizmet olub ve terk-i diyâr olmağla yine ebnâ-i vâkfdan 

merkûmun karndaş oğlu meşrutun-leh Mehmed Halife’ye hüsn-i rzâsyla ferâğndan mezkûr 

Hasan Halife’nin kasr-i yedinden merkûm Mehmed Halife’ye âyende ve revendeye hizmet 

itmek şartyla fâriğ-i mezbûrun berât zâyiʻ olmağla medîne-i mezbûr ahalileri ricâsyla Hac 

Bektaş şeyhi Hac Feyzullah arzyla tevcîh buyruldu. Şehr-i Cemâziyelevvel sene 1168, Şubat-

Mart 1755 

 

 

 

 

 

4. VGMA, Def.- 1128, s. 163

Karahisar-ı sâhib’de Deper nâm karyede vâkiʻ merhûm Merdân Dede Zâviyesi’nin tevliyet ve 
zâviyedârlığı evlâda meşrûta olub evlâddan Hüseyin Dede mutasarrıf olmağla yine evlâddan Hü-
seyin Dede’nin karındaşı Hasan Dede müştereken olmak üzere müceddeden nâibi Seyyid Abdul-
lah arzıyla inayet. Şehr-i Cemâziyelevvel sene 1139, Aralık-Ocak 1726-1727

7 
 

4. VGMA, Def.- 1128, s. 163 

Karahisar- sâhib’de Deper nâm karyede vâkiʻ merhûm Merdân Dede Zâviyesi’nin 

tevliyet ve zâviyedârlğ evlâda meşrûta olub evlâddan Hüseyin Dede mutasarrf olmağla yine 

evlâddan Hüseyin Dede’nin karndaş Hasan Dede müştereken olmak üzere müceddeden nâibi 

Seyyid Abdullah arzyla inayet. Şehr-i Cemâziyelevvel sene 1139, Aralk-Ocak 1726-1727 

 

 

 

5. VGMA, EV.BKB- 00039.00229 

İʻlâm    Yazla 

Nezaret-i Evkaf- Hümayuna mülhak evkâfdan medine-i Karahisar- sâhib Sancağ’nda 

Şehrâbâd’a tâbiʻ Deper nâm karyede vâkiʻ Merdan Dede Tekyesi Vakf’nn ber-vechi hasbî 

nsf hisse tevliyeti ve yevmî bir akçe ile nsf hisse zâviyedarlk cihetleri mutasarrf Osman 

bin Yusuf Halife’nin vefât cihetiyle mahlûlünden sulb-i kebir oğlu Mehmed Halife’ye tevliyeti 

medine-i mezbûr nâibi savb- çâkerîye havale buyurulan iş bu iʻlâmnda inhâ eder ciheteyn-i 

mezkûreteyn müteveffâ-y merkûmânn el-yevm uhdesinde idüğü kaleminden ve nizâm 

mûcebince hisse-i mezkûrun iki yüz elli iki senesi Mart’na mahsûben cânib-i nezaretde 

maʻrifet-i şerʻle rü’yet olunan muhasebesinde gayr- lâzm- sarf iki yüz yirmi kuruş fazlas 

zuhûr etmiş idüğü mülhâkât- zimmet-i defterlerinden mahrec derkenârlarndan müstebân 

olmağla bu sûretde ber-mûceb-i nizâm defterlerinden umûrunu hüsn-i idâre ve rü’yet-i 

defterinin izharyla şart- vâkf almalaryla şart- vâkf icrasyla dikkat eylemek ve sâl-be-sâl 

lâzm gelen muhasebesini mahallinde maʻrifet-i şerʻle görüb memhûr ve mümzâ defterini 

cânib-i nezâretlerine bi’l-irsâl yedine sûretini almak ve hilâf- şart- vâkf ve muğâyir-i rzâs 

5. VGMA, EV.BKB- 00039.00229

İʻlâm    Yazıla

Nezaret-i Evkaf-ı Hümayuna mülhak evkâfdan medine-i Karahisar-ı sâhib Sancağı’nda 
Şehrâbâd’a tâbiʻ Deper nâm karyede vâkiʻ Merdan Dede Tekyesi Vakfı’nın ber-vechi hasbî nısıf 
hisse tevliyeti ve yevmî bir akçe ile nısıf hisse zâviyedarlık cihetleri mutasarrıfı Osman bin Yu-
suf Halife’nin vefâtı cihetiyle mahlûlünden sulb-i kebir oğlu Mehmed Halife’ye tevliyeti medine-i 
mezbûr nâibi savb-ı çâkerîye havale buyurulan iş bu iʻlâmında inhâ eder ciheteyn-i mezkûreteyn 
müteveffâ-yı merkûmânın el-yevm uhdesinde idüğü kaleminden ve nizâmı mûcebince hisse-i 
mezkûrun iki yüz elli iki senesi Martı’na mahsûben cânib-i nezaretde maʻrifet-i şerʻle rü’yet olu-
nan muhasebesinde gayr-ı lâzım-ı sarf iki yüz yirmi kuruş fazlası zuhûr etmiş idüğü mülhâkât-ı 
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zimmet-i defterlerinden mahrec derkenârlarından müstebân olmağla bu sûretde ber-mûceb-i 
nizâm defterlerinden umûrunu hüsn-i idâre ve rü’yet-i defterinin izharıyla şart-ı vâkıf almalarıyla 
şart-ı vâkıf icrasıyla dikkat eylemek ve sâl-be-sâl lâzım gelen muhasebesini mahallinde maʻrifet-i 
şerʻle görüb memhûr ve mümzâ defterini cânib-i nezâretlerine bi’l-irsâl yedine sûretini almak ve 
hilâf-ı şart-ı vâkıf ve muğâyir-i rızâsı bir gûne hareket etmek ve tekâsül eder ise ref’inden âhere 
verilmek şartıyla nısıf hisse ciheteyn-i mezkûreteyn Müteveffâ-yı merkûmun mahlûlünden oğlu 
mezbûreye ba’ru’ûs-ı hümâyûn tevcîh ve yedine kaleminden iktizâ eden berât ve mülhâkât-ı 
zimmet-i defterlerine ilmühaberi iʻtâ olunmak bâbında.

Fî gurre-i Cemaziye’l-âhir sene 52 yazılmışdır.  

M. 13 09 1836

9 
 

6. VGMA, EV.MH- 01080.00088

Defter numrosu aded 1

Evkaf-ı Hümayun Haremeyn Muhasebesi

Varaka numrosu aded 84

Nezâret-i Evkaf-ı Hümayuna mülhak Karahisar-ı sâhib Sancağı’na tâbiʻ Karahisar Kazası’nda De-
per Karyesi’nde kâin Merdan Dede Zaviyesi Vakfı’nın mütevellîsi Muhammed ve Ahmed maʻrifetiyle 
iki yüz seksen senesi Mart’ı ibtidâsından Şubat’ı gâyetine değin bir senelik muhasebesidir.
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Para Kuruş Varîdatı Para Kuruş Masârıfatı

10
220
095

Vakf-ı mezkûr âşâr bedeli.  
Mürettebât-ı hazinesi ve hisse-i 
mahlûlü.

Fazla-i mezkûr ber-mûceb-i şart-ı 
vâkıf mütevellîlerine terk.

10
00

55.
32
08

Hisse-i mahlûlü.
Maʻaş-ı muharrer
Harc-ı muhâsebesi

Müdîr-i Evkaf-ı Karahisar-ı sâhib [mühür]

30
30

124
124

00 00 10
10

95

95

00 00

M. 13 03 1864

7. VGMA, EV.MH- 01080.00089

Defter numrosu aded 1

Mahallinden Vürûd Eden Merbût Muhasebe Defterinin Kayd-ı Mahalliyetidir.

Varaka numrosu aded 84

Eyaleti Hayratı Zaviye

Livası Karahisar-ı sâhib Vakfı ismi Merdan Dede

Kazası Karahisar Mutasarrıfı ismi Mehmed ve Ahmed

Karyesi Deper Senesi
İki yüz seksen senesi Mart’ı 
ibtidâsından Şubat’ı gayetine değin.

Para Kuruş Varîdatı Para Kuruş Masârıfatı

10
220
095

Vakf-ı mezkûr âşâr bedeli.  
Mürettebât-ı hazinesi ve hisse-i 
mahlûlü.
Fazla-i vakf.
Fazla-i mezkûr ber-mûceb-i şart-ı vâkıf 
mütevellîlerine terk.

Sûret-i muhasebesi tahrîr ve temhîr 
kılınmışdır.
Fî 29 Zi’l-hicce sene 261.

10
00

55.
32
08

Hisse-i mahlûlü.
Maʻaş-ı muharrer
Harc-ı muhâsebesi

30
30

124
124

00 00 10
10

95

95

00 00

M. 29 12 1845



2018 / Yıl: 8 Sayı: 16

135

12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. VGMA, EV.MH- 01290.00004

Defter numrosu aded 5

Evkaf-ı Hümayun Haremeyn Muhasebesi

Varaka numrosu aded 23

Nezâret-i Evkaf-ı Hümayuna mülhak Karahisar-ı sâhib Sancağı’na tâbiʻ Karahisar Kazası’nda 
Deper Karyesi’nde diğer Merdan Dede Zaviyesi Vakfı’nın mütevellîsi Molla Hasan ve Mehmed 
Tûti maʻrifetiyle iki yüz seksen üç senesi Mart’ı ibtidâsından Şubat’ı gâyetine değin bir senelik mu-
hasebesidir.
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Para Kuruş Varîdatı Para Kuruş Masârıfatı

27
170
056

Bedel-i âşâr.  
Sülüs maliyeye âid.

Masârıf-ı mürettebât-ı hazine.

Fazla-i mezkûr  der-yed-i mütevellî terk şod.

13 43.
16
04

Mütevellî yediyle masârıf.
Maʻaş-ı muharrer.
Harc-ı muhâsebesi13

13
113
063 13

13
63
6300

00
50
50 00 00

M. 13 03 1867  

14 
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9. VGMA, EV.MH- 01291.00364

Defter numrosu aded 5

Evkaf-ı Hümayun Haremeyn Muhasebesi

Varaka numrosu aded 15

Nezâret-i Evkaf-ı Hümayuna mülhak Karahisar-ı sâhib Sancağı’na tâbiʻ Karahisar Kazası’nda 
Karahisar Kasabası’nda kâin Deper Karyesi’nde diğer Merdan Dede Vakfı’nın mütevellîsi Mehmed 
ve Ahmed maʻrifetiyle iki yüz seksen beş senesi Mart’ı ibtidâsından Şubat’ı gâyetine değin bir se-
nelik muhasebesidir.

Para Kuruş Varîdatı Para Kuruş Masârıfatı

13
121 Bedel-i âşâr.  

Sülüs maliyeye âid.

Hisse-i mahlûl ve mürettebât-ı hazine.

Fazla-i mezkûr  der-yed-i mütevellî terk şod.

  5
  5

20
12
03

Rubu hisse-i mahlûl.
Maʻaş-ı muharrer.
Harc-ı muhâsebesi23

17
    8
  35 10

10
35
3517

17
  45
  45 00 00

M. 13 03 1869   

16 
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10. VGMA, EV.MH- 01507.00179

Muhasebe-i Vakf

Defter numrosu aded 1 

İki yüz seksen yedi senesi Mart’ı ibtidâsından Şubat’ı nihayetine değin maʻrifetiyle rü’yet olu-
nan bir senelik muhasebesidir.

Varaka numrosu aded 27

Vakfın İsmi Vakıf 
numrosu

Vilayeti Liva’ı Kaza Nahiye ve 
Karye 

Mutasarrıfı İsmi

Merdan Dede 7 Hüdavendigar Karahisar-ı 
sâhib

-- Deper 
Karyesi

Mehmed ve Ahmed

Vakf-ı mezkûrun hayrat ve meberrâtı Vakfiyesinin hazinece muʻamele götüren fıkralarının hülâsası

1 Maʻmûr Karye-i mezkûrda aziz 
müşârileyhâ tekyesi.

Teʻâmül-i kadîm tekyesi taʻmîratından sonra taʻâmiyeye 
meşrûtdur.

Sene-i merkûm zarfında mumâileyhimâ maʻrifetiyle vukuʻ bulan hasılat ve masârıfatın mikdarı.

para kuruş Vâridat para kuruş Masârıfat

286 Bedel-i âşâr 16 1299 Mumâileyhimâ maʻrifetiyle 
belediye âzâsından Hacı Şerif 
Ağa yediyle İzzet müşârileyhânın 
tekyesi taʻmîrat masârıfatı.

08 057 Sûk-ı cedîd-i rabiğ 

38 227 23 228

38 227 Taʻmîrâtına sarf kılınan. 33 1071

00 0256 17 numrolu diğer Merdan Dede 
Vakfı’nın hâsılatından.

33 815

33 815 27 numrolu Hüsameddin Vakfı 
hâsılatından iâne verilmişdir.

[mühür okunmuyor]

M. 13 03 1871   
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11. VGMA, EV.MH- 01507.00181

Muhasebe-i Vakf

Defter numrosu aded 1

İki yüz seksen yedi senesi Mart’ı ibtidâsından Şubat’ı nihayetine değin maʻrifetiyle rü’yet olu-
nan bir senelik muhasebesidir.

Varaka numrosu aded 28

Vakfın ismi Vakıf 
numrosu

Vilayet Liva Kaza Nahiye ve 
karye

Mutasarrıfı ismi

Diğer Merdan 
Dede

17 Hüdavendigar Karahisar-ı sâhib .. Deper Molla Hasan ve 
Osman ve Aişe

Vakf-ı mezbûrun hayrat ve meberrâtı Vakfiyesinin hazinece muʻâmele 
götüren fıkralarının hülâsâsı.

1 Maʻmûr Aziz müşârileyhâ tekyesi.

Sene-i merkûm zarfında mumâileyhimâ maʻrifetiyle vukuʻ bulan hasılat ve masârıfatın 
mikdârı.

Para Kuruş Varîdatı Para Kuruş Masârıfatı

320
064

Aşâr bedeli.  
Sûk-ı cedîd-i rubuʻ.

27. varakda muʻâmele-i sarfiyesi 
gösterilmişdir.
Müdîr-i Evkaf-ı Karahisar-ı sâhib [mühür]

256
256

M. 13 03 1871   
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20 
 

 

12. VGMA, EV.MH- 02582.00513

Kuruş   Kuruş

570  Mecidiye 19

Yalnız beşyüz yetmiş kuruşdur.

Bâdî’i terkîm-i senedim oldur ki

Karahisar’a tâbiʻ Deper Karyesi’nde kâin Merdan Dede Vakfı’nın tekye-i şerîfeleri taʻmiratı bâ-
keşf ve münâkasa iki bin kuruşun uhde-i âcizânemde tekarrür etmiş olduğundan tekye-i mezkûre 
taʻmiratına sarf etmek üzere mebâliğ-i mezbûra mahsûben ber-vech-i bâlâ yalnız beş yüz yetmiş 
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kuruş mecidiye on dokuz kuruş hesabıyla livâ-yı mezkûr evkaf sandığından tamamen ahz etdiril-
mesi meyânında işbu senedim verildi. Fî 1 Kânûn-ı sânî  sene 302.

1 Kânûn-ı sânî  sene 302.

Serdar oğlu.

[mühür okunmuyor]

Mebâliğ-i mezbûresi iʻtâ-yı sandık olmuşdur.

Fî 1 Kânûn-ı sânî  sene 302

Müdîr-i Evkaf

Es-Seyyid Mehmed Faruk [mühür]

M. 13 01 1887

22 
 

 

 



2018 / Yıl: 8 Sayı: 16

143

13. VGMA, EV.MH- 02582.00514

Kuruş   Kuruş

200  Mecidiye 19

Yalnız iki yüz kuruşdur.

Bâdî’i terkîm-i senedim oldur ki

Karahisar-ı sâhib’e tâbiʻ Deper Karyesi’nde kâin bi’l-müzâyede ve münâkasa uhde-i 
âcizânemde tekarrür etmiş olan Merdan Dede Vakfı’nın tekyesinin taʻmiratına sarf olunmak üzere 
ber-vech-i bâlâ yalnız iki yüz kuruş mecidiye on dokuz kuruş hesabıyla livâ-yı mezkûr evkaf san-
dığından tamamen makbuzum olmuşdur. Fî 1 Kânûn-ı sânî  sene 302.

15 Kânûn-ı sânî  sene 302.

Halife Serdar oğlu.

[mühür okunmuyor]

Mebâliğ-i mezbûresi mecidiye on dokuzdan sarfı lâzım gelir.

Fî 15 Kânûn-ı sânî  sene 302

Müdîr-i Evkaf

Es-Seyyid Mahmed Faruk [mühür]

M. 27 01 1887

24 
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14. VGMA, EV.MH- 02582.00516

Kuruş   Kuruş

200  Mecidiye 19

Yalnız iki yüz kuruşdur.

Bâdî’i terkîm-i senedim oldur ki

Karahisar-ı sâhib’e tâbiʻ Deper Karyesi’nde defin hâk-ı ıtırnak olan Merdan Dede Hazretleri-
nin türbe-i şerîfeleri müşrif-i harâb olduğu cihetle bi’l-keşf ve bi’l-müzâyede ve münâkasa taʻmîratı 
iki bin [iki yüz] kuruşda uhde-i âcizânemde tekarrür ederek mebâliğ-i mezkûra mahsûben türbe-i 
mezkûre tamiratına sarf olunmak üzere ber-vach-i bâlâ iki yüz kuruş mecidiye on dokuz kuruş 
hesâbıyla livâ-yı mezkûr evkaf sandığından tamamen ahz edilmesini mübeyyin işbu senedim ve-
rildi. 

Fî 29 Kânûn-ı sânî  sene 302.

Serdar oğlu.

[mühür okunmuyor]

Mebâliğ-i mezbûresi iʻtâ-yı sandık olundu.

Fî 29 Kânûn-ı sânî sene 302.

Müdîr-i Evkaf

Es-Seyyid Mehmed Fâruk [mühür]

M. 10 02 1887

26 
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15. VGMA, EV.ZMT- 00068.00041

Mülhakat-ı zimmet-i defterlerine ilmühaber sureti.

Nezâret-i Evkaf-ı Hümayun-ı mülükâneye mülhak Karahisar-ı sâhib Sancağı’nda Şehrâbâd 
Nahiyesi’nde Deper Karyesi’nde vâkiʻ Merdan Dede Tekyesi Vakfı’nın ber-vech-i hasbî nısıf tevcîh 
ve yevmî bir akçe ile nısıf hisse zâviyedarlık cihetlerine mutasarrıf olan Osman bin Yusuf’un fevt 
olub yeri hâli ve hizmet-i lâzımesi muʻattal kalmağla sulb-i kebir oğlu erbâb-ı istihkâkdan Meh-
med Halife ibn Osman her vecihle mahal ve müstahak olmağın nısıf hisse ciheteyn-i mezkûreteyn 
babası müteveffâ-yı mezbûrun mahlûlünden oğlu merkûma tevcîhini Karahisar-ı sâhib nâibi 
Haşmet-zâde Mehmed Emin Efendi arz ve nizâmı mûcebince vakf-ı mezbûrun iki yüz elli yedi 
senesi Mart’ına mahsûben cânib-i nezâretde maʻrifet-i şerʻle rü’yet olunan muhasebesinde 
gayr-ı lâzım-ı sarf iki yüz yirmi kuruş fazlası zuhûr etmiş idüğü mülhâkât-ı zimmet-i defterle-
rinde müstebân olmağla bu sûretde ber-mûceb-i nizâm vakf-ı mezbûr umûrunu hüsn-i idâre ve 
tedvîn-i hayrâtın iʻmârıyla meşrût-ı vâkiʻi aʻdâya vakt ve sâl-be-sâl lüzum gelen muhasebesinin 
mahallinde maʻrifet-i şerʻle görüb memhûr ve mümzâ  defterini cânib-i nezârete bi’l-irsâl yedine 
suretini almak ve hulâsa-i şart-ı vâkıf muğâyir-i nizâm bir gûne hareket ve teer ve tekâsül ede-
rek refʻinden ifade verilmek şartıyla nısıf hisse ciheteyn-i mezkûreteyn müteveffânın mahlûlünden 
oğlu merkûma tevcîhi ve yedine berât-ı âlişân ihsân ve mülhâkât-ı zimmet-i defterlerine ilmü-
haberi iʻtâ olunması bâbında Evkaf-ı Hümayun Nazırı saʻâdetlü Ahmed Zebur Efendi iʻlâm et-
meleriyle mûcebince tevcîhi ve berât ve ilmühaberi iʻtâ olunmak bâbında bin iki yüz elli üç se-
nesi Cemâziye’l âhiri’nin dördüncü günü sâdır olan ru’us-ı hümâyûn mûcebince berât-ı şerîf-i 
âlişân tahrîriçün tezkeresi verilmekle ber-mütevellî-yi muharrer keyfiyetin maʻlûm olmak içün 
mülhâkat-ı zimmet-i defterlerine dahî işbu ilmühaber verilmişdir.

Muharririn (…) 

Es-Seyyid Nazif Mehmed [mühür]

Kayd şod.

M. 13 03 1841
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28 
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16. VGMA, EV.ZMT- 00100.00006

Nezâret-i Evkaf-ı Hümayun’a mülhak 
evkâfdan Karahisar-ı sâhib Sancağı’nda De-
per Karyesi’nde vâkiʻ Merdan Dede Zaviye-
si mütevellîsi Mehmed ile beraber iki yüz elli 
dört senesine mahsûben bir senelik muhasebesi 
maʻrifet-i şerʻ ve hâlâ muʻâccelat nâzırı atûfetlü 
Salih Efendi Hazretleri maʻrifetiyle rü’yet olu-
nan muhasebe defteri beyân olunur.

Hasılat

Hınta-i keyl

10

Bihâ

60

Masârıfat

Maʻaş-ı muharrer  Harc-ı imzâ

22    2

Cemʻan yekûn

60 ber-vech-i bâlâ îrâd-ı vakf.

24 ber-vech-i bâlâ masârıfat.

26

Es-Seyyid Mehmed [mühür]

M. 13 03 1839  

30 
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17. VGMA, Def.- 03113.00002    

Karahisar-ı sâhib Sancağı dâhilinde kâffe-i evkâf-ı kurânın esâmisini mübeyyin defteridir.

Fî 1 Mart sene 313.

Evkâf-ı kurâ 
bedelâtı

Havale Sülüsü Sülüsânı Evkâf-ı mazbuta 
bedelâtı

Mülâhazat

Para Kuruş Para Kuruş Para Kuruş Para Kuruş Para Kuruş

26 160 20 32 26 42 85 85 Deper Karyesi’nde Merdan Dede 
Vakfı.

M. 13 03 1897

31 
 

17. VGMA, Def.- 03113.00002     

Karahisar- sâhib Sancağ dâhilinde kâffe-i evkâf- kurânn esâmisini mübeyyin defteridir. 

Fî 1 Mart sene 313. 

Evkâf- kurâ bedelât Havale Sülüsü Sülüsân Evkâf- mazbuta bedelât Mülâhazat 

Para Kuruş Para Kuruş Para Kuruş Para Kuruş Para Kuruş  

26 160 20 32 26 42  85  85 
Deper Karyesi’nde Merdan Dede 

Vakf. 

 

M. 13 03 1897 

 

 

 

18. VGMA, Def.- 03113.00006 

Evkâf- mazbuta ve hisse-i mahlûlât- cihâtn müfredât defteridir. 

İcmâl-i bedelât  Evkâf- mazbuta bedelât Hisse-i mahlûlât- cihâtdan Esâmi 

Para Kuruş Para Sülüsân Para Sülüsân Para Südüsü Para Sülüsân  

 128 26 42 12 85  00  00 
Deper Karyesi’nde Merdan Dede 

Vakf. 

 

R. 01 Mart 1292 

M. 13 03 1876 

 

 

18. VGMA, Def.- 03113.00006

Evkâf-ı mazbuta ve hisse-i mahlûlât-ı cihâtın müfredât defteridir.

İcmâl-i bedelât Evkâf-ı mazbuta bedelâtı Hisse-i mahlûlât-ı cihâtdan Esâmi

Para Kuruş Para Sülüsânı Para Sülüsânı Para Südüsü Para Sülüsânı

128 26 42 12 85 00 00 Deper Karyesi’nde 
Merdan Dede Vakfı.

R. 01 Mart 1292

M. 13 03 1876

31 
 

17. VGMA, Def.- 03113.00002     

Karahisar- sâhib Sancağ dâhilinde kâffe-i evkâf- kurânn esâmisini mübeyyin defteridir. 

Fî 1 Mart sene 313. 

Evkâf- kurâ bedelât Havale Sülüsü Sülüsân Evkâf- mazbuta bedelât Mülâhazat 

Para Kuruş Para Kuruş Para Kuruş Para Kuruş Para Kuruş  

26 160 20 32 26 42  85  85 
Deper Karyesi’nde Merdan Dede 

Vakf. 

 

M. 13 03 1897 

 

 

 

18. VGMA, Def.- 03113.00006 

Evkâf- mazbuta ve hisse-i mahlûlât- cihâtn müfredât defteridir. 

İcmâl-i bedelât  Evkâf- mazbuta bedelât Hisse-i mahlûlât- cihâtdan Esâmi 

Para Kuruş Para Sülüsân Para Sülüsân Para Südüsü Para Sülüsân  

 128 26 42 12 85  00  00 
Deper Karyesi’nde Merdan Dede 

Vakf. 

 

R. 01 Mart 1292 

M. 13 03 1876 
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19. VGMA, Def.- 03115.00035

Sıra 17  Diğer Merdan Dede Vakfı

Gayr-ı ez sûk-ı cedîd 
masârıf-ı taʻşir-i 
hasılât-ı ittihâtı 
sene 90

Bu dahî bedel-i âşâr 
sene 91

Gayr-ı ez masârıf-ı 
taʻşîriye hasılâtı 
Fî sene

Bu dahî bedel-i âşâr 
sene 93

Bir senelik bedel-i 
tahmisi

Para Kuruş Para Kuruş Para Kuruş Para Kuruş Para Kuruş

116 240 105 34 162

M. 13 03 1874   

32 
 

19. VGMA, Def.- 03115.00035 

Sra 17  Diğer Merdan Dede Vakf 

Gayr- ez sûk- cedîd 

masârf- taʻşir-i haslât-

 ittihât  

sene 90 

Bu dahî bedel-i âşâr  

sene 91 

Gayr- ez masârf- 

taʻşîriye haslât  

Fî sene 

Bu dahî bedel-i âşâr  

sene 93 

Bir senelik bedel-i 

tahmisi 

Para Kuruş Para Kuruş Para Kuruş Para Kuruş Para Kuruş 

 116  240    105 34 162 

 

M. 13 03 1874    

 

 

 

20. VGMA, Def.- 03432.00004 

Vâridat Cedveli gurre-i Haziran lâ Ağustos. 

Esâmî-i livâ ve kurâs Nevʻi emvâli Esâmî-i hayrât ve evkâf 
Tahakkuk eden Tahsîl olunan 

Nsf tevliyet 

fark 

Para Kuruş Para Kuruş Para Kuruş 

Karahisar- sâhib 

Sancağ 

Maʻaş- muharrer harc- 

an-berat 

Merdan Dede 

Vakf’ndan 
36 30 36 30   

Karahisar- sâhib 

Sancağ 

Sayde’n-nizâm- sipâhî 

hazineden zabt olunan. 

Merdan Dede 

Vakf’ndan 
12 86 23 21 29 64 

 

 

 

20. VGMA, Def.- 03432.00004

Vâridat Cedveli gurre-i Haziran lâ Ağustos.

Esâmî-i livâ ve 
kurâsı

Nevʻi emvâli Esâmî-i hayrât ve 
evkâf

Tahakkuk 
eden

Tahsîl olunan Nısıf tevliyet 
farkı

Para Kuruş Para Kuruş Para Kuruş

Karahisar-ı sâhib 
Sancağı

Maʻaş-ı muharrer 
harc-ı an-berat

Merdan Dede 
Vakfı’ndan

36 30 36 30

Karahisar-ı sâhib 
Sancağı

Sayde’n-nizâm-ı 
sipâhî hazineden 
zabt olunan.

Merdan Dede 
Vakfı’ndan

12 86 23 21 29 64

33 
 

 

 
[307] senesine 

değin senesi 

gâyetinden 

309 senesi 

A
ʻid

 o
ld

uğ
u 

se
ne

 Mahallince muhasebesi 

rü’yet olunan vâridat 

tahakkukat Mülâhazat 

Hazine âʻidât Evkâf âʻidât Vâridat tahakkukat 

Para Kuruş Para Kuruş Para Kuruş 

36 30   
307 ilâ 

309 
38 127 Haziran sene minhu mâhnda tahakkuk etmişdir. 

  13 21    Ağustos sene minhu mâhnda tahakkuk etmişdir. 

 

M. 13 03 1891   

 

 

 

 

 

21. VGMA, Def.- 03491.00003 

Sra 7 

Livâ-y mezkûre tâbiʻ Deper Karyesi’nde Merdan Dede Vakf. Bekâyâ sene 92. 

Me’mûr- Torun-zâde Ali Efendi 

İcmâli  Yekûn- Hnta 12 Yekûn- Sevsen 10  Bağ öşrü 

Para Kuruş   Kuruş   Para Kuruş   
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[307] senesine değin 
senesi gâyetinden

309 senesi

A
ʻid

 o
ld

uğ
u 

se
ne

Mahallince muhasebesi rü’yet 
olunan vâridat tahakkukatı

Mülâhazat

Hazine âʻidâtı Evkâf âʻidâtı Vâridat tahakkukatı

Para Kuruş Para Kuruş Para Kuruş

36 30 307 ilâ 
309

38 127 Haziran sene minhu mâhında 
tahakkuk etmişdir.

13 21 Ağustos sene minhu mâhında 
tahakkuk etmişdir.

M. 13 03 1891  

33 
 

 

 
[307] senesine 

değin senesi 

gâyetinden 

309 senesi 

A
ʻid

 o
ld

uğ
u 

se
ne

 Mahallince muhasebesi 

rü’yet olunan vâridat 

tahakkukat Mülâhazat 

Hazine âʻidât Evkâf âʻidât Vâridat tahakkukat 

Para Kuruş Para Kuruş Para Kuruş 

36 30   
307 ilâ 

309 
38 127 Haziran sene minhu mâhnda tahakkuk etmişdir. 

  13 21    Ağustos sene minhu mâhnda tahakkuk etmişdir. 

 

M. 13 03 1891   

 

 

 

 

 

21. VGMA, Def.- 03491.00003 

Sra 7 

Livâ-y mezkûre tâbiʻ Deper Karyesi’nde Merdan Dede Vakf. Bekâyâ sene 92. 

Me’mûr- Torun-zâde Ali Efendi 

İcmâli  Yekûn- Hnta 12 Yekûn- Sevsen 10  Bağ öşrü 

Para Kuruş   Kuruş   Para Kuruş   

21. VGMA, Def.- 03491.00003

Sıra 7

Livâ-yı mezkûre tâbiʻ Deper Karyesi’nde Merdan Dede Vakfı. Bekâyâ sene 92.

Me’mûr-ı Torun-zâde Ali Efendi

İcmâli   Yekûn-ı Hınta 12 Yekûn-ı Sevsen 10  Bağ öşrü

Para Kuruş   Kuruş   Para Kuruş  

2  15  10   2 5

    Yekûn    Yekûn

    120    55

     Cemʻan yekûn

     175

      17   masârıf-ı taʻşîriyesi bu dahî şukkası ve şukka zimmeti.

     158 şukka ve şukka zimmeti.

M. 13 03 1876   
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34 
 

2 15  10   2 5 

   Yekûn    Yekûn 

   120    55 

    Cemʻan yekûn 

    175 

      17 masârf- taʻşîriyesi bu dahî şukkas ve şukka zimmeti. 

    158 şukka ve şukka zimmeti. 

 

M. 13 03 1876    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. VGMA, Def.- 03491.00005

Sıra 17

Livâ-yı mezkûrda Deper Karyesi’nde diğer Merdan Dede Vakfı. [Sene 92]

M. 13 03 1876

35 
 

22. VGMA, Def.- 03491.00005 

Sra 17 

Livâ-y mezkûrda Deper Karyesi’nde diğer Merdan Dede Vakf. [Sene 92] 

M. 13 03 1876 

 

23. VGMA, Ev. Def.- 17745, v. 1b 

Makâm- Vâlâ-y Nezâret-i Celîle-i Evkâf- Hümâyûn’a 

Karahisar- sâhib sancağnda kâin tekâyâ ve zevâyâ ve hayrât- sâirenin yetmiş sekiz 

[1278/1862] senesi a‘şârn bedellerinin zeylî mazbatal bir kt‘a müzâyede defteridir ki ber-

vech-i âtî zikr ve beyân olunur.  

Vakf- zâviye-i Merdân Dede der-karye-i Deper. Ömer Efendi’de 

Bedel-i a‘şâr:  

290  

Zamm 5= 295 

Vakf- diğer Merdân Dede der-karye-i mezkûr [Deper]. Molla Hasan’da.  

Bedel-i a‘şâr:  

295 

Zamm 40 = 335  

 

 

 

 

23. VGMA, Ev. Def.- 17745, v. 1b

Makâm-ı Vâlâ-yı Nezâret-i Celîle-i Evkâf-ı Hümâyûn’a

Karahisar-ı sâhib sancağında kâin tekâyâ ve zevâyâ ve hayrât-ı sâirenin yetmiş sekiz 
[1278/1862] senesi a‘şârın bedellerinin zeylî mazbatalı bir kıt‘a müzâyede defteridir ki ber-vech-i 
âtî zikr ve beyân olunur. 

Vakf-ı zâviye-i Merdân Dede der-karye-i Deper. Ömer Efendi’de

Bedel-i a‘şâr: 

290 

Zammı 5= 295

Vakf-ı diğer Merdân Dede der-karye-i mezkûr [Deper]. Molla Hasan’da. 

Bedel-i a‘şâr: 

295

Zammı 40 = 335 
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35 
 

22. VGMA, Def.- 03491.00005 

Sra 17 

Livâ-y mezkûrda Deper Karyesi’nde diğer Merdan Dede Vakf. [Sene 92] 

M. 13 03 1876 

 

23. VGMA, Ev. Def.- 17745, v. 1b 

Makâm- Vâlâ-y Nezâret-i Celîle-i Evkâf- Hümâyûn’a 

Karahisar- sâhib sancağnda kâin tekâyâ ve zevâyâ ve hayrât- sâirenin yetmiş sekiz 

[1278/1862] senesi a‘şârn bedellerinin zeylî mazbatal bir kt‘a müzâyede defteridir ki ber-

vech-i âtî zikr ve beyân olunur.  

Vakf- zâviye-i Merdân Dede der-karye-i Deper. Ömer Efendi’de 

Bedel-i a‘şâr:  

290  

Zamm 5= 295 

Vakf- diğer Merdân Dede der-karye-i mezkûr [Deper]. Molla Hasan’da.  

Bedel-i a‘şâr:  

295 

Zamm 40 = 335  

 

 

 

 

24. VGMA, Ev. Def.- 20059, v. 2b-3a

Evkâf-ı mülhakâdan Merdân Dede vakfından bir kıt‘a tarla Hacı Hüseyin ferâğından Hacı Os-
man Efendi uhdesine.

Evkâf-ı Hümâyûn’a mülhak Merdân [Dede] vakfından vuku bulan ferâğ ve intikâlât hasılâtı.

Hisse-i Hazine:
Guruş: 27-5=22
Para: 20-20=0

Hisse-i Tevliyet:
Guruş: 13-13=0
Para: 30-30=0

Hisse-i Kitâbet:
Guruş: 6-0=6
Para: 35-0=35

Hisse-i Cibâyet:
Guruş: 6-0=6
Para: 35-0=35

Kalemiye ve Kağıt baha:
Guruş: 8-0=8
Mahallinden tevkîf kılınan …?

Yekün= guruş: 
43, para: 30

[Tarihsiz]

36 
 

24. VGMA, Ev. Def.- 20059, v. 2b-3a 

Evkâf- mülhakâdan Merdân Dede vakfndan bir kt‘a tarla Hac Hüseyin ferâğndan 

Hac Osman Efendi uhdesine. 

Evkâf- Hümâyûn’a mülhak Merdân [Dede] vakfndan vuku bulan ferâğ ve intikâlât haslât. 

Hisse-i Hazine: 

Guruş: 27-5=22 

Para: 20-20=0 

Hisse-i Tevliyet:

Guruş: 13-13=0 

Para: 30-30=0 

Hisse-i Kitâbet: 

Guruş: 6-0=6 

Para: 35-0=35 

Hisse-i Cibâyet: 

Guruş: 6-0=6 

Para: 35-0=35 

Kalemiye ve 

Kağt baha: 

Guruş: 8-0=8 

Mahallinden 

tevkîf klnan 

…? 

Yekün= guruş: 43, para: 30 

[Tarihsiz] 

 

 

 

 

25. VGMA, Ev. Def.- 15365, s. 75 

Berâ-y hâslât- hisse-i mahlûl cihât- evkâf- mezkûrîn der-livâ-i Karahisar- sâhib vakf- 

mezbûrîn ki în kadar meblağ be-mârifet-i Edib Efendi müdîr-i evkâf- livâ-i mezbûr der-

meclis tanzîm ve tesviye ve meblağ- mezbûr irsâl ve be-Hazîne-i Evkâf- Hümâyûn teslim 

şud.  

 

Kuruş  

41 An vakf- tekke-i Merdân Dede der-kazâ-i m. [mezkûr/Karahisar- sâhib] 

an sene-i minhu 1268, 1852 ilâ sene-i minhu 1269, 1853 
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25. VGMA, Ev. Def.- 15365, s. 75

Berâ-yı hâsılât-ı hisse-i mahlûl cihât-ı evkâf-ı mezkûrîn der-livâ-i Karahisar-ı sâhib vakf-ı mezbûrîn ki 
în kadar meblağ be-mârifet-i Edib Efendi müdîr-i evkâf-ı livâ-i mezbûr der-meclis tanzîm ve tesviye ve 
meblağ-ı mezbûr irsâl ve be-Hazîne-i Evkâf-ı Hümâyûn teslim şud. 

Kuruş

41 An vakf-ı tekke-i Merdân Dede der-kazâ-i m. [mezkûr/Karahisar-ı sâhib] an sene-i minhu 1268, 
1852 ilâ sene-i minhu 1269, 1853

37 
 

 

 

26. VGMA, Ev. Def.- 15365, s. 49 

 

Berâ-y hâslât- mahlûlât- cihât an evkâf- mezbûrîn der-medine-i Kütahya ve Karahisar- 

sâhib be-Nezâret-i Evkâf- Hümâyûn ilhâk vakf- mezkûrîn ki în kadar meblağ be-marifet-i 

Edib Efendi müdîr-i evkâf- sâbk der-meclis tanzîm ve tesviye ve meblağ- mezbûr irsâl ve 

be-Hazine-i Evkâf- Hümâyûn teslim şude ber-mûceb-i defter-i müfredât ve der-kenâr oda-i 

vâridât … şude. 

Nakl-i 

Yekûn 

 

30 An vakf- rub hisse zâviye-i Merdân Dede der-karye-i Deper min sene-i minhu 

1271, 1855 

 

 

 

 

 

 

 

26. VGMA, Ev. Def.- 15365, s. 49

Berâ-yı hâsılât-ı mahlûlât-ı cihât an evkâf-ı mezbûrîn der-medine-i Kütahya ve Karahisar-ı sâhib be-
Nezâret-i Evkâf-ı Hümâyûn ilhâk vakf-ı mezkûrîn ki în kadar meblağ be-marifet-i Edib Efendi müdîr-i 
evkâf-ı sâbık der-meclis tanzîm ve tesviye ve meblağ-ı mezbûr irsâl ve be-Hazine-i Evkâf-ı Hümâyûn teslim 
şude ber-mûceb-i defter-i müfredât ve der-kenâr oda-i vâridât … şude.

Nakl-i 
Yekûn

30 An vakf-ı rub hisse zâviye-i Merdân Dede der-karye-i Deper min sene-i minhu 1271, 1855

37 
 

 

 

26. VGMA, Ev. Def.- 15365, s. 49 

 

Berâ-y hâslât- mahlûlât- cihât an evkâf- mezbûrîn der-medine-i Kütahya ve Karahisar- 

sâhib be-Nezâret-i Evkâf- Hümâyûn ilhâk vakf- mezkûrîn ki în kadar meblağ be-marifet-i 

Edib Efendi müdîr-i evkâf- sâbk der-meclis tanzîm ve tesviye ve meblağ- mezbûr irsâl ve 

be-Hazine-i Evkâf- Hümâyûn teslim şude ber-mûceb-i defter-i müfredât ve der-kenâr oda-i 

vâridât … şude. 

Nakl-i 

Yekûn 

 

30 An vakf- rub hisse zâviye-i Merdân Dede der-karye-i Deper min sene-i minhu 

1271, 1855 

 

 

 

 

 

 

 37 
 

 

 

26. VGMA, Ev. Def.- 15365, s. 49 

 

Berâ-y hâslât- mahlûlât- cihât an evkâf- mezbûrîn der-medine-i Kütahya ve Karahisar- 

sâhib be-Nezâret-i Evkâf- Hümâyûn ilhâk vakf- mezkûrîn ki în kadar meblağ be-marifet-i 

Edib Efendi müdîr-i evkâf- sâbk der-meclis tanzîm ve tesviye ve meblağ- mezbûr irsâl ve 

be-Hazine-i Evkâf- Hümâyûn teslim şude ber-mûceb-i defter-i müfredât ve der-kenâr oda-i 

vâridât … şude. 

Nakl-i 

Yekûn 

 

30 An vakf- rub hisse zâviye-i Merdân Dede der-karye-i Deper min sene-i minhu 

1271, 1855 
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27. VGMA, Ev. Def.- 14849, v. 2a

Şehrâbâd nahiyesinde Deper nâm karyede vaki Merdân Dede Tekkesi vakfının ber-vech-i hîn-i 
tevliyet ve yevmî bir buçuk akçe vazife ile üç rub‘ hisse zâviyedârlık cihetlerine mutasarrıfân Ah-
med b. Hızır ve Mehmed b. Osman ve diğer rub‘ı mahlûl-i hazîne idüğü.

Bedel-i a‘şâr:

Guruş Para

100     
+120= 220
-55 mürettebât-ı hazîne minhâ
= 165
-41 rub hisse mahlûlu minhâ
=124

68
69
Maaşı: 44+11 
cemm=55

[Tarihsiz]

38 
 

27. VGMA, Ev. Def.- 14849, v. 2a 

Şehrâbâd nahiyesinde Deper nâm karyede vaki Merdân Dede Tekkesi vakfnn ber-

vech-i hîn-i tevliyet ve yevmî bir buçuk akçe vazife ile üç rub‘ hisse zâviyedârlk cihetlerine 

mutasarrfân Ahmed b. Hzr ve Mehmed b. Osman ve diğer rub‘ mahlûl-i hazîne idüğü. 

 

Bedel-i a‘şâr: 

Guruş Para 

100      

+120= 220 

-55 mürettebât- hazîne 

minhâ 

= 165 

-41 rub hisse mahlûlu minhâ 

=124 

 

68 

69 

Maaş: 44+11  

cemm=55 

[Tarihsiz] 

 

 

 

28. VGMA, Ev. Def.- 14849, v. 2a 

Karahisar- sâhib kazasna tabi Deper nâm karyede vâki diğer Merdân Dede Zâviyesi 

vakfnn evlâdiyete meşrûtiyeti üzere vazife-i mu‘ayyene ile ma‘a’t-tevliyet zâviyedâr  

Mehmed b. Mehmed ile ru’yet olunan muhâsebesi.  

 

Bedel-i a‘şâr: 

Guruş Para 

100 

+170= 270 

68 

69 

28. VGMA, Ev. Def.- 14849, v. 2a

Karahisar-ı sâhib kazasına tabi Deper nâm karyede vâki diğer Merdân Dede Zâviyesi vakfının 
evlâdiyete meşrûtiyeti üzere vazife-i mu‘ayyene ile ma‘a’t-tevliyet zâviyedârı  Mehmed b. Meh-
med ile ru’yet olunan muhâsebesi. 

Bedel-i a‘şâr:

Guruş Para

100
+170= 270
-100 tekkesi ta‘miratına sarf olunan 
minhâ
= 170
-42 mürettebât-ı hazîne minhâ
=137  

68
69

Maaşı: 34 +8
cemm= 42

[Tarihsiz]
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39 
 

-100 tekkesi ta‘miratna sarf 

olunan minhâ 

= 170 

-42 mürettebât- hazîne 

minhâ 

=137   

 

 

Maaş: 34 +8 

cemm= 42 

[Tarihsiz] 

 

 

 

29. VGMA, Ev. Def. 14849, v. 16b 

Karahisar- sâhib sancağnda vâki zîrde muharreru’l-esâmî evkâf- şerîfenin yetmiş üç 

senesi [1273/1857] Mart ibtidâsndan Şubat gâyesine değin bir senelik muhâsebeleri bâ-

ma‘rifet-i şer‘-i şerîf ve ehl-i murtezika ru’yet olunan muhâsebelerinden ma‘rifet-i 

kemterânemle tahsîl ve hazîne-i behiyye-i Evkâf- Hümâyûna irsâl olan maaş- muharrer ve 

harc- muhâsebe ile baz vakflarn hisse-i mahlûlelerinin müfredât defteridir ki ber-vech-i âtî 

zikr ve beyân olunur. 

Zâviye-i Merdân Dede der-karye-i Deper, mahlûlen cânib-i hazîneye ait olduğu. Guruş: 

100. 

Maaş- muharrer ve harc- muhâsebe atîk vakf- diğer Merdân Dede der-karye-i mezkûr 

[Karahisar- sâhib]. Guruş 50. 

Hisse-i mahlûl atîk vakf- mezkûr [Merdân Dede]. Guruş 37. 

 

 

29. VGMA, Ev. Def. 14849, v. 16b

Karahisar-ı sâhib sancağında vâki zîrde muharreru’l-esâmî evkâf-ı şerîfenin yetmiş üç senesi 
[1273/1857] Martı ibtidâsından Şubatı gâyesine değin bir senelik muhâsebeleri bâ-ma‘rifet-i şer‘-i 
şerîf ve ehl-i murtezika ru’yet olunan muhâsebelerinden ma‘rifet-i kemterânemle tahsîl ve hazîne-i 
behiyye-i Evkâf-ı Hümâyûna irsâl olan maaş-ı muharrer ve harc-ı muhâsebe ile bazı vakıfların 
hisse-i mahlûlelerinin müfredât defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur.

Zâviye-i Merdân Dede der-karye-i Deper, mahlûlen cânib-i hazîneye ait olduğu. Guruş: 100.

Maaş-ı muharrer ve harc-ı muhâsebe atîk vakf-ı diğer Merdân Dede der-karye-i mezkûr 
[Karahisar-ı sâhib]. Guruş 50.

Hisse-i mahlûl atîk vakf-ı mezkûr [Merdân Dede]. Guruş 37.

39 
 

-100 tekkesi ta‘miratna sarf 

olunan minhâ 

= 170 

-42 mürettebât- hazîne 

minhâ 

=137   

 

 

Maaş: 34 +8 

cemm= 42 

[Tarihsiz] 

 

 

 

29. VGMA, Ev. Def. 14849, v. 16b 

Karahisar- sâhib sancağnda vâki zîrde muharreru’l-esâmî evkâf- şerîfenin yetmiş üç 

senesi [1273/1857] Mart ibtidâsndan Şubat gâyesine değin bir senelik muhâsebeleri bâ-

ma‘rifet-i şer‘-i şerîf ve ehl-i murtezika ru’yet olunan muhâsebelerinden ma‘rifet-i 

kemterânemle tahsîl ve hazîne-i behiyye-i Evkâf- Hümâyûna irsâl olan maaş- muharrer ve 

harc- muhâsebe ile baz vakflarn hisse-i mahlûlelerinin müfredât defteridir ki ber-vech-i âtî 

zikr ve beyân olunur. 

Zâviye-i Merdân Dede der-karye-i Deper, mahlûlen cânib-i hazîneye ait olduğu. Guruş: 

100. 

Maaş- muharrer ve harc- muhâsebe atîk vakf- diğer Merdân Dede der-karye-i mezkûr 

[Karahisar- sâhib]. Guruş 50. 

Hisse-i mahlûl atîk vakf- mezkûr [Merdân Dede]. Guruş 37. 

 

 

39 
 

-100 tekkesi ta‘miratna sarf 

olunan minhâ 

= 170 

-42 mürettebât- hazîne 

minhâ 

=137   

 

 

Maaş: 34 +8 

cemm= 42 

[Tarihsiz] 

 

 

 

29. VGMA, Ev. Def. 14849, v. 16b 

Karahisar- sâhib sancağnda vâki zîrde muharreru’l-esâmî evkâf- şerîfenin yetmiş üç 

senesi [1273/1857] Mart ibtidâsndan Şubat gâyesine değin bir senelik muhâsebeleri bâ-

ma‘rifet-i şer‘-i şerîf ve ehl-i murtezika ru’yet olunan muhâsebelerinden ma‘rifet-i 

kemterânemle tahsîl ve hazîne-i behiyye-i Evkâf- Hümâyûna irsâl olan maaş- muharrer ve 

harc- muhâsebe ile baz vakflarn hisse-i mahlûlelerinin müfredât defteridir ki ber-vech-i âtî 

zikr ve beyân olunur. 

Zâviye-i Merdân Dede der-karye-i Deper, mahlûlen cânib-i hazîneye ait olduğu. Guruş: 

100. 

Maaş- muharrer ve harc- muhâsebe atîk vakf- diğer Merdân Dede der-karye-i mezkûr 

[Karahisar- sâhib]. Guruş 50. 

Hisse-i mahlûl atîk vakf- mezkûr [Merdân Dede]. Guruş 37. 

 

 
30. VGMA, Ev. Def.- 14849, v. 26b

Zâviye-i Merdân Dede der-karye-i Deper tâbi-i Karahisar-ı sahib, mutasarrıfı Mehmed Efendi 
sülüs mahlûl-i hazîne idüğü.

Bedel-i a‘şâr:

Guruş: 100

Âid hazîne

Zâviye-i diğer Merdân Dede der-karye-i Deper tâbi-i Karahisar-ı sâhib nısf-ı mutasarrıfı Meh-
med, diğer nısftan nısf-ı mutasarrıfı Ahmed, rub‘ı mahlûl-ı hazîne idüğü.



156

ALEVİLİK  ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Bedel-i a‘şâr:

Guruş: 200

-50 mürettebât-ı hazîne

=150

-37 rub‘ı mahlûlü minhâ

=113

Maaş-ı muharrer: 40

Harc-ı muhâsebe: 10=50

İşbu fazla ashablarına terk şud.

[Tarihsiz]

40 
 

30. VGMA, Ev. Def.- 14849, v. 26b 

Zâviye-i Merdân Dede der-karye-i Deper tâbi-i Karahisar- sahib, mutasarrf Mehmed 

Efendi sülüs mahlûl-i hazîne idüğü. 

Bedel-i a‘şâr: 

Guruş: 100 

Âid hazîne 

Zâviye-i diğer Merdân Dede der-karye-i Deper tâbi-i Karahisar- sâhib nsf- mutasarrf 

Mehmed, diğer nsftan nsf- mutasarrf Ahmed, rub‘ mahlûl- hazîne idüğü. 

Bedel-i a‘şâr: 

Guruş: 200 

-50 mürettebât- hazîne 

=150 

-37 rub‘ mahlûlü minhâ 

=113 

Maaş- muharrer: 40 

Harc- muhâsebe: 10=50 

İşbu fazla ashablarna terk şud. 

[Tarihsiz] 

 

 

 

 

 

 

31. VGMA, EV, Def.- 14849, v. 50b

Karahisar’a tâbi Deper karyesinde diğer Merdân Dede vakfı mutasarrıfları Molla Hasan ve 
Ömer ve Şerife ve Fatıma ile ru’yet olan muhâsebesi. Sene [12]75, 1859

Bedel-i a‘şâr:

455

-113 Mürettebât-ı hazîne 

= 341   

Maaş-ı muharrer: 91

Harc-ı muhâsebe: 22

=113

İş bu fazla mutasarrıflarına terk şud.

41 
 

31. VGMA, EV, Def.- 14849, v. 50b 

Karahisar’a tâbi Deper karyesinde diğer Merdân Dede vakf mutasarrflar Molla Hasan 

ve Ömer ve Şerife ve Fatma ile ru’yet olan muhâsebesi. Sene [12]75, 1859 

Bedel-i a‘şâr: 

455 

-113 Mürettebât- hazîne  

= 341    

Maaş- muharrer: 91 

Harc- muhâsebe: 22 

=113 

İş bu fazla mutasarrflarna terk şud. 

 

 

 

32. VGMA, Ev. Def.- 14849, v. 51b 

Vakf- Merdân Dede der-karye-i Deper, nsfna mutasarrf ve rub‘una mutasarrf Ahmed 

ve diğer rub‘u mahlûl-i hazîne idüğü. Sene [12]75, 1859 

Bedel-i a‘şâr: 

400 

-100 rub‘ mahlûlü minhâ 

=300 

-75 mürettebât- hazîne 

=225 
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32. VGMA, Ev. Def.- 14849, v. 51b

Vakf-ı Merdân Dede der-karye-i Deper, nısfına mutasarrıf ve rub‘una mutasarrıf Ahmed ve 
diğer rub‘u mahlûl-i hazîne idüğü. Sene [12]75, 1859

Bedel-i a‘şâr:

400

-100 rub‘ mahlûlü minhâ

=300

-75 mürettebât-ı hazîne

=225

Maaş-ı muharrer: 60

Harc-ı muhâsebe: 15= 75

İş bu fazla der-yed mutasarrıfâna terk şud.

42 
 

Maaş- muharrer: 60 

Harc- muhâsebe: 15= 75 

İş bu fazla der-yed mutasarrfâna terk şud. 

 

 

 

33. VGMA, Ev. Def.- 14849, v. 56b 

Hîn-i ru’yet şud. 

Livâ-i mezkûra [Karahisar- sâhib] tâbi Deper nâm karyede vâki Merdân Dede Zâviyesi 

vakfnn rub‘u mahlûl olub üç rub‘ hisse mutasarrflar Mehmed ve Ahmed ile ru’yet olan 

muhâsebesi. Sene [12]74, 1858 

Bedel-i a‘şâr: 

400 

-100 mürettebât- hazîne 

=300 

-70 rub‘ hisse mahlûlu minhâ 

= 225     

Maaş- muharrer: 80 

Harc- muhâsebe: 20= 100 

İş bu fazla ashablarna terk şud. 

33. VGMA, Ev. Def.- 14849, v. 56b

Hîn-i ru’yet şud.

Livâ-i mezkûra [Karahisar-ı sâhib] tâbi Deper nâm karyede vâki Merdân Dede Zâviyesi vakfı-
nın rub‘u mahlûl olub üç rub‘ hisse mutasarrıfları Mehmed ve Ahmed ile ru’yet olan muhâsebesi. 
Sene [12]74, 1858

Bedel-i a‘şâr:

400

-100 mürettebât-ı hazîne

=300

-70 rub‘ hisse mahlûlu minhâ

= 225    

Maaş-ı muharrer: 80

Harc-ı muhâsebe: 20= 100

İş bu fazla ashablarına terk şud.
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43 
 

 

 

34. VGMA, Ev. Def.- 14849, v. 57a 

Livâ-i mezkûra [Karahisar- sâhib] tâbi Deper nâm karyede vâki Merdân Dede 

Zâviyesi’nin ma‘a’t-tevliye zâviyedârlk cihetlerine mutasarrf Hâfz Hasan ve Ömer ve Şerîfe 

ve Fâtma ile ru’yet olan muhâsebesi. Sene [12]74, 1858 

Bedel-i a‘şâr: 

320 

-120 masarfât- vâk‘alar minhâ 

= 200 

-50 mürettebât- hazîne 

=150 

Maaş- muharrer: 40 

Harc- muhâsebe: 10= 50 

İşbu fazla ashablarna terk şud. 

 

 

 

 

 

34. VGMA, Ev. Def.- 14849, v. 57a

Livâ-i mezkûra [Karahisar-ı sâhib] tâbi Deper nâm karyede vâki Merdân Dede Zâviyesi’nin 
ma‘a’t-tevliye zâviyedârlık cihetlerine mutasarrıf Hâfız Hasan ve Ömer ve Şerîfe ve Fâtıma ile 
ru’yet olan muhâsebesi. Sene [12]74, 1858

Bedel-i a‘şâr:

320

-120 masarıfât-ı vâkı‘aları minhâ

= 200

-50 mürettebât-ı hazîne

=150

Maaş-ı muharrer: 40

Harc-ı muhâsebe: 10= 50

İşbu fazla ashablarına terk şud.
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35. VGMA, Ev. Def.- 14849, v. 63b

Vakf-ı zâviye-i Merdân Dede der-Karye-i Deper, bâ-berât mutasarrıf Molla Hasan ve Fatıma 
ve sâirler ile ru’yet olunan muhâsebesidir. Sene [12]77, 1861

Bedel-i a‘şâr :

290

-72 mürettebât-ı hazîne

= 217    

Maaş-ı muharrer: 58

Harc-ı muhâsebe: 14= 72

İşbu fazla ashablarına terk şud.

Vakf-ı zâviye-i diğer Merdân Dede der-karye-i Deper, nısfı mutasarrıf Mehmed ve rub‘ı muta-
sarrıf Ahmed ve rub‘ı mahlûl-i hazîne. Sene [12]77, 1861

Bedel-i a‘şâr: 

290

-72 mürettebât-ı hazîne

= 217   

-53 rub‘ mahlûl-i hazîne  

=164

Maaş-ı muharrer: 58

Harc-ı muhâsebe: 14= 72

İşbu fazla ashabına terk şud.

45 
 

 

 

36. VGMA, Ev. Def.- 16500, v. 1b 

Livâ-i mezkûra [Karahisar- sâhib] tâbi Deper karyesinde vâki Merdân Dede Zâviyesi 

bütün Mahlûl-i hazîne olduğu. 

Livâ-i mezkûra [Karahisar- sâhib] tâbi Deper karyesinde vâki diğer Merdân Dede 

Zâviyesi vakfnn rub‘ hissesi mahlûl-i hazîne olduğu. 

[Tarihsiz] 

 

37. VGMA, Ev. Def.- 12142, v. 1b, 2b 

Karahisar- sâhib’te vâki Deper karyesinde kâin Merdân Dede Zâviyesi vakfna 

mutasarrf Mehmed ve Ahmed ile ru’yet-i muhâsebesidir. Sene [12]59, 1843 

Bî-hâsl idüğü. 

Karahisar- sâhib’te vaki Deper karyesinde kâin Merdân Dede Zâviyesi vakfna 

mutasarrf Mehmed’in ru’yet-i muhâsebesidir. Sene [12]59, 1843 

Bî-hâsl idüğü  
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36. VGMA, Ev. Def.- 16500, v. 1b

Livâ-i mezkûra [Karahisar-ı sâhib] tâbi Deper karyesinde vâki Merdân Dede Zâviyesi bütün 
Mahlûl-i hazîne olduğu.

Livâ-i mezkûra [Karahisar-ı sâhib] tâbi Deper karyesinde vâki diğer Merdân Dede Zâviyesi 
vakfının rub‘ hissesi mahlûl-i hazîne olduğu.

[Tarihsiz]
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37. VGMA, Ev. Def.- 12142, v. 1b, 2b

Karahisar-ı sâhib’te vâki Deper karyesinde kâin Merdân Dede Zâviyesi vakfına mutasarrıf 
Mehmed ve Ahmed ile ru’yet-i muhâsebesidir. Sene [12]59, 1843

Bî-hâsıl idüğü.

Karahisar-ı sâhib’te vaki Deper karyesinde kâin Merdân Dede Zâviyesi vakfına mutasarrıf 
Mehmed’in ru’yet-i muhâsebesidir. Sene [12]59, 1843

Bî-hâsıl idüğü 

45 
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37. VGMA, Ev. Def.- 12142, v. 1b, 2b 

Karahisar- sâhib’te vâki Deper karyesinde kâin Merdân Dede Zâviyesi vakfna 

mutasarrf Mehmed ve Ahmed ile ru’yet-i muhâsebesidir. Sene [12]59, 1843 

Bî-hâsl idüğü. 

Karahisar- sâhib’te vaki Deper karyesinde kâin Merdân Dede Zâviyesi vakfna 

mutasarrf Mehmed’in ru’yet-i muhâsebesidir. Sene [12]59, 1843 

Bî-hâsl idüğü  

 

 

46 
 

 

 

38. VGMA, Ev. Def.- 15658, v. 9a 

Deper karyesinde Merdân Dede Zâviyesi’nin rub‘ hissesi mahlûl-i hazîne olub ve diğer 

hisselerine mutasarrf Mehmed ve Ahmed ile ru’yet olan muhâsebesi. Sene [12]71, 1855 

Bedel-i a‘şâr: 

110 

-27 harc- muhâsebe minhâ  

=83   

-20 hazîne mahlûlü minhâ    

= 63    

Maaş: 22 

Muhâsebe: 5 

=27 

Deper karyesinde diğer Merdân Dede Zâviyesi’nin mutasarrf Mehmed Efendi ile 

ru’yet olunan muhâsebesi sene [12]71, 1855 

Bedel a‘şâr: 

230  

-57 harc- muhâsebe minhâ    

= 172    

Maaş: 46 

Muhâsebe: 11 

=57 
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38. VGMA, Ev. Def.- 15658, v. 9a

Deper karyesinde Merdân Dede Zâviyesi’nin rub‘ hissesi mahlûl-i hazîne olub ve diğer hisse-
lerine mutasarrıf Mehmed ve Ahmed ile ru’yet olan muhâsebesi. Sene [12]71, 1855

Bedel-i a‘şâr:

110

-27 harc-ı muhâsebe minhâ 

=83  

-20 hazîne mahlûlü minhâ   

= 63   

Maaş: 22

Muhâsebe: 5

=27

Deper karyesinde diğer Merdân Dede Zâviyesi’nin mutasarrıfı Mehmed Efendi ile ru’yet olu-
nan muhâsebesi sene [12]71, 1855

Bedel a‘şâr:

230 

-57 harc-ı muhâsebe minhâ   

= 172   

Maaş: 46

Muhâsebe: 11

=57

47 
 

 

 

39. VGMA, Ev. Def.- 12348, v. 1b, 2b 

Nefs-i Karahisar’da vâki Depâr [Deper] karyesinde kâin Evkâf- Hümâyûn Nezâreti’nde 

Merdân Dede Zâviyesi vakfna bâ-berât mutasarrf olan Mehmed ve Ahmed ile ru’yet-i 

muhâsebesidir. Sene [12]60, 1844 

Bî-hâsl idüğü 

Karahisar’a muzâfe Depâr [Deper] karyesinde kâin diğer Merdân Dede Zâviyesi vakfna 

mutasarrf Mehmed ile ru’yet-i muhâsebesidir. Sene [12]60, 1844 

Bî-hâsl idüğü. 

 

 

 

40. VGMA, Ev. Def.- 18255, v. 1b 

Hisse-i mahlûl an-vakf- Merdân Dede der-karye-i Deper sene minhu 1279, 1863. 76 

[guruş] 

Maaş- muharrer ve harc- muhâsebe an-vakf- mezkûr [Merdân Dede] sene minhu 

[12]79, 1863. 57 [guruş] 

Maaş- muharrer ve harc- muhâsebe an-vakf- diğer Merdân Dede sene minhu [12]79, 

1863. 76 [guruş] 
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39. VGMA, Ev. Def.- 12348, v. 1b, 2b

Nefs-i Karahisar’da vâki Depâr [Deper] karyesinde kâin Evkâf-ı Hümâyûn Nezâreti’nde 
Merdân Dede Zâviyesi vakfına bâ-berât mutasarrıf olan Mehmed ve Ahmed ile ru’yet-i 
muhâsebesidir. Sene [12]60, 1844

Bî-hâsıl idüğü

Karahisar’a muzâfe Depâr [Deper] karyesinde kâin diğer Merdân Dede Zâviyesi vakfına mu-
tasarrıf Mehmed ile ru’yet-i muhâsebesidir. Sene [12]60, 1844

Bî-hâsıl idüğü.

47 
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40. VGMA, Ev. Def.- 18255, v. 1b

Hisse-i mahlûl an-vakf-ı Merdân Dede der-karye-i Deper sene minhu 1279, 1863. 76 [guruş]

Maaş-ı muharrer ve harc-ı muhâsebe an-vakf-ı mezkûr [Merdân Dede] sene minhu [12]79, 
1863. 57 [guruş]

Maaş-ı muharrer ve harc-ı muhâsebe an-vakf-ı diğer Merdân Dede sene minhu [12]79, 1863. 76 
[guruş]
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D. Fotoğraflar 

48 
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Afyonkarahisar-Merkez-Ataköy Mahallesi-Merdan Dede Ziyareti 
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Afyonkarahisar-Merkez-Ataköy Mahallesi (Deper Köyü) Afyonkarahisar-Merkez-Ataköy Mahallesi (Deper Köyü)
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KÜTAHYA İLİ TÜRBE VE YATIRLARININ GÖNÜLLLÜ 

BEKÇİLERİ TÜRBEDARLAR

THE TOMB KEEPERS WHO ARE THE VOLUNTARY 
GUARDS OF THE SHRINES AND ENTOMBED SAINTS IN 

THE PROVINCE OF KÜTAHYA

Erdal ADAY1

ÖZ

Ölüm sonrasında hayatın varlığı anla-

yışına sahip olan Türkler bunun yansıması 

olarak defin ve defin sonrası törenlere bü-

yük kutsiyet yüklemişlerdir. Ölen atanın 

ruhunun öldükten sonra da yaşadığına, 

toplumla ilişkisini sürdürdüğüne, atanın 

yeryüzünde kalan manevi varlığının geri-

de kalan kişilerin hayatlarına tesir ettiğine 

inanılır. Türkler kendilerine ata bildikleri 

şahıslar için büyük mezarlar yapmış veya 

temsili mağaraları ecdatlarının mezar yer-

leri olarak değerlendirmiştir. Eldeki kayıt-

larda büyük kişilerin kurganlarını korumak 

için bazı oymakların muhafızlık yaptığı, oy-

mak sayısının kurgandaki kişinin statüsüne 

göre belirlendiği ve görevlerinin kurganla-

rı her türlü saldırıdan korumak olarak be-

lirtilir. Osmanlı Devleti döneminde bizzat 

Makale geliş tarihi: 25.08.2018, Makale kabul tarihi: 26.11.2018
1 Dr. Öğr. Üyesi, Dumlupınar Üniversitesi, Fen-
Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0287-2991.

padişahların türbedarlık görevini şahıslara 

takdim ettiği ve görevleri boyunca bu hiz-

meti yerine getirdikleri bilinir.

Bu makalede Kütahya yöresinde tür-

bedarlık kavramına yüklenen anlam, hiz-

mete başlamalarındaki manevi işaret, tür-

bedarların görevleri, halkın bu kişilere 

bakış açısı, bu mekanlarla olan ilişkileri ve 

bazı türbedarların isim listesi verilmiştir. 

Anadolu’nun tamamında görülen türbe 

ve yatır geleneğinin manevi bekçileri ka-

bul edilen türbedarlar bu mekanlara gönül 

bağı ile bağlıdırlar. Bu çalışmada, bugüne 

kadar ziyaret fenomeni açısından ele alınan 

bu türbedarlık konusu halkbilimi bakış açı-

sıyla ele alınmış ve bazı değerlendirmelere 

tabi tutulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Kütahya, Türbe-

dar, Rüya, Halk Hekimliği. 

ABSTRACT

Turks, who has the perception of life 

after death, attributed (assigned) great sa-

credness to burial and post burial rites as 

the reflection of this belief. It is believed 
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that the soul of the late ancestor also lives 

after death, it continued the relations with 

the society, the spiritual existence of the 

ancestor left on the earth affect the lives 

of the survivors. Turks built great tombs 

for the personages they know as their an-

cestors and considered the representative 

(symbolic) caves as the cemetery plots of 

their ancestors. According to the available 

evidences, it is expressed that some troops 

acted as a guard to protect the cairns of the 

personages, that the number of the troops 

were determined according to the status of 

the person in the cairn and that their duties 

were to protect the cairns from all kinds of 

attacks. It is well known that the Sultans 

themselves presented the duty of tomb-

keeping to the people and fulfilled this ser-

vice in the course of their duties. 

In this article, the meaning attributed 

to the concept of tomb-keeping, the spiri-

tual sign of their commencing service, the 

duties of the tomb-keepers, the public per-

spective on these people, their relations 

with these places and the list of some tomb-

keepers have been given. The tomb-keepers 

who are considered as the spiritual guards 

of the tradition of shrine and entombed 

saints appeared throughout the Anatolia 

are attached to these places with the bonds 

of love. In this study, the topic of tomb-

keeping treated so far in terms of the visit 

phenomenon has been examined with the 

perspective of ethnology and evaluated. 

Keywords: Kütahya, Tomb-keeper, 

Dream, Folk Medicine.

GİRİŞ

İnsanlık tarihinin başlangıcından iti-

baren üç önemli geçiş döneminden birisi 

olan ölüm ile ilgili uygulamaların temelin-

de gerek bu süreci kutsamak gerekse de 

bu süreçte meydana gelebilecek olumsuz 

durumlardan korunmak için belli başlı pra-

tikler sergilenmektedir. Ölüm sonrasında 

hayatın varlığı anlayışına sahip olan Türk-

ler, bunun yansıması olarak defin ve defin 

sonrası törenlere büyük kutsiyet yüklemiş-

lerdir. Ölen atanın ruhunun öldükten sonra 

da yaşadığına, toplumla ilişkisini sürdür-

düğüne, atanın yeryüzünde kalan manevi 

varlığının geride kalan kişilerin hayatlarına 

tesir ettiğine inanılır. Kabile atası, ünlü sa-

vaşçı, din adamı gibi söz konusu bu kişiler, 

yeteneklerini öldükten sonra da devam etti-

rir. Kurbanlar ve adaklar sunmak, törenler 

düzenlemek suretiyle dinsel ve toplumsal 

emirlerin, gelenek ve göreneklerin koruyu-

cusu kabul edilen ataların anılmasıyla bitki 

ve hayvanların çoğalacağı düşünülür. Ata-

ların anılmaması halinde ise öfkelenecek-

lerine kanaat getirilir (Örnek,1971:94-95). 

Büyük atasına, hayattayken saygı duyan 

Türk toplumu, atası öldükten sonra da aynı 

hürmeti ve hassasiyeti göstermiş; sonsuza 

kadar sürecek bir bağ oluşturmuştur. Eski 

Türk toplulukları arasında en köklü ve en 

eski inançlardan biri olan atalar kültü, öl-

müş ataları tanzim ve onun için kurban-

lar sunma inanç ve âdetidir. Evliya, ermiş, 

dede, baba gibi isimlerle anılan kişilerin 

yattıkları yerler etrafında oluşan inancın 

temelinde atalar kültü bulunmaktadır. Eski 
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Türk topluluklarında ölünün her türlü eş-

yasıyla defnedilmesi, ölmüş atanın kendi-

sinin yanı sıra hatıralarının ve eşyalarının 

da kutsal kabul edildiğini göstermektedir 

(Ocak, 1983:26).

1. Türk Kültüründe Atalar Kültü

Atalar ruhu daha çok ataların öldükten 

sonra da toplumla iç içe olduğu, ilişkilerini 

sürdürdüğü inancı şeklinde tezahür etmek-

te ve bu amaçla yiyecekler ve kurbanlar 

sunmakla, dualar edilmekle bu ruha bağlı 

kültler de yerine getirilmiş sayılmaktadır 

(Hançerlioğlu, 1993:60). 

Gök Tanrı dini ya da Kamlık dini ola-

rak adlandırılan Türk dininde insanlarla öl-

müş ataları arasındaki bu sıkı bağ, yaşayan-

la ölmüş atası arasında ardı arkası kesilme-

yen bir saygıyı da beraberinde getirmiştir. 

Bu saygı Türklerde, kurban kesip aş verme 

ya da yas tutma şekilde kendini en iyi ifa-

de etmektedir (Eröz, 1992:67). Ölmüş ataları 

tanzim ve onlar için kurbanlar sunma inanç 

ve âdeti, geleneksel Türk dinî tarihinin en 

önemli unsurlarından birini oluşturmakta-

dır. 

Türkler kendilerine ata bildikleri şa-

hıslar için büyük mezarlar yapmış veya 

temsilî mağaraları ecdatlarının mezar 

yerleri olarak değerlendirmiştir (Bayat, 

2007:187). Bu bağlamda ata, dede mezar-

larını yüce dağ başlarında inşa etmişler ve 

yılın belli dönemlerinde hayır aşlarını ver-

mişlerdir. 

2. Atalar Kültünün Yansıması 

Türbeler

Türbe, Türkçe sözlükte, “genellikle 

ünlü bir kimse için yaptırılan ve içinde o 

kimsenin mezarı bulunan yapı2” olarak ta-

nımlanır. Osmanlıca-Türkçe Sözlükte iki 

anlamı vardır “birincisi; mezar (genellikle 

ünlü bir kimse için yaptırılan), ikincisi ise; 

mezar üzerine çatılmış yapı” (Devellioğ-

lu, 1996:1115). Hançerlioğlu ise, “mezar ve 

türbedarı birlikte değerlendirerek mezar 

üstüne kurulmuş yapı, sözcük olarak me-

zar demektir. Halk dilinde, içinde ünlü din 

büyüklerinin yattığı (genellikle veli sayılan) 

üstü örtülü mezarları dile getirir. Bir dile-

ğin (hacetin) yerine gelmesi için bu türbele-

re iplik, mum, adanır. Türbenin bekçi ya da 

bakıcısına türbedar” denir (Hançerlioğlu, 

2000:663). Zeki Başar ise: “Çoğunlukla ma-

nevi güç ve meziyetlere sahip kişilerin, ta-

rikat alanında yükselmiş ya da memlekete 

büyük hizmetlerde bulunmuş simaların ve 

kahramanların mezarlarının yer aldığı üstü 

belirli tipte çatı ve kubbeyle örtülmüş bir 

veya daha fazla bölümden oluşan yapılara 

türbe denir.” demektedir (Başar, 1972:26).

Kütahya yöresindeki anlayışa göre; 

üzerinde yapı bulunan veli mezarlarına 

türbe, herhangi bir yapı olmayan mezarlara 

ise genellikle yatır adı verilir. Yöre insanına 

göre türbeler sıkıntıların giderildiği, hasta-

lıklara şifa veren kutsal mekânlardır. 

2 http://www.tdk.gov.tr/index.php?option= 
com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS. 
5c13bb5ae2bea9.91918037
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3. İslamiyet’in Kabulünden Önceki 
Dönemde Türbe ve Türbedarlık3

Türk kültüründe türbe yerinde kul-

lanılan diğer bir kavram da barktır. Bark; 

kurganlardan sonra, Göktürkler dönemin-

de ahşap, tuğla veya taştan yapılmış anıt-

sal mezarlardır. Barkların duvarlarının iç 

yüzeylerinde, hakan ve beylerin yapmış 

oldukları savaşlar resmedilmiştir (Hasol, 

1993:416). Kurgan,4 bark ve türbe, geçmiş-

ten günümüze Türk kültüründe yönetici-

lerin, din adamlarının, velilerin yattıkları 

gösterişli yapılar olarak imar edilmiştir.

Kurgan ve barklar Türk kültüründe 

türbenin yerine kullanılan kavramlardır. 

Bozkır kavimleri arasında Gök Tanrı dini-

ne sahip Türklerin en eski mezar yapısıdır. 

Dıştan bakıldığında bir tepe görünümün-

deki bu mezar yapılarının iç düzeni, toprak 

altında planlanmış bir mezar odasından 

oluşmaktadır. Mezar odası içerisinde, bazı 

kurganların ahşap sandukaya sahip olduk-

ları ve ölünün mumyalanarak buralara gö-

müldüğü görülmektedir (Tuncer, 1986:253). 

İskitler, kurgan kültürünün en önemli tem-

silcilerindendir. 

Kurganların içine konulan gündelik 

eşya yanında yüksek mevkiden insanların 

3 Bu konuda bkz. Tilla Deniz Baykuzu, “İslamiyet 
Öncesi Türk Tarihinin Köklü Geleneği Türbedarlık 
Hakkında” Prof. Dr. Ramazan Şeşen Armağanı, İs-
lam Tarih, Sanat ve Kültürünü Araştırma Vakfı Ya-
yınları, İstanbul 2005, ss. 403-415.

4 Bu konuda bkz. Yaşar Çoruhlu, Eski Türklerin Kut-
sal Mezarları Kurganlar, Ötüken Neşriyat, İstanbul, s. 
598.

kurganlarına bırakılan değerli eşyaların 

varlığı buraların yağmalanmasına yol aç-

mıştır. Türkler için, değerli eşyaların çalın-

masından çok, atalar ruhunun yeryüzün-

deki bağlantısı olan mezarın saygısızlığa 

uğraması kabul edilebilir bir davranış de-

ğildir. Batı (Avrupa) Hun Devleti Başbuğu 

Attila’nın, Hun aile mezarını soyan Bizanslı 

Margos piskoposuna karşılık Balkan seferi-

ne çıkması bunun kanıtıdır. 

Eldeki kayıtlarda büyük kişilerin kur-

ganlarını korumak için bazı oymakların 

muhafızlık yaptığı, oymak sayısının kur-

gandaki kişinin statüsüne göre belirlendiği 

ve muhafızların görevlerinin kurganları her 

türlü saldırıdan korumak olduğu belirtilir. 

(Baykuzu, 2005:407)

4. İslamiyet’in Kabulünden 
Sonraki Dönemde Türbe ve 
Türbedarlık 

İlk Türk İslam Türbesi örnekleri, Kara-

hanlılar dönemine rastlar. Türklerin çadıra 

benzer, yüksek bölümleri bulunan yüzeyle-

ri kasnaklı ahşap çatılardan teşekkül etmiş 

yapılar, türbenin ilk örneklerini teşkil eder. 

(Esin, 2006:141) Emel Esin, Türk üslubu tür-

belerin gelişimini şu cümleyle özetlemekte-

dir: “Türk çadırıyla başlayan, Türk kurganı 

ve stupa’sından geçen Türk navs’ını da ihti-

vade eden gelişme, X-XI. yüzyıllarda Türk 

üslubunda türbeler meydana getirmiştir” 

(Esin, 2006:173).

Bu türbelere türbenin temizliğini yapa-

cak, ziyarete gelen kişilere rehberlik ede-
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cek, başucunda Kur’an okuyacak türbedar-
lar tahsis edilmiştir (Pakalın, 1983:539).

Alevi ve Bektaşi kültüründe kutsal ka-
bul edilen yedi büyük ozandan biri kabul 
edilen Fuzulî belli bir süre Necefte Hz. Ali 
Türbesi’nde türbedarlık görevinde bulun-
muştur (Saraç; Macit, 2011:40).

Eldeki kayıtlarda bizzat padişahların5 
türbedarlık görevini şahıslara takdim ettiği 
ve görevleri boyunca bu hizmeti yerine ge-
tirdikleri bilinir. Kütahya tarihi ve kültürel 
birikimi sebebiyle büyük devlet adamları 
yanında önemli din büyüklerini de yetiş-
tirmiştir. Bu şahsiyetlerin mezarlarının ba-
kımını yapan gönül dostları her zaman ol-
muştur. 

5. Kütahya İli Türbe ve 
Yatırlarında Türbedar, Dede 
Sahibi, Rakıb6, Hizmetçi vd.

Türbedar türbeleri açıp kapayan, tür-
belerin temizliğini yapan, ziyaretçilere yol 
gösteren, genellikle o mekân ve evliyası ile 
“gönül bağı” bulunan, oraya kendini ada-
mış kişilere verilen addır. Türbedar için; 
“Türbede hizmet gören, türbeyi bekle-
yen kimse, türbe bekçisi, türbe muhafız ve 
hizmetkârı” (Osmanlıca-Türkçe Ansiklope-
dik Büyük Lûgat, 1990:1017) tanımları da 

yapılmıştır.

5 Gökçen Beyinli Dinç, 677 Sayılı Kanun, Türbeleri 
“Millileştirme” ve Yıkıcı Sonuçları: Geç Osmanlı’dan 
Cumhuriyet’e Türbedarlık, Cihannüma Tarih ve 
Coğrafya Araştırmaları Dergisi Sayı III/2 – Aralık 
2017, 113-137.

6 Rakıb: (Ağızlarda rafık şeklinde geçmekte) Göze-
ten, bekleyen (Devellioğlu,1996, 875)

Kazak Türkçesinde ise şırak (çırağ, 
mum, kandil), şırakşı7 (türbe bekçisi, tür-
bedar) anlamında kullanılmaktadır. (Koç; 
Bayniyazov vd., 2012:761) Türbedar türbe-
yi bekleyen, ziyaretçilerle ilgilenen, onlara 
dua okuyan, türbe hakkında menkıbeler 
anlatan ve ziyaretçiler tarafından bırakılan 
adakları dağıtan kişilerdir. 

Gerçek manasıyla taşrada daha yoğun 
olarak yaşatılan türbedarlara yörede, rakıb 
(rafık, haris/Şeyhler Beldesi) hizmetkâr, 
Dede Sahibi (Şeyhler), Yatır Sahibi (Saru-
hanlar), hizmetli, tekkeşin (Çamlıca) gibi 
değişik isimler verilmektedir. Yörede er-
kek türbedar yanında kadın türbedarlar 
da azımsanamayacak sayıdadır. Ziyaretçisi 
fazla olan genellikle küçük yerleşim yerin-
de olan türbelerin türbedarları vardır. Bu 
kişiler, “kültür örneği rüyalar” bağlamın-
da değerlendirilebilecek rüya sonucunda 
türbede yatan şahıs tarafından hizmetini 
yürütmekle görevlendirildiği gibi babadan 
oğula devam eden bir gelenek, mürşit-ta-

lip ilişkisi içerisinde vasiyetin8 gereği ola-

7 Kazakistan’da batırların (kahraman), din büyükle-
rinin mekânlarını koruyan, temizleyen, ziyaretçilere 
rehberlik eden kişilere şırakşı adı verilir. Şırakşılar 
ziyarete gelen kişileri karşılayıp ziyaretçiler adına 
Kuran okumakta ve dua etmektedirler. Bu ritüelin ar-
dından buradaki zatların hayatları hakkında bilgiler 
vermekte ve menkıbelerini anlatmaktadırlar. Bu hiz-
metlerinin karşılığında da bahşiş alırlar. 

8 Fatih Sultan Mehmet Han’ın türbedarlarından 
Tırnovalı Ahmed Âmiş Efendinin (Fatih Türbeda-
rı) bu görevi Bekir Efendi’nin tavsiyesi üzerine al-
dığı ve görevi devralmasından sonra Niğdeli Bekir 
Efendi’nin ruhunu teslim ettiği rivayet edilir. (Bkz. 
Öncel Demirdaş, “Fatih Türbedarı Tırnovalı Ahmed 
Âmiş Efendi (Ö. 1338/1920) ve İrşad Metodu” Araş-
tırma ve İnceleme, 2012, 23(1) s.10-17.
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rak da bu hizmeti devam ettirmektedirler. 

Türbeyi bekleyen, ziyarete gelen insanlarla 

ilgilenen, menkıbeler anlatan, yılın belli za-

manlarında törenleri düzenleyen, temizli-

ğini ve bakımını yapan kimselerdir türbe-

darlar. Saruhanlar köyünde belirli sülaleler 

bu görevi yapmaktadırlar. Kendilerinden 

sonra ise onların çocukları bu kutlu göreve 

talip olurlar. Bazı türbelerde dede sahipleri-

nin (türbedarların) listesi yer alır. Örneğin; 

Haksız Hasan Dede türbesinde bu türbenin 

bugüne kadar görev alan rafıklarının listesi 

asılıdır. 

5.1. Türbedarların Göreve 

Başlamaları

İnsan hayatında önemli bir yeri olan 

rüya, kişinin kendisini kutsal makamlara 

hizmetçi olarak vakfetmesinde etkilidir. Ki-

şinin kutsal olana kendisini adama olarak 

değerlendirilebilecek türbedarlığa başlama, 

rüya neticesinde gerçekleşir. Umay Günay 

kültür örneği rüyaların işlevi üzerinde dur-

muş, geleneklerin nesilden nesile aktarıl-

masında ve kişinin mitolojik figürlerle ilgi 

kurmasının öneminden bahsetmiştir (Gü-

nay, 2005:133).

Orta Asya Türk kültüründe şamanlı-

ğa giriş merasiminde karşımıza çıkan rüya 

motifi İslamiyet’in ve yeni kültürün etki-

siyle âşıklarda rüya motifine dönüşmüştür. 

Kutsal mekânlarla gönül bağı kurmada rü-

yanın önemi büyüktür. Ekmekçi Dede tür-

bedarı kendisine bu görevin rüyada veril-

mesini şu şekilde anlatır: “Medine’de cema-

atle namaz kılarken sağıma selam verdiğim 

anda Ekmekçi Dede’ye bir mescit yap diye 
bir ses duydum. Hacıdan gelir gelmez bir 
adet mescit ve erkekler ve kadınlar için tu-
valetler yaptırdım” (KK1).

Türbedarlar türbede yatan kişiler-
le rüya vasıtasıyla irtibat kurarlar. Orada 
yattığına inanılan kişiler rüyayı gören kişi-
yi felakete karşı uyarabilir, kendi yerini ve 
adını ifşa edebilir: “Türbedarlardan Fatma 
Yalçın bir gece rüyasında Mümine Ana’yı 
görür: Orada bulunan kişilerin isimlerini 
sora. Mümine Ana orada kimlerin yattığını 
söyler. Hemen yanı başındaki mezarın Şeri-
fe Ana’nın mezarı olduğunu belirtir. Ayrı-
ca, Mümine Ana’dan hastalığının iyileşmesi 
için yardım diler. Sabah uyandığında Mü-
mine Ana’nın yanındaki mezarının Şerife 
Ana’ya ait olduğunu çocuklarına söyler ve 
o günden sonra oradaki metfunun Şerife 
Ana olduğu rivayet edilmiştir” (KK2).

Genellikle atadan oğula bu mekânlarla 
gönül bağı kuran kişiler, bu kutsal 
mekânların her türlü hizmetine koşarlar. 
“Ekmekçi Dede türbedarı ilerlemiş yaşına 
rağmen otuz yedi yıldır türbenin hizme-
tini görmektedir. Türbedar Ömer Kork-
maz, Dursunbey Gökçedağ köyünden 
Tavşanlı’ya göç etmiştir. İlerleyen yaşına 
rağmen her gün düzenli olarak köyden tür-
beye gelip gitmektedir. Emeklilik ikramiye-
siyle türbenin hemen bitişiğinde bulunan 
küçük mescidi (Fotoğraf 1) yaptırmıştır” 
(Aday, 2013:132). 

Osmanlı Devleti zamanında özellik-
le devlet adamlarının ve din büyüklerinin 

türbelerinin bakımı, orada yatan zatlara ait 
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vakıflar aracılığıyla karşılanmıştır. Osmanlı 

Devleti’nin “Devlet Anası” Hayme Ana için 

1892 yılında maaşlı türbedar tayin edilir. 

Mesut Sönmez’e göre bu sülalenin lakabı 

Efeler’dir (KK3). Dinçel çalışmasında Hay-

me Ana Türbesinin türbadarları hakkında 

şu bilgiyi vermektedir: “Çarşamba köyün-

den Yakupoğlu Süleyman’a türbenin anah-

tarı verilir. Halk tabiriyle kendisine Efeoğlu 

Süleyman denir. Kendisine maaş bağlanan 

Efeoğlu Süleyman, türbenin temizliğini ya-

par, cuma akşamları da mum yakar, yaptığı 

hizmetin karşılığı olan maaşı da kabul et-

mez. Ahmet’in oğlu olan Efeoğlu Süleyman 

vefat edince yerine Ali Efendi türbedar 

olur. Türbedar Ali Efendi 1915-1925 yılları 

arasında on yıl süreyle maaş alır” (Dinçel, 

2009:64).

Hayme Ana türbesiyle ilgili diğer bir ri-

vayette de şu şekildedir: Cumhuriyetin ilk 

yıllarında Çarşamba köyüne bir devlet gö-

revlisi gelir. Görevli türbedara “Babanızın 

şu kadar alacak parası var gelin alın” der. 

Ali Efendi de “Benim bu paraya ihtiyacım 

yok, para devletimize kalsın” deyince tür-

bedarlık parası devlete kalır. Günümüzde 

de türbedarlık görevini Süleyman ve Ali 

adındaki türbedarların torunu olan Çar-

şamba köyünde ikamet eden soy ismi veril-

meden önce de Türbedaroğulları olarak da 

bilinen bu sülaleden Zarife Sönmez ve Me-

sut Sönmez (KK3) yapmaktadır. 

Tarih araştırmacısı Dinçel çalışma-

sında, türbedar tayin edilen Eşrefoğlu 

Süleyman’ın verasetini ve Ali Efendi’nin 

maaş cetvelini gösterir belgeyi yayımlamış-

tır (Dinçel, 2009:64). Araştırmacı Orhan Sa-

rıca çalışmasında bizzat II. Abdülhamit’in 

türbenin teşrifatında kullanılmak üzere 

halı, avize ve sünbüllü kandil gönderdi-

ğini belirtir. (Sarıca, 2011:27) Bu eşyala-

rın İnegöl’e götürüldüğü ve avizenin İne-

göl’deki İshak Paşa Camine konulduğu ri-

vayet edilir. Çarşamba köylülerinin şikâyeti 

üzerine avize kırık dökük de olsa geri ge-

tirilir. Atlas perdeler ve halılar ise kaybol-

muştur (Dinçel, 2009:58). 

30 Kasım 1925’te yürürlüğe giren 677 

sayılı kanunun9 sonucunda tüm tarikatlar, 

tekkeler, zaviyeler ve türbeler kapatılmış 

dedelik, seyitlik, çelebilik, üfürükçülük gibi 

unvanlar yasaklanmıştır. Türbelerin ka-

panması sonrasında 1950’de açılmalarına 

kadar geçen sürede türbelerdeki kıymetli 

eşyaların kaderine terk edildiği söylenebilir 

(Dinç, 2015:122). 

Osmanlı döneminde vakıf hizmetleri 

çok önemli bir yer tutar. Vakıflardan elde 

edilen gelirler türbelerin hizmetlerinde kul-

lanılmaktadır. Bu konuda Cevdet Dadaş, 

Atilla Batur ve İsmail Yücedağ tarafından 

hazırlanan “Osmanlı Arşiv Belgelerinde 

Kütahya Vakıfları” adlı çalışmada Ahi Ars-

lan Vakfı (30009 Dosya numaralı) belgesin-

de “Ali Halife türbedar zaviyedar hususun-

da …” Ahi Arslan Türbesi’ne atanan kişi 

hakkında belgeler yer alır (Batur; Dadaş, 

vd. 2000: C II, 24).

9 “Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve Tür-
bedarlıklar İle Bir Takım Unvanların Men ve İlgasına 
Dair Kanun” http://www.mevzuat.gov.tr/Mevzuat-
Metin/1.3.677.pdf
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Arslan Bey Vakfı kayıtlarında ise, “Tav-
şanlı nahiyesinde medfun bulunan Aslan 
Beğ’in Türbesi’nde Kur’an-ı Kerim tilavet 
eylemek üzere, dört okuyucuya haftada bi-
rer hatim-i şerif olmak üzere her okuyucu-
nun ayda dört hatm-i şerif okumasına dair” 
belgede, vakıf gelirlerinden ilgili kişilere 
ödeme yapıldığını gösterir vakıf belgesi yer 
almaktadır (Batur; Dadaş, vd. 2000: C II, 
98).

Aynı vakfın bir başka belgesinde Tav-
şanlı Nahiyesi Pazar köyünde medfun bu-
lunan Aslan Beğ’in Türbesi’nde haftada bir 
hatm-i şerif okunması ve türbedara berat 
verilmesi ile ilgili belge yer almıştır (Batur; 
Dadaş, vd. 2000: C II, 148).

Hacı Baba Zaviyesi Vakfı adı altında 
türbe vardır. Türbedarı Tahsin Efendi şek-
linde geçer ve hizmetleri karşılığında padi-
şahtan nişane aldığını gösterir kayıtlar var-
dır (Akan, 2002:297). 

Türbe ve yatırlar, her türlü felakette sı-
ğınılacak ve kutsalın daha iyi hissedileceği 
bir mekân, insanların buluşma durakları ve 
sosyal yardımlaşma kurumlarıdır. Etki ala-
nı yurdun dört bir yanına yayılmış bulunan 
Aziz Dede Türbesi de hastalık ve sıkıntılara 
çare bulmak için ziyaret edilmektedir. Tür-
be özellikle felçli hastaların başvurdukları 
önemli bir merkezdir. Türbenin bakımını 
yapan türbedarlara verilen paralar ekono-
mik anlamda ailelere destek olmaktadır. 
Bu nedenle, düzenli olarak her yıl maddi 
durumu zayıf olan bir aileye bu görev ve-
rilmektedir. Aziz Dede’nin köyün kurucu-

su olduğuna ve köy halkının onun soyun-

dan geldiğine inanılır. Bu yüzden köydeki 

bütün aileler türbede görevli olabilir ancak 

türbedar kadının da ifadesine göre özellikle 

maddi durumu zayıf olan kişiler bu göreve 

seçilir ve her yıl muhtarlık, bu hizmeti fark-

lı köylülere verebilmektedir. Köyde Tekke-

şin olarak bir dönem Yatır sülalesi de bu 

hizmeti yerine getirmiştir. (KK9)

Alevi-Bektaşî zümrelerce daha çok 

özen gösterilen türbe ve yatırların bakımla-

rı bölgede tekkeşin ve ocakzade adı verilen 

o soydan gelen kişilerce görülmektedir. 

Hüseyin Gazi Ocağı Türbesi’nin bakı-

mını Tekkeşinler sülalesinden Gazi Erdoğ-

muş yapmaktadır (Bkz Fotoğraf 3). Sadece 

Tekkeşinler değil Hüseyin Gazi ocağına 

bağlı diğer talipler de bu hizmeti yapmaya 

özen gösterirler. Körs köyündeki inanışa 

göre, Hüseyin Gazi Türbesi’nin bakımı sıra-

sında sandukanın açılıp mezarın onarılma-

sına yardımda bulunan kişiler de bu hizme-

ti yürütürler (KK6).

Seyyid Ali Sultan Türbesi’nin bakımını 

Ocakzade ailelerden Kayıhan ailesi yürüt-

mektedir. Kütahya iline bağlı Okçu, Güveç-

çi, İnli, Körs, Aydoğdu, Sökmen, Çobanlar, 

Fındık gibi köylerde Seyyid Ali Sultan Oca-

ğına bağlı talipler; bu türbenin bakımında 

daha titiz davranırlar (KK7).

Kütahya-Afyonkarahisar sınırın-

da olmasına rağmen Kütahya Alevili-

ğinde önemli bir yeri olan Cemal Sultan 

Türbesi’nin (Çakırlar Türbesi) türbedarlığı-

nı Döğer kasabasında oturan Hasan Amca 

yapmaktadır (Bkz Fotoğraf 4). Kendisinden 
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önce babası bu hizmeti görmüş, şimdilerde 
ise bu görevi kendisi devam ettirmektedir. 
Hacı Bektaş’ın halifelerinden Resul Baba 
Türbesi’nin türbedarlığını ise Gedikoğul-
ları sülalesi yapmış ve bölgede bu sülale-
ye de Tekkeşinler adı verilmiştir (Aday, 
2013:136).

Günümüzde Dönenler Camisi ola-
rak da bilinen Kütahya mevlevihanesini 
bir müddet türbedar idare ettirmiştir (Arı, 
2003:9).

Kütahyalı şairlerden Nasır Dede hak-
kındaki kayıtlarda şu ifadelere yer verilir: 
“Ömer Dede’nin oğludur ki, Ömer Dede, 
merhum pederimizin ortanca kardeşi 
idi. Ve merhum Ahmed Dede dergâhta, 
türbedâr ve meydancı ve kandilci idi…ve 
fakirin vaktinde dahî iki buçuk sene, bir 
müddet meydancılıktan mâdâ, mezkûr hiz-
metlerde mevsuûm olup, iki buçuk sene 
sonra mâbeynimizde zuhûr eylemis” (De-
ğer, 2006:67).

Türbedarlar öldükten sonra türbenin 
bahçesine ya da türbede yatan zatın ayak 
ucuna gömülmeyi vasiyet ederler. Bu nok-
tada türbelerde türbedarların da mezarları 
vardır. Ekmekçi Dede Türbesi’nde yer alan 
mezarlardan birinin türbedara ait olduğu 
rivayet edilir. 

Paşam Sultan Türbesi bahçesinde me-
zarlar vardır, bu mezarlardan ikisi, yıllar 
önce bu türbeye bakan kadın ile kızına ait-
tir. Öldükleri zaman bu bahçeye defnedil-
miştirler. Şu anda türbenin hizmetini yapan 
kadın da buraya defnedileceğini belirtmiş-

tir (KK8). 

5.2. Türbedarın Görevleri

a. Türbedarlar sağaltma tekniklerini 

uygularlar: Türbedarlar tedavi maksadıyla 

ziyarete gelen insanların ihtiyaçlarını karşı-

lar, tedavi uygulamalarını yapar. Hastalık-

ların tedavisinde hastaların sorumluluğu-

nu üstlenirler. Saha çalışmamızda türbedar 

Zeliha Nine göz rahatsızlıkları olan kişilere 

sağaltmanın nasıl yapıldığını uygulama-

lı olarak göstermiştir. Uygulama bittikten 

sonra ziyaretçilerin gönüllerinden kopan 

para türbedar kişilere verilmektedir (Aday, 

2013:137).

Yörede türbedarların ocaklı kişiler gibi 

hastalıkları sağalttıkları söylenebilir. Ali-

beyköy/Himmet Dede türbesinde Mevlüt 

Çetin adlı türbedar tutulmaya gelen kadı-

nın başına ipi bağlayarak sağdan sola üç 

kez dolandırır, diğer ritüelleri de tamamla-

yarak sağaltma uygulamasını bitirir.

Eski Gediz/Gaflet Baba Türbedarı, has-

tanın ağzına ekmek koyar, ekmek parçasını 

ağzına alan hasta, türbenin etrafında üç kez 

döner. Hastanın bu ekmeği yemesi gerekir, 

yemezse iyileşemeyeceğine inanılır. 

Kemal Sultan’a adanan çorbanın türbe-

dar tarafından pişirilmesi gerekir. Bu tekke 

çorbası, türbedarın annesi veya eşi tarafın-

dan pişirilir. Herkes evinden bir tabak geti-

rir ve o çorbadan yer (Aday, 2013:136-137).

Sarı İsmail’e ait olduğuna inanılan mü-

hürden kağıda basılıp içine biraz çörek otu 

koyup üçgen şeklinde sarılır ve bunları is-

teyene verirler. Askere gidenler, yolculuğa 
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çıkanlar, bunlardan yanına alır. Kazadan 

beladan koruduğuna inanılır. Türbeye ziya-

rete giden kaynak kişi şu bilgileri aktarmış-

tır: “Sarı İsmail Sultan Türbesinin bekçisi 

olan kadın yeşil kumaş içine mezar toprağı, 

çörek otu, tuzdan oluşan bir karışım hazır-

ladı. Bunu bağlayıp küçük bir bohça haline 

getirdi.17-18 yaşıma kadar sağ tarafıma ta-

karak taşımam gerektiğini söyledi. Böyle-

likle korkumdan kurtulmuş oldum. Bu tür-

benin kutsal olduğuna inanıyorum. Korkan 

ve tuvaletini tutamayan çocukları götürür-

ler” (KK10).

Türbedarlar türbede yatan zatın kut-

sallığını temsil eden bir kişi olarak ocaklı 

kişiler gibi atalarından gördüklerini ger-

çekleştirerek hastalıkları iyileştirmeyi amaç 

edinirler. 

b. Türbedarlar düzenli olarak türbenin 

temizliğini yapar, mum yakar, hayır şölen-

lerini tertip eder. Sabah 08:00’de türbeyi 

açar, akşam 18.30’a kadar türbenin hizmeti-

ni görürler. Ayakkabıları düzenlemek, tür-

beyi süpürmek, gelenlere bilgiler vermek, 

getirilen yiyecekleri dağıtmak, türbedarın 

görevlerinden bir kaçıdır. 

Türbeyi ziyaret eden kişiler tarafından 

yatırın üstüne bırakılan başta tülbent ve na-

mazlağı gibi eşyaları türbedarlar toplar ve 

satar. Elde edilen gelir, dede hayırlarında 

ya da kurban etkinliklerinde kullanılır. 

Şeyhler köyünde özellikle rafıklar ta-

rafından Perşembe gecesi türbelerde mum 

yakılır. 

Sarı İsmail Sultan Türbesi’nin türbedar-

ları Alevi-Bektaşi dedelerinden Mehmet Ali 

Kılıçarslan ve aynı sülaleden Fedai Kılıçars-

lan düzenli olarak türbenin hizmetlerini 

görmekte, gelen insanlara muska yazmakta 

ve her perşembe gecesi düzenli olarak tür-

bede mum yakmaktadırlar.

Kendisini türbedar olarak adlandırma-

sa da türbe ve yatırların yakınında oturan 

kişiler bu mekânların hizmetini görmek-

tedirler. Türbelerin tahrip edilmemesi için 

kapıları kilitlenmekte, anahtarlar ise tür-

beye yakın kişilere teslim edilmektedir. 

Ilıca’da Osman Dede mezarı yanında mar-

keti bulunan İlhan Çoban adlı kişi Osman 

Dede yatırıyla ilgilenmektedir. Kaynak kişi 

burada yatan zatla olan bağını “gönül bağı” 

olarak izah eder (KK4).

Türbelerin tekin yerler olmadığı söy-

lense de oraların rızasını kazanmak için 

türbedarlar, türbenin bakımını gönül-

lü olarak yürütmektedirler. Gevreksey-

di Türbesi’nin hizmetini yapan Ali Dede, 

evini türbeye yakın yaptığı için pişmanlık 

duysa da kendisini affettirmek için ziyaret-

çilerle ilgilenmekte, türbede düzenli olarak 

mum yakmaktadır (Aday, 2013:134).

Seyitömer Beldesi’nde yer alan Seyyit 

Ömer Türbesi’yle türbe yakınında yer alan 

yurt görevlileri ilgilenmektedir. 

Şeyhi’nin türbesi, türbede yatan zatın 

soyundan olduğunu iddia eden kişilerce 

yapılmaktadır. “Kütahya’nın ileri gelen ai-

lelerinden olan Sıtkı Olçar’ın Şeyhi’nin sü-

lalesinden geldiğini belirten Ahmet Bey, 
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bu ailenin her yıl türbenin başında koç kur-

ban ettirdiğini, hamur çorbası, et yemeği 

ve pilav yaptırarak dağıttığını belirtmiştir 

(Aday, 2013:694).

c. Türbedar yılda birkaç kez düzen-

lenen şölenleri tertip eder. Alevî-Bektaşî 

zümrelerinde her türbenin mutlak bir 

türbedarı vardır. Bu kişiler, törenlerin 

başlangıcından sonuna kadar her türlü 

fedakârlıkları yaparlar. 

Türbedarlar genellikle, orada yatan zat-

ların isimlerini almışlardır. Pir Ahmet Efen-

di Türbesi’nin türbedarı Ahmet Özcan da 

adını Pir Ahmet Efendi Türbesi’nden almış-

tır (KK.5). Kalburcu Şeyhi Pir Ahmet Dede 

Kültür Derneği Başkanlığını da yürüten 

Ahmet Özcan önderliğinde her yıl düzenli 

olarak etkinlikler düzenlenmektedir. 

5.3. Yöredeki Türbedarların Listesi 

Şehit Dede Türbesi - Şefik Ünver/Saru-

hanlar, Ahmatçık Türbesi - Ahmet Eröz ve 

Mehmet Eröz/Saruhanlar, Gül Ana Türbe-

si - Hüseyin Akman/Saruhanlar, Ali Baba 

- Ahmet Birol/Saruhanlar, Savcı Bey - Koca 

Bekir/Karaköy, Balıklı Tekkesi - Rıza Bah-

şi/Merkez, Hüseyin Dede- Ayşe Ertürk/

Merkez, Paşam Sultan- Münire Mercan/

Merkez, Hamza Yâreni -İbrahim Öztürk/

Şeyhler Beldesi, Arap Dede- Ali Kömürcü/

Şeyhler Beldesi, Kemal Sultan –,Kemallar 

Sülalesi/Tavşanlı, Sarı İsmail Sultan- Fedai 

Kılıçaslan/Tavşanlı, Hayme Ana- Mesut 

Sönmez/Domaniç, Himmet Dede - Mevlüt 

Çetin/Altıntaş, Aziz Dede - Aysel Kasap/

Altıntaş, Koyun Baba - Halil Kılıç, Beytul-

lah Kahraman, Mustafa Zengin/Domaniç, 

Yak Dede - Sadık Kılıç, Ramazan Yıldırım/

Domaniç, Kızlar Dedesi - Cemal Gündoğ-

du/Domaniç, Saru Batu Savcı Bey - Ahmet 

Urfalı, Hasan Efe/Domaniç

SONUÇ 

Kutsal mekânın manevi bekçile-

ri türbedarlara yörede rakıb, rafık, haris, 

hizmetkâr, dede sahibi, yatır sahibi gibi de-

ğişik isimler verilmektedir. İsimleri farklı 

da olsa bu kişiler eski Türk geleneğindeki 

“şair ruhanilerin” misyonlarını Anadolu’da 

canlı bir şekilde devam ettirmektedirler. 

Türbedarlar toplum önünde hüviyetle-

rini artırmak için türbedarlık görevinin ila-

hi bir işaret neticesinde rüyada kendilerine 

verildiğini ifade etmektedirler. Rüyanın dı-

şında atadan oğula, köy sakinlerinin tama-

mı ya da ihtiyaç sahibi kişiler bu hizmeti 

yerine getirmektedirler. 

Kütahya yöresinde türbedarlar, ziya-

retçilere rehberlik eder, türbenin bakımını 

ve bekçiliğini yapar, ziyaretçiler tarafından 

bırakılan adakları dağıtırlar. Türbedarlar 

tedavi maksadıyla ziyarete gelen insanların 

ihtiyaçlarını karşılar ve tedavi uygulamala-

rını yapar. Yörede erkek türbedar yanında 

kadın türbedarlar da vardır. 

Bölgede edinilen veriler neticesinde, 

türbedarlık hizmetinin gönüllülük esasına 

bağlı olarak hali hazırda devam ettiği fakat 

moderleşme ve kültürel yozlaşma gibi ne-

denler dolayısıyla bu geleneğin de kaybol-

ma riski altında olduğu söylenebilir. 
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TİRE’DE ÜÇ BEKTAŞİ TEKKESİ: ARAPPINARI, ALİ 

BABA VE KURT BABA

THREE BEKTASHİ DERVISH LODGE AND TOMBS IN TİRE: 
ARAPPINARI, ALİ BABA AND KURT BABA

Fahri MADEN1

ÖZ

XIII. yüzyılda Hacı Bektaş Veli’nin 

Horasan’dan Anadolu’ya gelerek 

Sulucakaraöyük’te yaktığı çerağ zamanla 

tüm Anadolu’da yayılmıştır. Hacı Bektaş 

Veli’den sonra onun halifeleri tarafından 

Batı Anadolu’da çok sayıda tekke açılmış-

tır. Bektaşiliğin yayıldığı ve temsil edildi-

ği yerler arasında Tire de bulunmaktadır. 

XIV. yüzyıldan itibaren Tire’de Arappınarı 

(Baba Sultan), Horasanlı Ali Baba ve Kurt 

Baba gibi Bektaşi tekke ve türbeleri faali-

yet göstermiştir. Baba Sultan ismiyle bili-

nen tekke, Derekahve semtinin güneyinde 

Güme Dağı eteklerinde bulunmaktaydı. Bu 

tekkenin bir diğer ismi “Asitâne” idi. Bu-

nun sebebi halifeler tarafından idare edil-

mesiydi. Tekkenin bilinen ilk postnişini 

Abdal Musa Sultan’ın halifelerinden Halil 

Makale geliş tarihi: 14.09.2018, Makale kabul tarihi: 26.11.2018
1 Dr. Öğr. Üyesi, Kastamonu Üniversitesi, Fen-
Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ORCID ID: 
https://orcid.org/0000-0002-8529-9165.

İbrahim Baba’ydı. Evliya Çelebi tarafından 

“müfessir ve muhaddis” olarak belirtilen 

Ali Baba kaynaklarda Horsan erenlerinden 

ve Ahilerden gösteriliyorsa da onun Tire’de 

kurduğu tekke zamanla Bektaşi dervişleri-

nin faaliyet gösterdiği bir kuruma dönüş-

müştür. Bugün Ali Baba Türbesi içerisin-

de Hasan Baba gibi Bektaşi büyüklerinin 

de mezarı bulunmaktadır. Rivayete göre 

türbeye ismini veren Ali Baba, Hacı Bek-

taş Veli’nin yol arkadaşlarından Bahaddin 

Baba’nın oğludur. Ali Baba türbesi Tire’nin 

doğusunda, ilçeye 5,5 km. mesafede bulu-

nan Boynuyoğun köyü hudutları içerisin-

de, Ali Baba Türbesi diye anılan yerdedir. 

Osmanlı döneminde Tire kazasının Hacı 

köyünde de bir Ali Baba Tekkesi’nin varlı-

ğı bilinmektedir. Bununla birlikte Tire mer-

kezindeki Bektaşi tekkelerinin en önemlisi 

Kurt Baba Tekkesi’dir. 1826 yılında kapa-

tılan ve mal varlığına el konulan bu tekke, 

42 kadar bina ve eklentileriyle büyük ve 

zengin yapı topluluğuna sahipti. Bu iti-

barla zengin bir vakfı bulunan Kurt Baba 

Tekkesi’nin hane ve dükkânları kiraya ve-

rilerek elde edilen gelirler hazineye aktarıl-

mıştı. Bu çalışmada Osmanlı arşiv kaynak-
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ları ışığında Tire’nin inanç ve kültür dün-
yasında önemli bir yere sahip olan Bektaşi 
tekkeleri ve türbelerinin faaliyetleri ortaya 
konulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Bektaşilik, Hacı 
Bektaş Veli, Tire, Arappınarı (Baba Sultan), 
Horasanlı Ali Baba, Kurt Baba.

ABSTRACT

In the thirteenth century, Hacı Bek-
tas Veli came to Anatolia from Khorasan 
and spread in Sulucakaraoyuk all over 
Anatolia. After Hacı Bektas Veli, many of 
the lodge were opened in Western Anato-
lia by his caliphs. Tire is among the place 
where Bektashism is spread and repre-
sented. Bektashi lodges and tombs such 
as Arappınarı (Baba Sultan), Horasanlı 
Ali Baba and Kurt Baba have been active 
in Tire since the 14th century. The dervish 
lodge, known as Baba Sultan, was located 
on the skirts of Mount Gume on the south-
ern part of Derekahve. Another name of 
this lodge is “Asitâne”. It is because it was 
governed by the caliphs. The first known 
post-nisin of dervish lodge was Halil 
İbrahim Baba, the deputy of Abdal Musa 
Sultan. Even though Ali Baba, who is men-
tioned as “an admirer and muhaddis” by 
Evliya Çelebi, is shown as Khorasan eren 
and Ahi in the souces, the tekke he founded 
in Tire has gradually become an institution 
where Bektashi dervishes operate. Today, 
Ali Baba Mausoleum also has the grave of 
the Bektashi elders such as Hasan Baba. Ac-
cording to Rivay, Ali Baba, who gave his 
name to the tomb, is the son of Bahaddin 

Baba, the companion of Hacı Bektas Veli. 
Ali Baba tomb is in the east of Tire, within 
the boundaries of the Boynuyoğun village 
that is 5.5 km away from to the town. In 
the Ottoman peridon, it is known that there 
was an Ali Baba Lodge in the Haci vil-
lage of Tire town. However, the Kurt Baba 
Lodge is the most important of the Bektashi 
lodges in Tire. This lodge, which was 
closed in 1826 and confiscated as a prop-
erty, had a large and rich building com-
plex with about 42 buildings and annexes. 
In this respect, household and shops of the 
Kurt Baba Lodge, which has a rich foun-
dation, were rented and the obtained rev-
enues were transferred to the treasury. In 
this work, the activities of Bektashi lodges 
and tombs, which have an important place 
in the world of faith and culture, will be re-
vealed in the light of Ottoman archival re-
sources.

Keywords: Bektashism, Hacı Bek-
tas Veli, Tire, Arappinari (Baba Sultan), 
Horasanli Ali Baba, Kurd Baba.

GİRİŞ

XIII. yüzyılda Hacı Bektaş Veli’nin 
(v. 1271) Horasan’dan Anadolu’ya gele-
rek Sulucakaraöyük’te yaktığı çerağ za-
manla Anadolu’da yayılmıştır. Hacı Bek-
taş Veli’den sonra onun halifeleri tarafın-
dan, başta Abdal Musa olmak üzere Batı 
Anadolu’da çok sayıda tekke açılmıştır. 
Kısa sürede İzmir ve Aydın çevresinde çok 
sayıda Bektaşi tekke ve türbesi neşvü nema 
bulmuştur. Bektaşiliğin yayıldığı ve temsil 

edildiği yer arasında Tire’de bulunmakta-
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dır. XIV. yüzyıldan itibaren Tire’de Baba 

Sultan, Horasanlı Ali Baba, Hasan Baba, 

Halil İbrahim Baba ve Kurt Baba gibi Bek-

taşi şeyh ve dervişleri faaliyet göstermişler, 

tekke ve zaviyeler açıp vakıflar kurarak bu 

inancı bölgede yayıp temsil etmişlerdir. 

Tire’de tarihi süreçte Arappınarı (Baba 

Sultan) Tekkesi faaliyet göstermiştir. 

Osmanlı’nın son dönemlerine kadar açık 

olan bu tekke 1925 yılına kadar faaliyetle-

rini sürmüştür. İbn-i Batuta’ya göre Tire 

bir “Ahi kenti” olup seyahatnamesinde 

bu durumu şöyle anlatmaktadır: “Bura-

sı, bağlık, bahçelik, pınarlarla dolu güzel 

bir şehirdir. Orada bütün ömrü boyunca 

oruç tutan, dindarlıkta eşi benzeri olma-

yan Ahi Mehmet’in zaviyesine indik. Etra-

fında onun tarikatına bağlı pek çok mürit 

bulunuyordu. Bize bir yemek vererek hak-

kımızda hayır dua etti.” Bu itibarla Tire 

şehrinde ilk zamanlar tasavvuf yoğun bir 

şekilde Ahiler tarafından temsil edilmiş, 

daha sonra Mevlevî, Rufâi, Halvetî, Bektaşî, 

Nakşibendî, Şazelî ve Uşşakî gibi tarikatlar 

da yayılmıştır. 

Tire’de yayılan tarikatlar hakkın-

da bilgiler veren bir diğer seyyah Evliya 

Çelebi’dir. Evliya Çelebi’nin verdiği bilgile-

re göre XVII. yüzyılda Arappınarı Tekkesi 

Halveti halifeler tarafından idare edilirken 

(Evliya Çelebi, 1314:120), müfessir ve mu-

haddis olarak belirtilen Horasanlı Ali Baba 

Horsan erenlerinden ve Ahilerden gösteril-

mektedir. Bu iki tekkede zamanla Bektaşi 

dervişlerinin faaliyet gösterdiği kurumlara 

dönüşmüşlerdir. Bugün Ali Baba Türbesi 

içerisinde Hasan Baba gibi Bektaşi büyük-

lerinin de mezarı bulunmaktadır. Rivaye-

te göre türbeye ismini veren Horasanlı Ali 

Baba, Hacı Bektaş Veli’nin yol arkadaşla-

rından Bahaddin Baba’nın oğludur. Ali 

Baba türbesi Tire’nin doğusunda, ilçeye 5,5 

km. mesafede bulunan Boynuyoğun köyü 

hudutları içerisinde, Ali Baba türbesi diye 

anılan yerdedir. Osmanlı döneminde Tire 

kazasının Hacı köyünde de bir Ali Baba 

Tekkesi’nin varlığı bilinmektedir. Hatta bu 

tekke 1826 yılında hükümet tarafından ka-

patılıp emlak ve eşyasına el konulmuştur. 

Bunlarla birlikte Tire merkezindeki 

Bektaşi tekkelerinin en önemlisi Kurt Baba 

Tekkesi’dir. 1826 yılında kapatılan ve mal 

varlığına el konulan bu tekke, 42 kadar 

bina ve eklentileriyle büyük ve zengin yapı 

topluluğuna sahipti. Bu itibarla zengin bir 

vakfı bulunan Kurd Baba Tekkesi’nin hane 

ve dükkânları kiraya verilerek elde edilen 

gelirler hazineye aktarılmıştı. 

1. Arappınarı Tekkesi                  

(Baba Sultan)

Baba Sultan veya Horasanlı Halil İbra-

him Baba ismiyle bilinen tekke, Derekahve 

semtinin güneyinde Güme Dağı eteklerinde 

bulunmaktaydı. Bugün tekke Tire şehrinin 

içinde, akarsu kenarında ve yeşillik içerisin-

de bir yerdedir (Noyan, 2002:345). Bu tek-

kenin bir diğer ismi “Asitâne” idi. Bunun 

sebebi halifeler tarafından idare edilmesiy-

di. Tekkenin bilinen ilk postnişini Abdal 

Musa Sultan’ın halifelerinden Halil İbra-

him Baba’ydı. 1533 yılında vefat eden Ha-
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lil İbrahim Baba, Abdal Musa Tekkesi’nde 

yetişmişti. Bu itibarla Arappınarı Tekkesi, 

Hacı Bektaş Veli Tekkesi’nden sonra gel-

meyip bu tekkedeki halifeler Abdal Musa 

Sultan’ın halefleri idi (Noyan, 2002:344).

Evliya Çelebi bu tekkeyi ziyaret etmiş 

ve hakkında şu bilgileri vermiştir: “Ulu 

tekkedir. Şeyhi, İbrahim Efendi’dir. Evka-

fı çoktur. Tekkenin ensesindeki dağlar ve 

bağlar hep tekkenindir. Şehirde ve diğer 

kazalarda yirmi binden fazla müridi var-

dır. Bursa’da gömülü Üftâde Efendi’nin 

halîfesidir. Halveti idi. Başka tekkeler de 

vardır.” Tire şehrinde yetmiş adet tekke 

bulunduğunu haber veren Evliya Çelebi 

bunlardan en büyüğünün yirmi bin müridi 

ile Arappınarı Tekkesi olduğunu belirtmiş-

tir. Fakat Evliya Çelebi’ye göre XVII. yüz-

yılda bu tekke Halveti halifeler tarafından 

yönetilmektedir (Evliya Çelebi, 1314:120). 

Bu durumda tekke daha sonraki dönem-

lerde Bektaşiliğe geçmiş olmalıdır (Noyan, 

2002:390).

“Evliya Çelebi, Tire ziyaretinde Tek-

ke ile ilgili ayrıntılı bilgiler verir. Evli-

ya, 1671’de tekkenin şeyhi Halil İbrahim 

Baba’nın Bursa’daki halveti şeyhi Üftade’ye 

bağlı olduğunu yazar. Yine, çevresinde 

20.000 müridi olduğunu ve tekkenin üs-

tündeki dağda bulunan kestaneliklerin tek-

kenin vakfı olduğunu ekler. Evliya Çelebi, 

tekkede 200 kişinin hizmet gördüğünü ve 

yakınında 70-80 odalı ‘Fakirhane’ bulundu-

ğunu eklemektedir. Ayrıca, tekkenin önem-

li gelir kaynaklarından başlıcası, dere üze-

rindeki değirmenleridir. Sicil defterlerin-

den bu değirmenlerin yakın yıllara kadar 

çalıştığı anlaşılmaktadır. Tekke, içindeki 

meyve ağaçları sebebiyle, Vakıflar İşletme 

Müdürlüğü tarafından kiraya verilerek ça-

lıştırılmaktadır. Tekkenin 50 metre güney 

doğusunda kabristanlığı ile bu kabristan-

lığın batısında türbe yer alır. Türbe, selvi 

ağaçlarının içinde bulunmaktadır. Üst örtü-

leri yıkılmakla birlikte günümüze ulaşabil-

miş olan türbede, Horasanlı Halil İbrahim 

Baba, XVII. yüzyıldaki şeyhi Halil İbrahim 

Baba ve 19. yüzyılın ünlü şeyhi Hacıkırzâde 

Hüsnü Baba yatmaktadır. Şimdilerde tür-

be ve çevresi restore edilmiş, diğer alanlar 

mesire yeri olarak Tire belediyesi tarafın-

dan imar edilmiştir” (“Arappınarı Türbesi 

–Tekkesi”, 19.04.2018).

2. 1826 Bektaşi Yasağı ve Tire

1826 yılında Yeniçeri Ocağı ile birlik-

te Bektaşiliğin de yasaklanmasından Ti-

re’deki Bektaşi tekkeleri de etkilenmiştir. 

Arappınarı Tekkesi bu süreçte kapatılarak 

faaliyetlerine son verilmiştir. Bu sırada hü-

kümet tarafından mal varlıklarına da el 

konulmuştur. Böyle olmakla birlikte İs-

tanbul’daki Bektaşi tekkelerinden Tire’ye 

sürgün edilenler olmuştur. Bunlardan biri 

Merdivenköy’deki Şahkulu Sultan Tekkesi 

postnişini Mehmet Ahir Baba’dır Mehmet 

Ahir Baba, II. Mahmut’un fermanı ve Şey-

hülislamın fetvası gereği Tire’ye sürgün 

edilmiştir. Mehmet Ahir Baba, 1839 yılında 

vefat etmiş ve muhiblerince Tire’deki Bek-

taşi tekkelerinden Erbain Dağı eteklerin-

de, Bozdağ yaylası yakınındaki Arappınarı 

Tekkesi (Baba Sultan) haziresine defnedil-
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miştir. Mehmet Ahir Baba’nın mezarı gü-

nümüze yıkıntı halinde ulaşıp restore edi-

len tekkenin kabristanında kitabesiz olarak 

elif taçlı kabir halindedir (Koca, 2005:247-

275). 1826’da Tire’ye sürgün edilen bir di-

ğer Bektaşi babası, Üsküdar’da Kasım Ağa 

mahallesindeki Mürüvvet Baba tekkesi şey-

hi Mustafa Baba’dır (Esad Efendi, 1243:211-

212; Ahmed Cevdet Paşa, 1309:182-183). 

Bektaşi derviş ve babaları dışında il-

miyeden de Bektaşilik töhmetiyle Tire’ye 

sürgün edilenler olmuştur. Bunlardan en 

meşhuru eski vakanüvis Şanizâde Ataullah 

Efendi’dir (BOA, C.ADL, 33/2002; BOA, 

HAT, 503/24730; BOA, HAT, 500/24493; 

BOA, HAT, 290/17351). Şanizâde, arpa-

lığı olan Tire’ye sürüldü. Genel kanaate 

göre, Bektaşîlik meselesi ortaya çıkınca 

Şanizâde’yle arasında politik rekabet ve 

çekememezlik bulunan Behcet Efendi, ona 

Bektaşîlik suçlamasında bulunmuştu. Bu 

itibarla Şanizâde’nin görünürdeki suçu, 

Bektaşîliğe meyletmek ve fesat tertiplemek-

ti (Babinger, 1982:375). Konağında meclis-

ler düzenlemesi sebebiyle medreselilerin 

hışmına uğradığını dile getirenler de ol-

muştur. Ziya Nur Aksun’a göre Şanizâde, 

devletin en nizamlı askeri olarak gördü-

ğü Yeniçerilerin ilga edilmesinden ziyade 

güçlendirilmesi gerektiğini savunduğu için 

sürgün edilmişti (Aksun, 1994:183). Cevdet 

Paşa, Şanizâde’nin Matematik ve Tabiat 

İlimlerinde çok yetenekli, Tıp ilminde ise 

emsalsiz bir zat olduğunu belirterek onun, 

Bektaşîlik düşüncesinden uzak bulundu-

ğunu belirtmektedir (Ahmed Cevdet Paşa, 

1309:184). Şanizâde’nin Bektaşîlikle bir bağı 
olmadığı ve sürgün edilmesinin yanlışlığı 
dile getirilse de büyük babası Şani Ahmed 
Dede’nin bir Bektaşî şeyhi olması dikkatten 
kaçmamış olmalıdır. İhtimal Bektaşîliğin 
yasaklandığı dönemde bu ailevi ilişki bir 
şekilde muhafaza edilmekteydi (Mardin, 
1998:259). 

Şanizâde, sürgün yeri olan Tire’ye gel-
diğinde bölge ileri gelenleri tarafından tö-
renle karşılanmış ve Tire eşrafından Hacı 
Ahmet Reşit Efendi’nin evinde misafir edil-
mişti (Şânîzâde Mehmed Atâullah Efendi, 
2008: LVII ). Şanizâde’nin yaklaşık iki ay 
süren bu sürgün hayatı, affına dair müjde-
yi idam haberi zannederek fenalaşması ve 
ardından ölümüyle sona ermişti (Uzluk, 
1951:21-22). Şanizâde’nin Tire’ye sürgün 
edilişinden iki ay sonra affına dair ferman 
çıkarılmış, ancak fermanı getiren Tire voy-
vodası Eğinli Ali Bey, bir dil sürçmesi ola-
rak “itlakınıza (affıınıza)” yerine “itlafınıza 
(idamınıza)” ferman getirdim deyince fe-
nalaşan Şanizâde bir iki gün sonra 5 Ağus-
tos 1826’da vefat etmiştir. Rivayete göre 
Şanizâde, af fermanı göğsüne konularak 
Tire’ye defnedilmiştir (Şânîzâde Mehmed 
Atâullah Efendi, 2008: LVIII). Ahmed Lütfi 
Efendi’ye göre Şanizâde Tire’de oturduğu 
konağında bazı adamların acele koşuştur-
duklarını görünce idam fermanının geldi-
ğini zannederek aniden rahatsızlanarak ve-
fat etmişti (Ahmed Lütfi Efend, 1290:184). 
Mehmet Cemalettin ise onun suçsuz yere 
sürgün edilmesi üzerine meydana gelen 
üzüntüden öldüğünü söylemektedir (Meh-

met Cemalettin, 2003:69).
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3. Arappınarı Tekkesinin Yeniden 

Açılması 

Arappınarı Tekkesi daha sonraki yıl-

larda yeniden açılmış ve XX. yüzyılda da 

faaliyetlerini sürdürmüştür. Sultan Abdül-

hamit döneminde tekkede postnişin olarak 

Hacı İbrahim Baba (v. 1890), ondan sonra 

Tireli Halife Hacı Hüseyin Hüsnü Baba (v. 

1914) görev yapmıştır (Bu zat Mehmet Ali 

Perişan Dedebaba’dan icazetli Sturgalı şair 

Hüsnü Baba (v. 1894) ile karıştırılmakta-

dır. Koca, 2005:247-275). Bu tekkede Hacı 

Hüsnü Baba’dan sonra birkaç ay Arnavut 

Süleyman Baba ve Yenipazarlı Hacı Ah-

met Baba (v. 1925) (Şevki Koca’ya göre 

Mora’nın Yenişehir beldesindendir. Koca, 

2005:247-275) postnişinlik etmiştir. Ayrıca 

burada bir süre Keçeci Hakkı Baba, onun 

ardından Erbaalı Ahmet Cevdet Aşkî Şim-

şir Baba (1922-1958 arası), son olarak da 

Ahmet Sırrı Dedebaba’dan 1951 yılında 

icâzet alan Keçeci Hasan Hulki Can Baba 

(1959-1967 arası) postnişinlik görevini yü-

rütmüştür. Can Baba aynı zamanda fıkra-

lara konu olmuştur (Koca, 2005:247-275; 

Noyan, 2002:344). Tire’de 1951 yılında Ah-

met Sırrı Baba’dan icazet alan bir diğer Bek-

taşi hurûfi-meşrep nefesler yazan ve 1961 

yılında vefat eden Kulalı Mehmet Ercan 

Türâbi’dir (Koca, 2005:251).

1826 sonrası Arappınarı Tekkesi’nin ye-

niden canlandıran Hacı İbrahim Baba’nın, 

Hüsnü Baba tarafından tamir edilen meza-

rının kitabesi şöyledir:

Hüve’l-Bâkî

Ramazan-ı Şerif sene 1307 (1890)

Bu makam ile bu dergâh bir zaman virân iken

Eyledi tamirine Hüsnü Baba himmet küşad

Mazhar oldu sıdk ile “bani-i sani” nâmına 

Kıldı Hacı İbrahim Baba’nın türbe-i ruhu şâd.

Bu postnişinler arasında, Arappınarı 

Tekkesi’ni yeniden canlandıran Hacı İbra-

him Baba’dan sonra postnişîn olan Tireli 

Halife Hacı Hüseyin Hüsnü Baba müstesna 

bir yere sahiptir. 1914 yılında vefat etmiş 

ve tekke haziresine defnedilmiştir. Rivaye-

te göre Hüseyin Hüsnü Baba dervişlerini 

sopa ile sıra dayağına çeken, bu sertliğine 

rağmen gayet olgun ve çevresi tarafından 

saygı duyulan ve çok sevilen bir zattır. 

Noyan’ın naklettiğine göre dervişlerinden 

Hafız Hacı Kadiroğlu bir gün hiddete ka-

pılarak bir nefes defterini ateşe atar. Halife 

Hacı Hüseyin Hüsnü Baba bu yüzden so-

payı eline alınıp dervişine vurdukça, o hiç 

sesini çıkarmayıp sadece sopa kalkıp in-

dikçe, “Eyvallah Baba Hazretleri, Eyvallah 

Baba Hazretleri” dermiş (Noyan, 2002:344-

345).

“Hüsnü Baba (Hacıkırzâde Eşşeyh Hü-

seyin Efendi ibn Elhac Ahmet) aynı zaman-
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da icazet vermeğe yetkili bir şeyh olarak da 

dikkati çeker. Girit’teki Horasanlı Dergâhı 

şeyhlerine ‘Mürşit’ payesi vermiş olması 

belgelerde yer alır. Hüsnü Baba’nın, 1903 

tarihinde düzenlediği ek vakfiye suretine 

göre, tekkeye arazi ve ev gibi vakıflar bı-

raktığı ve yeni düzenlemeler yaptığı anla-

şılmaktadır. Hüsnü Baba, vakfiyesinde tek-

kenin akarlarından bir kısmını Hacı Bektaş 

Dergâhı ile türbesine, bir kısmını da İstan-

bul Merdivenköy’deki Şahkulu Tekkesi’ne 

harcama şartı getirir” (“Arappınarı Türbesi-

Tekkesi”, 19.04.2018).

Noyan’ın verdiği bilgilere göre keramet 

ehli bir zat olan Hacı Hüseyin Hüsnü Baba 

vefatını da üç gün önceden haber vermiş-

tir. Vefat gününe göre her şeyini hazırlatıp 

son akşamı bütün evlâtlarıyla helâlleşip 

“Fakîr’e son demimi verin” ve “Arkam-

dan ağlamayın, siz muhabbetinize devam 

edin” diye yatağına uzanmış ve vefat et-

miştir (Noyan, 2002:345). Hüseyin Hüsnü 

Baba’nın tekke binası içerisindeki mezarı-

nın kitabesi şöyledir: 

Hu dost

Hayf kim el-Hacc Hüseyin Hüsnü Baba reşîd

İrciî emrin duyunca eyledi azmi bekâ

Lücce-i tevhide gark olmuştu zikri “Hu” ile

Eylemezdi sohbet efsâne-i çün ü çerâ

Hüzn içinde bırakup nahl-i ıyâlin nâgâh 

Allah Allah diyerek eyledi azmi bekâ

Masivadan el çeküp terk eyledi bu fâniyi

Oldu siyah civârı Hazreti Hacı İbrahim Baba

Himmeti Pîr ile say’ etti muvaffak oldu hem

Yaptı bir dergâhı olup bu câyı dilguşâ

Ehl-i irfân olmuş idi şüphesiz

Hem hilafetle olup sırrı tarika aşinâ

Çıktı mı târihi fevtinden Ulvi dedi

Azm-i Hilmi ile cenneti Firdevsine

Göçdü Hüseyin Hüsnü Baba

Halîfe Hacı Hüseyin Hüsnü Baba’nın 

yetiştirdiği ve icazet verdiği kişilerden biri 

polis memuru Mustafa Turâbî Baba’dır. 

Mustafa Turâbî Baba’nın aydınlatıcısı ise 

Turgutlu Tekkesi’nden Mücerred Ali Rıza 

Baba’dır. Daha sonra Mustafa Turâbî Baba 

Menemen’deki Kasım Paşa Tekkesi’ne 

postnişîn olmuştur. Noyan’ın naklettiğine 
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göre Mustafa Turâbî Baba, icâzet alacağı 

zaman Halîfe Hacı Hüsnü Baba, mazba-

tasında aydınlatıcısının da mührünün bu-

lunmasını istemiştir. Aydınlatıcısı o sırada 

Şam’da bulunduğundan, o da bir başka 

mühür yaptırıp kendisi basmış ve maz-

batayı götürüp Hüsnü Baba’ya vermiştir. 

Sonradan Mücerred Ali Rıza Baba bu mü-

hür olayını öğrenince canı sıkılmış ve Hacı 

Hüsnü Baba’ya durumu anlatmıştır. Mus-

tafa Turâbî Baba Kuşadası’nda polislik yap-

mıştır. Eşi Recâ’et Hanım ve kızı Müyesser 

Tekin de Bektaşilik yoluna hizmet etmiş, iyi 

ve temiz insanlardır (Noyan, 2002:345).

Bu dönemde Arappınarı Tekkesi’nde 

bulunan babalardan bir diğer Çolak Hasan 

Baba (v. 1918)’dır. Tekke haziresindeki me-

zar taşı kitabesi şöyledir:

Hu dost

Hamdü lillah tâ ezelden Mustafa ve Haydar’a

Bend eoldum On İki İmamla Pîrim Hünkâr’a

İrciî emriyle nûş ettim ecel şerbetini

Eyleyüp Fatiha ihsan Çolak Hasan kemtere.

Halife Hacı Hüseyin Hüsnü Baba’dan sonra Arappınarı Tekkesi’nde birkaç ay Arna-

vut Süleyman Baba adında bir zât postnişînlik etmiştir. Bir süre ise Yenipazarlı Mustafa 

oğlu Hacı Ahmet Baba (v. 1925) görev yapmıştır. Yenipazarlı Ahmet Baba’nın mezarı tek-

ke haziresindedir. 26 Teşrin-i evvel sene 1341 (26 Ekim 1925) tarihli mezar taşı kitabesi 

şöyledir:

Hu dost

Hakkı bilmek ve bildirmek içün bu nâsûte

Gelerek hizmetini eyledi ber-muvaffak merâm

Birçok evladı uyarub vasl-ı dil-heva olarak

Faniye gelmedeki maksadı etti tamam

Pîr mezârat olarak aslına emri mekân içün

Vird edüb subh ile şamı

Bu hulusla tabuda evladını tekmil ederek

Lahute nakl mekân eyledi Ahmet Baba nâm

Ravza-i makamı nur olan

Bu dua ile fevait eyledi itmamı kelam

Yenipazarlı Mustafa oğlu Ahmed Baba

Ruhuna Fatiha.
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Daha sonra ise Tireli Halîfe Hacı Hüs-

nü Baba’nın yetiştirdiği Keçeci Hakkı Baba 

görevi devralmıştır (Noyan, 2002:344). 

Noyan’ın rivayetine göre bu tekkede Ke-

çeci Hakkı Baba’nın postnişînliği sırasında 

Ahmet Cevdet Baba derviş olarak kendi-

sine rehberlik etmiştir. Bu arada Deniz-

li’deki Halife Hacı Hüseyin Mazlum Baba 

Derviş Cevdet’e icâzetnâme verip aynı 

tekkeye postnişîn tayin edince Hakkı Baba 

bu icâzetnâmedeki mührü öpüp “Eyval-

lah” diyerek tüm müridlerini çağırıp Ah-

met Cevdet’i “Baba” olarak tanımalarını 

söylemiştir. Daha sonra postundan kalkıp 

“Buyrun burası artık sizindir” diyerek yeri-

ni, önceleri kendisinden el alan canlara reh-

berlik etmekte olan dervişi Ahmet Cevdet 

Baba’ya bırakmıştır. Noyan’a göre Halife 

Hacı Hüseyin Mazlumî Baba’nın Arappına-

rı Tekkesi’nde bir postnişîn var iken ikinci 

birine icâzetnâme verip göndermesi “anla-

şılmaz bir işlem” olmuştur. Buna karşılık 

Hakkı Baba’nın davranışı alçak gönüllülük, 

rıza ve teslimiyet bakımlarından takdire şa-

yan, olağanüstü güzel bir davranıştır (No-

yan, 2002:345). Ahmet Cevdet Baba 24 Şu-

bat 1958’de vefat etmiştir. İzmir’de Kokluca 

mezarlığına defnedilmiştir. Aşkî mahlasını 

kullanmış, güzel nefesler yazmıştır. Soyadı 

kanunu ile Şimşir soyadını almıştır (No-

yan, 2002:345).

Erbaalı Ahmet Cevdet Aşkî Şimşir 

Baba’dan sonra bu tekkede Keçeci Hasan 

Hulkî Can Baba postnişîn olmuştur. Son 

postnişîn olan Hasan Hulkî Can Baba, Ke-

çeci Hakkı Baba’dan nasip almış, Ahmet 

Cevdet Aşkî Şimşir Baba’dan derviş elbise-

si giymiş, babalık icâzetini Ali Naci Baykal 

Dedebaba’dan almıştır. 1967 yılı sonlarında 

İzmir’de vefat eden Hulkî Baba, Noyan’a 

göre “mahlâsı gibi iyi huylu, çok terbiyeli, 

yumuşak ve sevimli yüzlü bir kimse idi” 

(Noyan, 2002:345).

Aydın Posta Telgraf Müdürü olan 

Ozan Asım Kerimî Baba bu tekkeyi ziya-

reti sebebiyle bir şiir yazmıştır. “Tire’de 

dergâhta defin-i hâk-i ıtırnâk (güzel koku-

yu toprakta sırlı) İbrahim Baba ziyaretinde 

söylenmiştir” (25 Şaban 1328/1 Eylül 1910).

“Hû

Zâirim erenler, niyâza geldim 

Kabul et niyâzım İbrâhim Baba!

Kusurum olursa kapımda ey şâh 

Afv kıl muhtacım İbrâhim Baba.

Çoktan arzû ettim ziyâretini,

Bugün aldım ancak işâretini,

Diriğ eylemedin icâzetini 

Kabul et niyâzım İbrâhim Baba!

Eğerçi rû-be-rû ziyâret ettim,

Postunda veçhine nezâret ettim,

Seni gördüm sana ikâmet ettim 

Kabul et niyâzım İbrâhim Baba!

Nasîb oldu gördüm seni postunda,

Fakire sunarsın bir cânı destinde,

Bizi âdem etmek varsa kasdında 

Kabul et niyâzım İbrâhim Baba!
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Himmetini diriğ eyleme bizden,

Bizde hatâ varsa inâyet sizden 

Kerîmi kemteri düşürme gözden 

Kabul et niyâzım İbrâhim Baba!

Asım Kerimî Baba” (Noyan, 2002:346)

Arappınarı Tekkesi XIX. yüzyılın sonla-

rında (1897) Girit adasında yaşanan Yunan 

mezalimi sebebiyle göç etmek durumunda 

kalan dervişlere kucak açmıştır. Keza tek-

kenin günümüze ulaşan haziresinde mezarı 

bulunan kişilerden biri Kandiye muhacirle-

rinden Arif Tosun Akı (v. 1907)’dır. Onun 

mezar taşı kitabesinde; “Hu dost. Der ih-

sanına geldim/Ya Hazreti Allah/Kün he-

karım ümit varım Şefaat Ya Resulallah/

Girit Kandiye muhacirlerinden Arif Tosun 

Akı ruhuna Fatiha” ifadeleri bulunmakta-

dır. Haziredeki bir diğer mezar Ali Ağa kızı 

Fatma Molla (v. 1913)’ya aittir. Mezar taşı 

kitabesinde; “Nâzeninim gitti cennet bağı-

na/Firâkı kaldı vâlidinin hânına/Tahmisci 

Ali Ağa kerimesi/Fatıma Molla ruhuna Fa-

tiha” ifadeleri geçmektedir. 

4. Horasanlı Ali Baba Tekkesi

XIV. yüzyılda İbni Batuta’nın ifadesine 

göre, Tire bir Ahilik kentidir. “Beylikler dö-

neminde özellikle zengin aşiret ve boy yer-

leşmesinin Tire’ye kültürel zenginlik, dü-

şünce ve inanç özgürlüğü gibi temel boyut-

lar kazandırmış olduğu kaçınılmaz bir ger-

çektir. Çok yönlü aşiret yerleşimleri içinde 

kültürel transferler zamanla üretimde, sa-

natta ve düşüncede yeni boyutlara ulaşmış, 

bu kültürün öncüsü olmuştur. Ali Baba ve 

Hasan Baba türbeleri eskiden günümüze 

gelen Anadolunun Türk yaşamına açılma-
sında öncülük eden Ahilik geleneğinin bir 
devamını yansıtan ve bugün de Anadolu 
nun sayılı Bektaşi dergâhlarından biridir... 
Dışarıdan göçen dervişlerden özellikle Ho-
rasan grubu Ali Han Sultan, Buğday Dede 
ve Hacı Bektaşi Veli’nin arkadaşı Bahad-
din Sultan’ın oğlu gibi dervişlerle beraber, 
Ali Baba yalnız Tire’nin değil bölgenin 
önemli adlarındandır” (“Ali Baba Tekkesi”, 
04.05.2018).

Ali Baba’nın XIV. yüzyılda yaşadı-
ğı kabul edilmektedir. Ali Baba, Evliya 
Çelebi tarafından müfessir ve muhaddis 
olarak belirtilmekte, kayıtlarda ise, Ahi 
babası olarak geçmektedir. “Hacı Bektaş 
Velayetnamesi’nde de adına rastladığımız 
Ali Baba Horasanilerden olup, Hacı Bektaş 
Veli’nin en yakın arkadaşlarından Bahad-
din Sultan’ın oğludur. 1531 yılındaki belge-
de, ‘Vakfı zaviye-i Ahi Baba der nefsi Tire’ 
kaydıyla yer alırken, zaviyenin Aydınoğlu 
Umur Bey ve Sultan Murat Han nişanları-
na sahip olduğu görülmektedir. Defter-i 
Atik’de, zaviyenin Fota’dan (Gökçen) bu-
günkü yerine taşındığı kaydı vardır. 1531 
yılındaki Defter-i Hakani’de ise, zaviyenin 
bu dönem şeyhlerinden Dorum Dede’nin 
‘Sultan Şüca Zaviyesine, ‘Sultan Şüca ruhu 
için’, 400 koyun, 90 adet ördek, 29 sığır, 
3 at, 2 eşek, 3 tay ve değirmen’, vakfetti-
ği görülür. Ayrıca, kayıtta; ‘Vakfı Derviş-i 
Dorum Dede şeyhi zaviye-i Ali Baba’ baş-
lığıyla ele alınan vakıfların ‘ayende ve 
revende’ye sarfı şart koşulur. Dorum Dede 
bu vakıfların denetimini sağlığında kendisi, 

ölümünden sonra oğluna bırakmaktadır” 
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(http://www.evliyalar.net/ali-baba-tire-iz-
mir/, 04.05.2018).

“XIV. yüzyılda yaşadığı kabul edilen 
Ali Baba’nın türbesinin kitabesi yoktur. Ali 
Baba türbesi Tire'nin doğusunda, ilçeye 5,5 
km. mesafede bulunan Boynuyoğun köyü 
hudutları içerisinde, Ali Baba Türbesi diye 
anılan yerdedir. Ön tarafta giriş kısmıyla 
iki bölümden oluşan türbe sekizgen göv-
denin yüksek kasnağa oturan bir kubbe ile 
örtülmesinden ibaret sıvalı (sıvalar onarım 
sırasında yapılmıştır) bir yapıdır. Düzenli 
bir bahçe içinde ve türbe binasının dışında 
yer alan çeşitli mekânlarla birlikte bir kül-
liye şeklindedir. Türbe içinde çeşitli Bekta-
şi babalarının mezarları bulunmaktadır” 
(http://www.evliyalar.net/ali-baba-tire-iz-
mir/, 04.05.2018). 

Ali Baba Türbesi’nin mimari özellikleri 
ile ilgili şu bilgiler derlenmiştir: 

“Ali Baba Türbesi, sekizgen planlı asıl 
mezar odasının önünde yine sekizgen plan-
lı bir medhale sahip olup bununda önünde 
bir kapı revakı bulunmaktadır. Düz atkılı 
genişçe kapıdan sekizgen medhale giri-
lir. Medhalin doğu ve batı kenarları daha 
uzun tutulmak suretiyle enine gelişen bir 
sekizgen oluşturulmuştur. Girişin karşısın-
da dikdörtgen şekilli ve asıl mezar odasına 
geçişini sağlayan açıklık yer alır. Medhalin 
duvar ve üst örtüsü tamamen sıvalı olup, 
örtü kısmı, mukarnaslar ve dilimli kemer 
beyaza, diğer kısımlar sarıya boyanmıştır. 
Esas mezar odası muntazam bir sekizgen 
arz eder. Alt sıra pencereleri dikdörtgen şe-
killi, üst sıra pencereleri ise sivri kemerlidir. 

Her iki mekan da kubbeyle örtülüdür. Ana 
mekânın kuzey, güney ve batı cephelerinde 
birer pencere vardır. Türbenin doğu cep-
hesine bitişik ön mekânın kuzey cephesin-
de bir pencere, doğu kapısında ise bir taç 
kapı yer almaktadır. Dikdörtgen şekilli gi-
riş açıklığından ön mekâna ulaşılmaktadır. 
Mekânın orta kesimi bir kubbeyle, kuzeyde 
ve güneyde kalan kesimleri ise çeyrek küre 
şekilli birer yarım kubbeyle örtülmüştür. 
Kubbe yuvarlağına geçiş üzeri mukarnas 
benzeri unsurlarla bezenmiş pandantiflerle 
sağlanmıştır. Kubbe iç yüzeyi yakın zaman-
da yapılmış kalem işleriyle bezenmiştir. 
Kubbe göbekte ve etekte klasik Osman-
lı üslubunda kalem işi süsler ihtiva eder. 
Göbekteki dairevi madalyonun içi, lacivert, 
kiremit kırmızısı, siyah ve beyaz renklerle, 
palmetler, rumiler, rozet ve yaprak motifle-
ri ile doldurulmuş, etrafı ise benzer motif-
ler ihtiva eden yarım iri palmetlerle çevre-
lenmiştir. Dışta, türbe tamamen sıvalı olup 
beyaz badanalıdır. Sıvanmayan kısımlar 
kemerler, revak kemer köşelikleri ve kirpi 
saçaklar gibi tuğla aksamın bulunduğu bö-
lümlerdir. Bunlar dışında kubbeler de dâhil 
olmak üzere bütün satıhlar sıvanmıştır.

Ali Baba Türbesi’nin, kapı revakı, med-
hal ve revakta uygulanan bingi unsurları 
ile içteki kemer formlarının bir XV. yüzyıl 
eseri olan Karakadı Mecdettin Türbesi’yle 
yakın benzerliği, nisbetlerinin olgunluğu 
ve nihayet ahenkli dış görünüşü ile XV. 
yüzyılın ortalarında inşa edilmiş olabilece-

ğini kabul etmek mümkün görünmektedir. 

Anadolu Selçukluları Dönemi’nde çok istis-

nai olarak uygulanan, Beylikler Devri’nde 
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kısmen yaygınlaşan ön mekânlı türün, ön 
mekânları genellikle kare veya dikdörtgen 
planlıdır. Klasik Osmanlı Dönemi’nde se-
vilerek uygulanmıştır. Ön mekânı sekiz-
gen planlı bildiğimiz ilk ve tek örneği teşkil 
eden Ali Baba Türbesi ilgi çekicidir” (“Ali 
Baba Türbesi”, 18.11.2018).

Horasanlı Ali Baba Tekkesi, Tire’nin 
güney doğusunda ve şehrin dışında, ova-
ya bakan bir tepe üzerinde inşa edilmiştir. 
Tekkenin kurucusu olduğuna inanılan Ho-
rasanlı Ali Baba’ya ait türbe Tireli iş adam-
larından Mahmut Âşık Gürzen tarafından 
onarıltılmıştır. Buradaki mezarın makam 
olması daha muhtemeldir. Horasanlı Alî 
Baba’nın asıl türbesi Kandiye’de kendi 
adıyla kurduğu tekkedeydi. Yunanistanla 
Türkiye arasında yapılan nüfus mübadelesi 
sırasında Horasanlı Ali Baba’nın kemikle-
ri Girit’te bırakılmayıp Türkiye’ye getiril-
miş ve Tarsus’ta defnedilmiştir. Horasan-
lı Ali Baba Girit’in fethinde dervişleriyle 
birlikte görev almış, Girit’e gitmeden önce 
Tire’ye gelip burada tekke kurduğu ihti-
mal dâhilindedir. Horasanlı Ali Baba’nın 
mezarın ön tarafındaki büyük, kara servi 
ağacını kendisi diktiği rivayet edilmektedir. 
Buradaki küçük servi ağacını ise 1905 yılın-
da tekkenin son postnişînlerinden yüzba-
şı emeklisi Arnavut Kazım Baba dikmiştir 
(Noyan, 2002:338). 

Noyan’a göre Horasanlı Ali Baba bura-
ya ilk yerleştiği zaman Tire Beyi kendisini 
ziyarete gelmiş, ovanın görüldüğü bir nok-
tada duruyorlarken önlerinde üzerinden 
deveye binilecek büyüklükte bir taş varmış. 
Tire Beyi lâtife olsun diye Horasanlı Ali 

Baba’ya «Bu taşı nereye kadar atarsan ora-
ya kadar yeri sana veririm» demiş. Bunun 
üzerine Horasanlı Ali Baba taşı ovaya doğ-
ru öyle bir fırlatmış ki taş 7-8 kilometre ka-
dar uzak bir yere düşmüş. Bey de o araziyi 
tekkeye bağışlamış (Noyan, 2002:339). 

Tekkenin ön tarafında, kuzey yönün-
de küçük bir düzlük mevcuttur. Buraya 
Gözcü Baba mevkii denilmektedir. Gözcü 
Baba’nın mezarı doğu tarafta, bir kilometre 
kadar aşağıdaki serviler olduğu yerdedir. 
Saka Baba’nın mezarı ise tekkenin batı tara-
fında, iki üç yüz metre mesafedeki tek servi 
ağacının ordadır. Saka Baba tekke aşağıdan 
su taşırmış, Bazıları “Susuz yere dergâh 
kurdun” diye kendisine söylendiklerindei 
onları çorba içmeye davet etmiş. Herkesin 
gözü önünde tekkenin arkasında bir yere 
yumruğu ile vurarak buradan gayet berrak 
ve güzel bir su çıkarmış. Günümüzde hâlâ 
bol olarak akan bu suyun içimi çok güzel-
dir. Suyun yakınına kenarları beş metre 
uzunluğunda ve kare şeklinde bir havuz 
yapılmıştır. Havuzun etrafına ise on iki 
çam ağacı dikilmiştir. Alevilik-Bektaşilik’te 
on iki sayısı On İki İmam’a işaret etmekte-
dir. Ayrıca bu su kaynağından demir boru-
larla tekkeye ve eklentilerine su akıtılmıştır 
(Noyan, 2002:338). 

Osmanlı dönemi arşiv kayıtlarında 
Tire kazasının Hacı Köyü’nde kayıtlı gözü-
ken Ali Baba Tekkesi’ne 1807 yılında Sey-
yid Hasan Molla mütevelli ve zaviyedar 
tayin edilmiştir. Tayin yazısında Tire’ye 
tâbi Hacı köyündeki Ali Baba Zâviyesi 
vakfının zâviyedarlık ve tevliyetine kim-
senin müdahale ve taarruzu yok iken dı-



2018 / Yıl: 8 Sayı: 16

191

şardan bazı kişilerin gadr sevdasında ol-
malarıyla Ayasofya-i Kebîr Câmii imamı 
Esseyyid Hâfız Hayri Efendi tarafından 
vekalet verilerek tevliyet ve zaviyedarlık-
tan Esseyyid Elhâc İbrahim Halife uzak-
laştırılarak Eylül 1807 tarihinde Hacı Bek-
taş Veli Asitânesi’nde seccadenişin olan 
Esseyyid Elhâc Feyzullah Efendi’nin arzı 
ve Şeyhülislam Esseyyid Mehmet Ata-
ullah Efendi’nin işâretiyle Seyyid Hasan 
Molla’ya tevcih edilmiştir (VGMA, Defter 
nr. 272, s.226). Bu tekke 1826 yılında Bekta-
şilik yasaklanıp Bektaşi tekkeleri yıktırılır-
ken hükümet tarafından incelemeden geçi-
rilmiştir. O tarihte bir türbeden ibaret olan 
Ali Baba Tekkesi’nin yapılan incelemede 
Bektaşî değil Kadirî tekkesi olduğu, tekke 
şeyhi Hafız Hüseyin Efendi’nin Ayasofya 
Camii’nin birinci imamı bulunduğu ifade 
edilmiştir. Ayrıca bu tekkenin gelirlerinin 
Ali Baba Türbesi ve Tire’deki Hocazâde 
Mektebi’nin tamirine ayrıldığı görülerek 
tekke burada bulunan ilim talebesi ve ehl-i 
sünnet dervişlerin idaresine bırakılmıştır 
(BOA, MAD, 9772, s.235). 

Bu durumda Seyyid Hasan Molla’dan 
sonra görevi oğlu Hafız Hüseyin yürüt-
müştür. Ayrıva Ali Baba Tekkesi 1826 son-
rası vakıf olarak da hizmet vermiştir (BOA, 
EV.MH, 2246/2; EV.MH, 1843/20; EV.THR, 
157/14; C.EV, 189/9438; Tire’deki Ali Baba 
tekkesinin vakıfnâmesi için bkz. VGMA, 
Defter nr.2988, s.20-22). Ali Baba Tekkesi 
vakfının tevliyet ve zaviyedarlık görev-
lerinde bulunan Ayasofya-i Kebir Camii 
imamı Seyyid Hafız Hüseyin bin Seyyid 
Hasan’ın vefatı üzerine 28 Mayıs 1845 ta-

rihinden itibaren bu göreve Tireli Hacı İb-
rahim Dede getirilmiştir (BOA, EV.THR, 
157/14). Tireli Hacı İbrahim Dede’nin post-
nişinliği sırasında tekke vakfının 3 yıllık 
muhasebe kayıtları gözden geçirilmiştir. 
Buna göre tekke vakfının 1845-1847 yılla-
rına ait 450,5 kuruş zeytinlik bahçesi vari-
datı, 288 kuruş bağlarının kirası, 250 kuruş 
tarla kirası, 80 kuruş ma-i leziz kirası olmak 
üzere toplam 1068,5 kuruş geliri; 285 kuruş 
zeytin ağaçlarının orman açtırma masrafı, 
180 kuruş tarla kıyılarındeki çayın tamirat 
masrafı, 350 kuruş senede bir defa fukara-
ya ikrame dilen yemek masrafı olmak üze-
re toplam 815 kuruş giderleri vardı (BOA, 
EV.ZMT, 243/7).

Horasanlı Ali Baba Tekkesi’nde 1870 
yılında Kara Abdal Süleyman Şemsi Baba 
postnişîn bulunuyordu (Noyan, 2002:343; 
İnal, 1968:1768). Hakkında elde edilen bilgi-
lere göre Kara Abdal, Âşık Osman adında 
bir zâtın oğludur. 1828 yılında Konya’da 
dünyaya gelmiştir. Çocukluk yılları ilkokul 
tahsili döneminde kışın okulda yazın ise 
ailesine ait koyunların çobanlığı ile geçmiş-
tir. 1843 yılında Konya’da Şems-i Tebrizi 
Tekkesi’nde süpürgeci olmuştur. Türbedar 
Kaygusuz Abdal tarafından 1844 yılında 
nasip verilen Kara Abdal dört yıl onun ter-
biyesinde kalmıştır. Daha sonra Kaygusuz 
Abdal onu Afyon’a öğrenimine devam et-
mek üzere göndermiştir. Afyon’dan son-
ra Bursa ve İstanbul’da eğitim gören Kara 
Abdal’a mürşidi Şemsî unvanını vermiştir. 
1855 yılında Konya’ya dönen Kara Abdal 

evlenmiş ve üç çocuğu dünyaya gelmiştir. 

Bir taraftan da dervişlere mesnevi okut-
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muştur. Nihayet 1870 yılında o dönemde 

Aydın Güzelhisar’a bağlı olan Tire’deki 

Horasanlı Ali Baba Tekkesi’ne postnişin 

olmuştur. Tire’deki postnişinliği sırasında 

Mevlevilerden gelen davet üzerine Girit 

Hanaya’ya gitmiş ve Mevlevihâne yaptırıp 

Mevlevi âyinlerini yönetmiştir. Kara Abdal 

Süleyman Şemsi Baba aynı zamanda şair 

olup gazelleri mevcuttur (Noyan, 2002:344). 

Öte yandan 1914 yılında hayır sahiple-

rinden Hacı Emin kerimesi Aişe binti Elhâc 

Emin, kerimesi Fatıma binti Ahmed Bey ve 

oğulları Ali Bey ve Hidayet ile Ahmed Bey 

isimli kimseler Boynuyoğun köyü sınırla-

rında on beşer dönüm eşcâr-ı müsmire ve 

gayr-ı müsmireyi hâvî bahçeyi; Tire’nin 

Çamurluk isimli mahallindeki yedi dönüm 

mikdarı siyah üzüm bağlarını Ali Baba 

Tekkesi’ne vakfetmişlerdir. Vakfın müte-

velliliğine Ali Haydar Baba ibn Mehmet’i 

ve nazırlığına ise Ali Bey’i tayin etmişler-

dir. Vakıf kayıtları da Ali Bey’in yedinde 

olacaktır. Vakıf şartlarına göre vakfa bağış-

lanan bağ ve bahçelerden hasıl olan gelirin 

kırk sehm itibârıyla bir sehmi Boynuyoğun 

sınırındaki Ali Baba civârında bina edilen 

misâfirhânenin tamirine, bir sehmi tevliye-

te, bir sehmi tevliyetin nezaretine ve kalan 

otuz yedi sehmi Ali Baba misafirhanesine 

gelen ve giden fukaraya yemek ikramına 

ayrılacaktı (VGMA, Defter nr. 2988, s.28). 

Horasanlı Ali Baba Tekkesi, Bedri No-

yan Dedebaba tarafından 10 ve 11 Kasım 

1962 günleri ziyaret edilmiştir. Onun verdi-
ği bilgilere göre o dönemde tekkede bir ev-
velki postnişîn Kazım Baba’nın oğlu Hasan 

Balım Baba postnişin idi. Hasan Balım Baba 
ve eşi Naciye Hanım, Mısır’da Kahire Bek-
taşi Tekkesi son postnişîni Sırrı Baba’dan 
nasip almışlardır. Yine Noyan’ın verdiği 
bilgilere göre Hasan Baba, Sırrı Baba halîfe 
değilken ve icâzet vermeye yetkisi yok iken 
ondan “gayr-i makbul” icâzetnâme almış-
tır. Ayrıca Hasan Balım Baba 1968 yılında 
Yakova Tekkesi’nde postnişîn olan Kâzım 
Baba’dan da “uydurma” ve “geçersiz” bir 
halifelik almıştır. Keza usul ve erkâna ay-
kırı bir işlemdir. Bu olumsuzlukları orta-
dan kaldırmak için Bedri Noyan Dedebaba 
olaya müdahale etmiş, İzmir’de bulunan 
bütün Bektaşi babalarının toplanmalarını 
ve Hasan Balım Baba hakkında bir karara 
varmalarını istemiştir. İzmir’deki Bektaşi 
babaları da Yakova Tekkesi postnişîni Ha-
life Kâzım Baba’nın onayladığı vesikanın 
Hasan Balım Baba’nın halifeliğe atanması 
için uygun kabul edilmesine, ayrıca esas 
hilâfetnâmesinin yazılarak erkânıyla ken-
disine teslim edilmesine karar vermişlerdir. 
Horasanlı Ali Baba Tekkesi son postnişîni 
Hasan Balım Baba’ya bu suretle 1 Temmuz 
1969 Cuma günü tarihli hilâfetnâme Bed-
ri Noyan Dedebaba tarafından yazılmış ve 
mühürlenip imzalanmış, 5 Temmuz 1969 
Cumartesi günü akşamı da yapılan mera-
sim ve erkân ile tevcih edilmiştir (Noyan, 
2002:339).

“Ali Baba Zaviyesi mükemmel konu-
mu ile dikkati çekmektedir. Türbe ve za-
viye üniteleri ayaktadır. Bahçesi oldukça 
büyüktür. Meyva ağaçları ve doğal bitki ör-

tüsüyle günümüzde gözde mesire yerlerin-

dedir. Ali Baba’nın ayrıca, Tire’nin Yeğenli 
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köyü ile, Manisa’nın Marmara, Alaşehir’in 

Zeytinlik ve Tahtacı köylerinde de birer 

zaviyesi bulunmaktadır. 1924 yılı sonrası 

Hacı Bektâş ilçesindeki Pirevi kapatılmış 

ve Bektâşî Dergâhlarının tüm vakıflarına el 

konmuş olsa da sadece Tire’deki Horasanlı 

Ali Baba Dergâhı, özel bir yasayla açık tu-

tulmuştur. 

Tire Tekkesi postnişini Hasan Balım 

Baba önce Yakova Dergahı Postnişini Ka-

zım Bakali Baba’dan Halifelik alsa da, bu 

hatasından çabuk döner ve ‘Tecdid-i Vüzû’ 

yaparak Noyan Dedebaba’dan yeniden Ha-

lifelik icazeti alır. Ali Haydar Ercan Dede-

baba 1965 yılında Tire Ali Baba Dergahında 

Hulisi Kıvrık Baba’dan nasip alır. 1975 yı-

lında da aynı Ali Baba Dergahında Halife 

Hasan Balım Baba’dan dervişlik hırkası gi-

yer” (http://www.evliyalar.net/ali-baba-

tire-izmir/, 04.05.2018).

“Ali Baba Türbesi plan düzenlemesi 

bakımından da ilgi çekicidir. İki bölümden 

oluşan, önde sekizgen meddal bulunan, se-

kizgen gövdenin yüksek kasnağa oturan bir 

kubbe ile örtülmesinden ibaret sıvalı bir ya-

pıdır. Düzenli bir bahçe içinde ve türbe bi-

nasının dışında yer alan çeşitli mekânların 

oluşturduğu bir yapı topluluğu şeklindedir. 

Tire’nin en düzenli türbelerinden biridir. 

Yaklaşık 15.000 m2 miktarlı bir arazi üze-

rinde yer alır. Su pınarı, kuyusu, ağaçları 

ve havuzu ile Batı Anadolu’daki önemli bir 

dergah merkezi durumundadır. Türbe iba-

detlerin yanı sıra çeşitli dini vecibelerin ye-
rine getirildiği ve içinde çeşitli Bektaşi ba-
balarının mezarlarının (Hasan Baba vs.) yer 

aldığı bir kompleks şeklindedir... Ali Baba 
Dergahı tatili fırsat bilen canlarla dolup ta-
şıyor. Dualar edilip, akabinde kurbanlar 
kesilip, lokmalar dağıtılıyor... Dergah böl-
genin Hamza Baba Dergahı’ndan sonra en 
çok ziyaret edilen türbesi. Dergahın içinde 
bulunduğu arazi, İzmirli bir iş adamı olan, 
Sn: Vedat Kılıç’ın büyük çabaları sonunda, 
arsanın haciz yoluyla satışı durdurulup, 
dergah tekrardan canların ibadetine kaldığı 
yerden devam etmiştir” (“Ali Baba Tekke-
si”, 04.05.2018).

Ali Baba Türbesi günümüzde Alevi-
Bektaşi inanç ve kültürünün yaşatıldığı bir 
yer olmakla birlikte diğer inanç mensup-
ları tarafından da ziyaret edilmektedir. Bu 
yönüyle Tire’nin önemli değerleri arasın-
dadır (Uvaçin, 2018:21). Burcu Aydınoğlu 
Uvaçin’in derlediği bilgilere göre Ali Baba 
Türbesi etrafında şu inançlar oluşmuştur: 
“Düşük yapan kadınlar türbenin duvarına 
taş yapıştırırlar, yapıştırdıkları taş orada 
durursa bebeğin de anne karnında duraca-
ğına, düşmeyeceğine hükmederler. Dilek-
leri olsun diye türbe etrafındaki ağaçlara 
renkli iplik, bez parçaları bağlarlar; bu da 
beze ya da ipliğe atılan düğümle dileğin 
bağlandığına, olacağına inançtan kaynak-
lanmaktadır. Dilek sahipleri adakta bulun-
dularsa ve adaklarını keserler ve ihtiyaç 
sahiplerine dağıtırlar. Ayrıca malını, eşya-
sını kaybedenler de Ali Baba Türbesi’nde 
dua ederler. Kayıp eşyalarını bulabilmek 
için şöyle bir tekerleme söylerler: Ali Dede 
üç kulhuvallahi bir elham. Adağını ada-
dım kaybımı buluver Ali Dede” (Uvaçin, 

2018:21). 



194

ALEVİLİK  ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

5. Horasanlı Ali Baba Tekkesi 
Haziresine Nakledilen Mezarlar

Son dönemde İzmir’den bu tekke hazi-

resine nakledilen mezarlar olmuştur. Bedri 

Noyan, İzmir’den Horasanlı Ali Baba Tek-

kesi haziresine nakledilen mezarlar hakkın-

da şu bilgileri vermektedir: “İzmir’de Kara-

dutlu Dergâhı’nın az ilerisinde bulunan ve 

birçok kaynaklarda yine Karadutlu Dergâhı 

olarak kaydedilmiş olan Hasan Baba 

Dergâhı’nın İzmir Belediyesi tarafından, 

temizlik işçilerine lojman yapılmak üzere, 

istimlâk edilen parçasında bulunan Mücer-

red Halîfe Hasan Baba, Habîb Baba, Kara-

burunlu Mehmed Baba, Aşçı Dervîş İbra-

him ve diğer birkaç zâta ait mezarlar bu-

radan Tire Horasanlı Ali Baba Dergâhı’na 

nakledilmiştir. 7 Temmuz 1968 Pazar 

günü yapılan bu nakil ile bu mezarlar, Tire 

Dergâhı’nın arazisi içinde, dergâh binasının 

kuzey tarafında, Gözcü Baba mevki’i deni-

len yerin az gerisinde bir mahale taşınmış-

tır. Etrafı elli santim kadar yükseklikte bir 

duvar ile çevrilen bu bölümde giriş kapısı 

tarafında beş tane ve bunun arkasında üç 

tane mezar vardır.

Giriş kapısının hemen önüne gelen bi-

rinci mezar Halîfe Hasan Baba’ya aittir. Baş 

ve ayak tarafı taşları silindirik olup, baş ta-

şının yukarı tarafı Hüseynî tâc şeklindedir. 

Ayak taşının üst tarafı ise yapraklarla lâle 

şeklinde stilize edilmiş süslemelidir. Lahit 

kısmı beşik çatı şeklinde olup, sağ ve sol 

yüzlerinde teslim taşı şekli oyulmuştur. Ki-

tabesi rik’a yazı ile çizilmiştir. Yazılı kısım 

baş taşının ön tarafındadır, metni şöyledir:

Hû Dost 

Dahîlek Yâ Rasulallah!

Havf kim fevtiyle dilhûn eyledi uşşâkını 

Mürşîd-i âlî-himem, sâhib-kemâl Hasan Baba

Otuz iki yıl reşâdet postunu tezyin edüb 

Tâlibânı râh-ı Hakk’a sevk ederdi dâimâ

Nazeninler pişüvâsı hem mücerred merd-i pâk 

Kafi menzille halîfe olmuş idi bi-riyâ

Esb’ini sürdü bir hâin üstüne etti şehîd 

Rûhunu şâd eylesün Şâh-ı şehîd-i Kerbelâ

Söyledim Hilmi tamâm târihîni sûziş ile 

Ralmet-i Rahmân’a erdi elhâc Hasan Baba

Ruhuna Fâtiha 20 Eylül 1344 
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Bu târih dizesi 1344 tutmaktadır. 1344 

yılı, Rumî yıldır. Hicrî 1346 yılına (1927 M.) 

rastlar. Târihler gelenek olarak Hicrî yıl ile 

yazılırlar. Burada Rumî yıl olarak yazılmış-

tır. Yine kitâbe metninden Hasan Baba’nın 

otuz iki yıl dergâh post-nişînliği yaptığı an-

laşılmaktadır. Buna göre onun, buraya 1312 

Rumî yılında gelmiş olduğu anlaşılmakta-

dır.

Bu mezarın sağ tarafında bulunan me-

zarın, yine baş ve ayak taşları silindirik, baş 

taşının yukarı tarafı Hüseynî tâc şeklinde, 

ayak taşı üzerinde yazı yoktur. Bunun üst 

tarafı ortası daha yüksek yapraklı bir çiçek 

tarzındadır. Lâhit yine beşik çatı şeklinde-

dir. Kitâbesi, baş taşının lâhide bakan yü-

zünde olup kabartma olarak ta’lik yazı şek-

lindedir. Metni şöyledir: 

Deyüb Hû Dost! 

Bu köhne serâdan irtihâl etti

Tarikat erlerinden âh Habib Baba da ukbâya.

Ne rütbe bende olmuş Ehl-i Beyt-i şâh-ı kevneyn’e 

Edüb râhında hizmet hilmini vardırdı vâlâya 

Mücerred âlemine kuşegîr-i inzivâ olmuş 

Olub mensûb-ı dergâh-ı Cenâb-ı Pîr-i Ulyâ’ya.

Karâdut Tekyesi’nde post-nişîn olmuştur, İzmir’de 

Göründü mürşîdâne hâliyle a’lâ ve ednâ’ya.

Hudâ müstağrak-ı deryâ-yı rahmet îde merhûm 

Dehâlet kıla ferdâ tekye-i Firdevs-i a’lâya. 

Ruhuna Fâtiha sene 1317 (1899 M.)

Habîb Baba’nın da mücerred olduğu, 

Hasan Baba’dan önce orada post-nişîn ola-

rak görev yaptığı, kitâbeden anlaşılmakta-

dır. Kitâbe yazısının her satırı birbirinden 

düz bir çizgiyle ayrılmış şekilde taşa işlen-

miştir. 

İkinci mezarın sağında, sadece baş 

ucunda taş bulunan lahit bölümü düz ve 

yerle bir düzeyde beton ile kaplı, üzeri 

düz bir mezardır. Baştaşı dikdörtgen şek-

linde düz, levha halinde olup yukarı tara-

fı Hüseynî tac şeklinde ve boyun bölümü 

teslîm taşı kabartmalıdır. Teslîm taşı ka-

bartmasının -karşıdan bakana göre- sağ ta-

rafında “Hu” ve sol tarafında “dost” yazı-

lıdır. Taşa kabartma olarak işlenmiş Rik’a 

bir kitâbesi vardır. Bu mezar Karaburunlu 

Mehmet Baba’ya aittir. Kitabe metni şöyle-

dir:
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Ey Zâ’ir!

Şu gördüğün kara toprakta,

Şemsî Baba dervişlerinden 

Karaburunlu Mehmed Baba medfûndur

Merhum, Karadutlu Dergâhı’nda!

Hakk yolunda pek çok seneler 

Hizmet etmiş ve himmet-i Pîr ile 

Bu kadar karalıklar içinde 

Huzur-ı Hakk’a yüz aklığıyla gitmiştir.

Erenler mazhar-ı iltifât-ı Ehl-i Beyt eyleye 

Târih-i vefatı sene 1328 (1910 M.)

Bu kitâbe düzyazı iledir. Şiir değildir. 

Karatoprak, Karaburun, Karadutlu, Kara-

lıklar gibi sözleri bir sıraya dizerek kaleme 

alınmıştır. Ünlem işareti, virgül gibi nokta-

lama işaretleri; kitâbede olduğu gibi aynen 

alınmıştır.

Mehmet Baba’nın mezarının sağında, 

zeminle aynı düzeyde beton bir lahit ve 

dikdörtgen şeklinde levha halinde baş ve 

ayak taşları bulunan Dervîş İbrahim’in me-

zarı vardır. Baş taşının üst tarafı Ethemî tac 

şeklindedir. Boyun bölümünde teslîm taşı 

şekli işlenmiş olup, bunun sağında “Hu 

Dost” ve solunda sene 1317 yazılıdır. Ayak 

taşının üst kenarı ucu sivri kemer şeklinde-

dir. Kitabe kabartma talik ile her satır arası 

düz çizgili olarak yazılmıştır, metni şöyle-

dir:

Yâ Rabb bi-ibâdât-ı Rasul-ü’s-sakaleyn 

Yâ Rabb bi-kazâ-i künende-i bedr-i Haseneyn

İsyân-ı murâd ve hisseken-i der-i arâsât 

Nısfeş bi-Hasen be-bahş-i nısfeş bi-Hüseyn

Yanyâ vilâyetine tâbi‘ Ergiri kasabasından ve Karadul 

Dergâh-ı şerîfı post-nişîni Elhâc Habib Baba’nın 

Evlâd-ı ma’nevilerinden 

Aşçı Derviş İbrahim bin Sa’îd ruhu içün Fâtiha!

Bu mezarın ayak taşının lâhde bakan 

yüzünde ince bir selvi ağacı kabartması iş-

lenmiştir. Ağaç çok ince, bir şekilde ve uç 

tarafı sağa doğru hafif kıvrılmış olarak iş-

lenmiştir.
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Birinci sıranın en sağındaki beşinci me-

zarın zeminle aynı düzeyde beton lâhdi, 

dikdörtgen levha şeklinde baş ve ayak taş-

ları vardır. Baş taşı üst tarafı Ethemî tac 

şeklindedir. Kabartma talik ile yazılmış 

olan yüzü lâhde dönük tarafında kitabe 

vardır. Her dizesinin arası düz çizgi çekili-

dir. Kitâbe metni şöyledir:

Hû Dost! 

Sene Kânun-ı sâni (Ocak) 1338 (1919 M.)

Emr-i Hakk’tan kûs-u rıhlet girdi gûşuma hemân 

Dergehinden tard-ü teb’îd etme yâ Rabb-ül-Mennân 

Müznib’im kamuna geldim el-meded yâ Rabbenâ 

Kıl Habîb’in hürmetine meskenim dârü’l-cinân 

Girid Kandiyeli Canbazaki İbrahim bin Mehmed Ağa ruhî için Fâtiha.

Bu mezarın ayak taşı iç yüzünde, orta-

da, aşağıdan yukarıya doğru üst üste kon-

muş birbirinden daha ince beş tane lâleden 

oluşan bir servî ağacı şekli vardır. Bu şekil 

kabartma olarak işlenmiştir. Servinin yuka-

rı ucu sağa doğru hafifçe kıvrıktır. Taşın üst 

kenarı ortadaki daha yüksekçe üz kemer 

şeklindedir.

Arka sırada üç lâhit olup, bunlar birinci 

sıranın 3., 4., 5. mezarlarının arkasındadır. 

Ortada olanın kitabesi vardır. İki yanın-

dakilerin yalnız zemin düzeyinde beton 

lâhitleri bulunmaktadır. Bunlarda da alın-

dıkları Hasan Baba Dergâhı’nda da taşları 

bulunmayan ve kimlere ait oldukları bilin-

meyen muhtelif kişilerin bekâyâsı medfun-

dur.

Ortadaki mezarın baş ve ayak taşları si-

lindirik, her ikisinin üst tarafları düz kesil-

miştir. Baş taşının kitâbeli yönü ön tarafta-

dır. Kabartma ta’lik ile ve her satırın arası 

düz çizgili olan kitâbe metni şöyledir:

Ah mine’l-mevt

Sinoplu Tosun Ağa Zâde

Ahmet Fuad Bey’in mahdumu

Ve Aydın vilâyeti ma’arif müdürü

İsmail Nâil Bey’in birâderi

Mustafa Necâti Bey’in ruhuna

Fâtiha 21 Cemâzilâhir sene 1322 ve 20 Ağustos, sene 1320 Cuma.

Ayak taşında lâhde bakan tarafında kabartma ta’lik ile her dize arası düz çizgili yazıl-

mış kabartma manzum kitâbe şöyledir:
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Hûve’l-Hallâkü’l-Bâki

Dur geçme bir ihlâs oku ey zâir-i senk-i mezar 

Arâmgâhın akıbet makberdir olma şâdumân

İhzar zâd-ı âhiret lâzımdır insanlar için

Dest-i ecelden yok rehâ bir yıl da olsan kâmurân

Bir derde oldum mübtelâ tedbîrler kâr etmedi 

Soldum sarardım genç iken mânend-i evrâk-ı hazân 

Pek çok çalıştı dâderim, ağlardı dâim mâderim 

Havfâ ki âciz kaldılar, hükmü kaderdir bî-gümân

Târîh-i cevherdârım ikmâl eder âh-ı derûn 

İtsün Necâtî’ye Celîl Dâr-üs-selâm-ı Aşiyân

Sinoblu Tosun Ağazâde Ahmet Fuad Bey’in Mahdumu 

Mustafa Necati ruhuna Fâtiha 21 Cemâzilâhir Sene 1322 Cuma.

Birinci sıra mezarlardan birinci ve ikincinin arka tarafları hâlen boş olup, bunların 

daha arkasında da yüz metre kare kadar boş bir bölüm vardır. Mevcut mezarlar İzmir Ha-

san Baba, öteki adıyla Karadutlu Dergâhı’nda iken oranın istimlâki nedeniyle buraya 7 

Temmuz 1968 Pazar günü taşınmışlardır.

1974 yılında Abidin Baba’nın kabri de Bornova’dan Tire’ye Horasanlı Ali Baba 

Dergâhı’na nakledilmiştir. Mermer baş taşı üzerine Türk alfabesi (yeni harfler) ile yazılı 

kitâbesi şöyledir:

Hû deyüb negâh geldim cihâna 

Bir gün mihmân oldum bu zindana 

Yok imiş vefası bu cihânın 

Hu deyüb sefer kıldım Sübhân’a 

Muhibb-i bende-i âl-i abâ 

Göz yumdu cihâna Abidîn Baba Doğumu: 1887 Ölümü: 8.1.1960 (Noyan, 2002:339-343). 

6. Kurt Baba (Soğan Dede) Tekkesi

Osmanlı arşiv kayıtlarında bu tekke 

Şeyh Şücaeddin ismiyle zikredilmekte-

dir (BOA, C.EV, 257/13149). 1762 yılında 

bu tekkenin zaviyedarlığına Hacı Bektaş 

Veli Tekkesi postnişini Bektaş’ın arzıyla 

Abdurrahman Halife getirilmiştir (BOA, 

AE.SMST.III, 196/15433). 

1826 yılında tüm Bektaşi tekkeleri ka-

patılıp yıktırılırken bu tekke emlakına el 
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konularak ortadan kaldırılmıştır. Bektaşi-

liğin yasaklanması sırasında tutulan kayıt-

larda Kurt Baba Tekkesi “Tire kazâsında 

kâ’in Kurd Baba Tekkesi kasaba-i mezkûr 

derûnunda Rum mahallesinde” gösteril-

mektedir. Adı geçen tarihte uygulamaya 

konulan yasak sırasında tüm diğer Bektaşi 

tekkeleri gibi Kurt Baba Tekkesi de yıktırıl-

mış ve bu sırada 42 kalem tekke mülküne el 

konulmuştur. Kurt Baba Tekkesi’nin 1826 

yılında hükümet tarafından el konulan em-

lakı arasında 4.865 dönüm arazi, tarla ve 

zeytin bahçesi, 3.400 kuruş kira gelirli 1 kıta 

bahçe, 174 kuruş kira gelirli 4 bab dükkân, 

1.243 kuruş kira gelirli 30 bab menzil bu-

lunduğu tespit edilmektedir (BOA, MAD, 

9771, s.77). 

Tekkenin en önemli geliri bu otuz ka-

dar menzilin kiralarıydı (Faroqhi, 2003:113). 

Keza Faroqhi tekkenin sahip olduğu mülk-

ler ve gelirlerle ilgili şu tespitleri yapmak-

tadır: “Kurd Baba çeşitli dükkânlara sahip 

olmakla beraber gelirinin önemli bir kısmı 

toplam 30 adet menzilinin icârından geli-

yordu. Bu haneler için ödenen kiralar 30 ila 

80 kuruş arasında oynamakla beraber, se-

nelik kirası 15 ve 20 kuruş olarak belirtilen 

daha ucuz meskenler de mevcuttu. Kiracı-

lar kayıtlarda da sık sık belirtildiği üzere 

çoğu zaman gayrimüslimler zanaatkârlardı. 

Aralarında bir fırıncı, bir kahvehaneci, bir 

boyahaneci, bir tatlıcı, bir dokumacı ya da 

çuha satışı ile uğraşan bir tüccara rastlan-

maktadır. İsimlerinden Rum oldukları inti-

baı uyanıyorsa da tekkenin kiracıları ile ne 

şekilde bir ilişki kurduğuna dair herhangi 

bir ipucu mevcut değildir. Bunların kısa bir 

süre önce göçerek yerleşen ailelerden oldu-

ğu düşünülebilir” (Faroqhi, 2003:113-114). 

Daha sonra Kurt Baba Tekkesi’nin el 

konulan bu hane ve dükkânları satılmış-

tır. Tekkenin otuz dönüm tarlası 612 kuruş 

peşinat ile Hasan oğlu Hacı Mehmet’e, on 

sekiz dönüm arazisi 367 kuruş peşinatla 

Mehmet ibn Ahmet’e satılarak elde edilen 

gelir mukataat hazinesine teslim dilmiştir. 

Ayrıca 1827-1828 yıllarında tekkenin Mer-

can Kırı ve Kız Kuyusu mevkiilerindeki 48 

dönüm kadar diğer emlakı da müzayede ile 

satılmıştır (BOA, MAD, 9771, s.77-78; BOA, 

MAD, 9772, s.265, 315). 

“Tire halkı Kurt Baba’yı Soğan Dede 

olarak bilmektedir. Tire merkez çarşıda Ça-

tal Pazarı Geçidi sokağın başındaki türbesi 

bir makam türbesidir. Tirelilerin kendi-

sine verdiği değeri bir pasajın en alt katı-

nı ona ayırarak göstermiştir.  Soğan Dede 

yani Kurt Baba’nın asıl adı Sicil kayıtla-

rında Şeyh Şücaeddin Kuddise sırrehül-

muin hazretleri olarak verilmektedir. Kurt 

Baba, ya da soğan dede fetih sürecinde Batı 

Anadolu’da etkin bir kimliğin sahibidir. Fe-

tih sürecinde birçok kilise mescide ve cami-

ye onunla dönüşmüştür. Tire’de, zaviyesi, 

mahallesi, mezarlığı ve türbesi ilen kayda 

değer adların başında gelmektedir.” (“So-

ğan Dede (Kurt Baba) Türbesi”, 19.04.2018)

Soğan Dede Türbesi bugün mahalle 

arasında bir yatır olması sebebiyle yoldan 

geçenler durup dua etmekte, dilekte bulu-

nup adak adamaktadırlar. Dilekte bulunan-
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lar sıkıntılardan kurtulduklarında bu yatıra 

soğan getirip; “Soğan Dede aldı acımı, ada-

ğımı getirdim al soğanı” diyerek evlerinde-

ki acının bu şekilde dışarı çıkarıldığına ina-

nırlar (Uvaçin, 2018:20).  
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EKLER

A. Belgeler

Belge 1. Tire kazası Hacı köyündeki Ali Baba Tekkesi’ne mütevelli ve zaviyedar olarak Seyyid 

Hasan Molla’nın tayini (1807) (VGMA, Defter nr. 272, s.226).

EKLER 

A. Belgeler 

Belge 1. Tire kazas Hac köyündeki Ali Baba Tekkesi’ne mütevelli ve zaviyedar olarak 
Seyyid Hasan Molla’nn tayini (1807) (VGMA, Defter nr. 272, s.226). 

 

 
 
 
Tire kadsna hitâben hüküm ki 
Seyyid Mehmed Monla’nn rikâb- hümâyûnumda divân- hümâyûnuma takdim eylediği 
arzuhâli mefhumunda medine-i Tire’ye tâbi‘ Hac karyesinde Ali Baba zâviyesi vakfnn 
vazife-i mu‘ayyene ile bâ-berât- âlî zâviyedarlk ve tevliyetine mutasarrf olub taraf- ahardan 
kimesnenin dahl ve ta‘arruzu yoğiken cânib-i ecânibden ta‘arruz ashâb- ağrâzdan hilâf- inhâ 
üzerinden ref‘ ve gadr sevdasnda olmalaryla mezbûr hasm zuhurunda sulb oğullarndan 
kebîr oğlu asitâne-i sa‘âdette Ayasofya-i Kebîr Câmi‘-i Şerîfi imam Esseyyid Hâfz Hayri 
Efendi tarafndan bi’l-vekâle hasm ile bi’n-nefs arz olundukda terâfi‘-i şer‘ oldukça kayden 
derkenâr ve tevcih olunmamak üzere kayd bâlâsna şerh ve yedine bir kt‘a emr-i şerîf 
sudûrunu istid‘â-y inayet eylediği ecilden hazine-i âmirede mahfuz Anadolu muhâsebesi 
defterlerine nazar olundukda vakf- mezbûrun vazife-i mu‘ayyene ile tevliyet ve zaviyedarlğ 
Esseyyid Elhâc İbrahim Halife’nin ref‘inden bin iki yüz yirmi iki senesi Recebin on birinci 
günü Hac Bektâş Velî asitânesinde seccadenişin olan Esseyyid Elhâc Feyzullah Efendi’nin 
arz ve faziletlû semâhatlû şeyhülislam mevlânâ Esseyyid Mehmed Ataullah Efendi 
hazretlerinin işâret-i aliyyeleri ve sâdr olan ru’us- hümâyûn mûcebince mezkûr Seyyid 
Hasan Monla’ya tevcih ve berât- âlişân verilüb üzerinde mestur ve mukayyed idüğü derkenâr 
olunmağn imdi istid‘âs üzere kayd bâlâsna şerh ve yedine i‘lâmhâl içün hüküm deyû fî 18 
Receb sene 1222 (21 Eylül 1807) târihinde sâdr olan ferman- âlî mûcebince kayd bâlâsna 
şerh verilmekle vech-i meşrûh üzere i‘lâmhâl emri yazlmak içün iş bu tezkere verildi.     
 

Tire kadısına hitâben hüküm ki

Seyyid Mehmed Monla’nın rikâb-ı 
hümâyûnumda divân-ı hümâyûnuma tak-
dim eylediği arzuhâli mefhumunda medine-i 
Tire’ye tâbi‘ Hacı karyesinde Ali Baba zâviyesi 
vakfının vazife-i mu‘ayyene ile bâ-berât-ı âlî 
zâviyedarlık ve tevliyetine mutasarrıf olub 
taraf-ı ahardan kimesnenin dahl ve ta‘arruzu 
yoğiken cânib-i ecânibden ta‘arruz ashâb-ı 
ağrâzdan hilâf-ı inhâ üzerinden ref‘ ve gadr 
sevdasında olmalarıyla mezbûr hasmı zuhu-
runda sulb oğullarından kebîr oğlu asitâne-i 
sa‘âdette Ayasofya-i Kebîr Câmi‘-i Şerîfi ima-
mı Esseyyid Hâfız Hayri Efendi tarafından 
bi’l-vekâle hasmı ile bi’n-nefs arz olundukda 
terâfi‘-i şer‘ oldukça kayden derkenâr ve tevcih 
olunmamak üzere kaydı bâlâsına şerh ve yedi-
ne bir kıt‘a emr-i şerîf sudûrunu istid‘â-yı ina-
yet eylediği ecilden hazine-i âmirede mahfuz 

Anadolu muhâsebesi defterlerine nazar olun-
dukda vakf-ı mezbûrun vazife-i mu‘ayyene ile 
tevliyet ve zaviyedarlığı Esseyyid Elhâc İbra-
him Halife’nin ref‘inden bin iki yüz yirmi iki 
senesi Recebin on birinci günü Hacı Bektâş Velî 
asitânesinde seccadenişin olan Esseyyid Elhâc 
Feyzullah Efendi’nin arzı ve faziletlû semâhatlû 
şeyhülislam mevlânâ Esseyyid Mehmed Ata-
ullah Efendi hazretlerinin işâret-i aliyyeleri ve 
sâdır olan ru’us-ı hümâyûn mûcebince mezkûr 
Seyyid Hasan Monla’ya tevcih ve berât-ı âlişân 
verilüb üzerinde mestur ve mukayyed idüğü 
derkenâr olunmağın imdi istid‘âsı üzere kay-
dı bâlâsına şerh ve yedine i‘lâmhâl içün hü-
küm deyû fî 18 Receb sene 1222 (21 Eylül 1807) 
târihinde sâdır olan ferman-ı âlî mûcebince kay-
dı bâlâsına şerh verilmekle vech-i meşrûh üzere 
i‘lâmhâl emri yazılmak içün iş bu tezkere veril-

di.  
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Belge 2. Tire’deki Kurt Baba Tekkesi’nin 1826 yılında kapatılıp yıktırılması sırasında el konu-
lan emlak ve arazisini gösteren arşiv kaydı (BOA, MAD, 9771, s.77).

Belge 2. Tire’deki Kurt Baba Tekkesi’nin 1826 ylnda kapatlp yktrlmas srasnda el 
konulan emlak ve arazisini gösteren arşiv kayd (BOA, MAD, 9771, s.77). 
 

 
 

Kuyûdât- tekâyâ-y Bektâşiyân der kazâ-i Tire der livâ-y Aydn 
 
Tire kazâsnda kâ’in Kurd Baba evkâf müsakkafatndan kasaba-i mezkûr derûnunda Rum 
mahallesinde olan bi’l-icâreteyn ba‘z kesân uhdelerinde olub güzişte rüsûmâtlarnn tahsili 
fermân olunan zikrî âtî emlâkn mikdâr.  
Hac Veli’nin mutasarrf olduğu dükkân Bâb 1 İcâr Para 60 
Kilci oğlunun mutasarrf olduğu dükkân Bâb 1 İcâr Para 32 
İbcizâde kerimesi Hadice Hatun’un dükkân Bâb 1 İcâr Para 32 
Bozac Zmmînin mutasarrf olduğu dikkân Bâb 1 İcâr Guruş 50 
İlkeşi oğlu Hâni Zmmînin mutasarrf olduğu menzili Bâb 1 İcâr Guruş 80 
Kazak oğlu Yorgi Zmmînin mutasarrf olduğu menzili Bâb 1 İcâr Guruş 40 
Arslan oğlu Zmmînin mutasarrf olduğu menzili Bâb 1 İcâr Guruş 40 
Çukac Hâni Zmmînin mutasarrf olduğu menzili Bâb 1 İcâr Guruş 80 
Actulu Zmmînin mutasarrf olduğu menzili Bâb 1 İcâr Guruş 80 
Luzi Kz Kerâti Zmmînin mutasarrf olduğu menzili Bâb 1 İcâr Guruş 30 
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Kuyûdât-ı tekâyâ-yı Bektâşiyân der kazâ-i Tire der livâ-yı Aydın

Tire kazâsında kâ’in Kurd Baba evkâfı müsakkafatından kasaba-i mezkûr derûnunda Rum 
mahallesinde olan bi’l-icâreteyn ba‘zı kesân uhdelerinde olub güzişte rüsûmâtlarının tahsili fermân 
olunan zikrî âtî emlâkın mikdârı. 

Hacı Veli’nin mutasarrıf olduğu dükkânı Bâb 1 İcâr Para 60

Kilci oğlunun mutasarrıf olduğu dükkânı Bâb 1 İcâr Para 32

İbcizâde kerimesi Hadice Hatun’un dükkânı Bâb 1 İcâr Para 32

Bozacı Zımmînin mutasarrıf olduğu dikkânı Bâb 1 İcâr Guruş 50

İlkeşi oğlu Hâni Zımmînin mutasarrıf olduğu menzili Bâb 1 İcâr Guruş 80

Kazak oğlu Yorgi Zımmînin mutasarrıf olduğu menzili Bâb 1 İcâr Guruş 40

Arslan oğlu Zımmînin mutasarrıf olduğu menzili Bâb 1 İcâr Guruş 40

Çukacı Hâni Zımmînin mutasarrıf olduğu menzili Bâb 1 İcâr Guruş 80

Acıtulu Zımmînin mutasarrıf olduğu menzili Bâb 1 İcâr Guruş 80

Luzi Kızı Kerâti Zımmînin mutasarrıf olduğu menzili Bâb 1 İcâr Guruş 30

Etmekçi Zıferi Zımmînin mutasarrıf olduğu menzili Bâb 1 İcâr Guruş 30

Bozacı oğlu Yâni Zımmînin menzili Bâb 1 İcâr Guruş 30

Sebayut Zımmînin karısı Horsa Neferâtiye’nin menzili Bâb 1 İcâr Guruş 40

Çukacı Anton Zımmînin mutasarrıf olduğu menzili Bâb 1 İcâr Guruş 40

Şekerci Mütevvel Zımmînin menzili Bâb 1 İcâr Guruş 40

Mârice Neferâtiye’nin menzili Bâb 1 İcâr Guruş 40

Çoban Acıkostaş’ın mutasarrıf olduğu menzili Bâb 1 İcâr Guruş 80

Bıyıklı kızının mutasarrıf olduğu menzili Bâb 1 İcâr Guruş 30

Yazıcı oğlu damadının mutasarrıf olduğu menzili Bâb 1 İcâr Guruş 40

İrini kızının menzili Bâb 1 İcâr Guruş 30

Sultan kızlarının mutasarrıf oldukları menzili Bâb 1 İcâr Guruş 15

Kokuz karısı Kazise Neferâtiye’nin menzili Bâb 1 İcâr Guruş 30

Kuşcu kızı Maruta’nın menzili Bâb 1 İcâr Guruş 40

Yağcı Mayas’ın mutasarrıf olduğu menzili Bâb 1 İcâr Guruş 30

Etmekçi Ziferi damadının mutasarrıf olduğu menzili Bâb 1 İcâr Guruş 30

Horasancı Yanaki Zımmînin mutasarrıf olduğu menzili Bâb 1 İcâr Guruş 30

Duhancı Betkula Zımmînin mutasarrıf olduğu menzili Bâb 1 İcâr Guruş 120
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Çoban Varadak Zımmînin mutasarrıf oldu-
ğu menzili Bâb 1 İcâr Guruş 40

Etmekçi Bezik Zımmînin mutasarrıf olduğu 
menzili Bâb 1 İcâr Guruş 40

Sartboz karısının mutasarrıf olduğu menzi-
li Bâb 1 İcâr Guruş 30

Kahveci Düle’nin mutasarrıf olduğu men-
zili Bâb 1 İcâr Guruş 40

Veste’nin muatasarrıf olduğu menzili Bâb 1 
İcâr Guruş 15

İsturâkî kızı Hursu Zımmînin mutasarrıf 
olduğu menzili Bâb 1 İcâr Guruş 20

Kalfala’nın mutasarrıf olduğu menzili Bâb 
1 İcâr Guruş 13 

Bağçevân Mustafa ve Şerif Ali’nin ber 
vech-i iştirâk mutasarrıf oldukları bağçe Kıt‘a 1 
İcâr Guruş 3.400

Dönümhâ

4.817  

kasaba-i mezkûr civârında olub Mercan 
Kırı ve Kız Kuyusunda dimekle ma‘rûf tarlalar 
zâviyedârı tarafından icâre-i vâhide ile îcâr olu-
nan tarlahâ 

Dönüm

18  Kız Kuyusunda olan

30  Mercan Kırında olan 

48

kabrin civârında olub tahrîr olunan eşcâr-ı 
zeytûnun mutasarrıflarından beher sene yedi-
şer buçuk kıyye olmak üzere başta otuz seki-
zer para ve daha ziyâde vukû‘bulan zaviyedârı 
tarafından aşar bâbında (?) ahz olunageldiği 
mersûm olmağla şerh verildi. 

mezkûr otuz dönüm tarla ma‘a resm-i 
dellâliye altı yüz on iki guruş mu‘accele ile 
Hasan oğlu Hacı Mehmed’e ve on sekiz dö-
nüm arazi dahî ma‘a resm-i dellâliye üç yüz 
altmış yedi guruş mu‘accele ile Mehmed ibn 
Ahmed’e füruht olunarak mu‘accelât-ı mezkûre 
mukata‘ât hazinesine ba‘de’t-teslîm zabt ve 
tasarrufları içün mülknâmeleri verilüb tafsili 
ahkâmındadır fî 10 Ca sene 244 (18 Kasım 1828).

iş bu Kurd Baba zaviyesinin bi’l-
icâreteyn uhdelerinde olan emlâkın güzişte 
rüsûmâtlarının tahsili ve icâre-i vâhide ile olan 
emlâkın mahalline bi’l-müzâ’ide füruhtuyla 
hâsıl olan mu‘accelesinin mukata‘ât hazinesine 
tesyîri bâbında emr-i âlî verilmişdir fî gurre-i Ş 
sene 243 (17 Şubat 1828).

iş bu Kurd Baba zaviyesinin bi’l-icâreteyn 
ba‘zı kesân uhdelerinde olan emlâkın sünûh 
eden irâde-i aliyyenin mukâyeri (?) olarak ma-
hallinde müzâ’ide verilmiş olduğundan lede’l-
inhâ tevcîhi bir takım fukaraya gadrı mucib 
olacağından icâreteyn ile olan emlakın ashâbı 
uhdelerinde ibkâsıyla icâre-i vâhidelü olan 
emlâkın bi’t-tahkîk-i tezekkür müzâ’ide oluna-
rak tevcihi bâbında emr ve irade fî 21 Ra sene 
243 (12 Ekim 1827).

zâviye-i mezkûrun icâre-i vâhidelü emlâkın 
füruht olunarak verilân mülknâmeleri ve Sa-
ruhan sancağında vâki‘ zâviyelerin emlâkları 
dahî güzişte rüsûmâtıyla füruht olunacakların 
verilân emri ahkâmındadır fî 10 Ca sene 1244 
(18 Kasım 1828).
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Belge 3. Kurt Baba Tekkesi’nin 48 dönüm tarlasının satılması emri (BOA, MAD, 9772, s.315).

 

Hâlâ İzmir muhâfızı ve Aydın ve Saruhân 
sancakları mutasarrıfı vezir Hüsnü Paşa 
iclâluhuye ve Tire ve Birgi kadılarına hüküm

Rumeli ve Anadolu caniblerinde bulu-
nan bi’l-cümle Bektâşi tekâyâ ve zevâyâlarında 
fakat türbe mahalleri ibkâ olunarak mâ‘adâ 
mahalleri hedm olunub enkazıyla emlak ve 
eşyâ ve hayvanât ve emlak ve sâ’ireleri cânib-i 

mîriçün zabt ve tahrîr olunarak mümzi defte-
rinin Dersa‘âdete takdîmi muktezâ-yı irâde-i 
seniyyeden olduğuna binâ’en bundan akdem 
me’muru tarafından varid olan defâtir mantu-
kunca Tire kazâsında Kurd Baba ve Birgi ka-
sabasında Yatağan Baba ve Güzelhisâr’da Ya-
tağan Baba tekye ve zâviyelerine merbut olan 
emlak-ı ma‘lûm ba‘zısı icâre-i vâhide ve ba‘zısı 
bi’l-icâreteyn olduğu muharrer olduğundan 
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icâre-i vâhidelü olan emlak zımnında Aydın 
mütesellimi ma‘rifeti ve ma‘rifet-i şer‘le bi’l-
müzâide füruht olunarak ma‘ resm-i dellaliye 
hâsıl olan mu ‘accelât ve müşterileri yedlerine 
mülknâme-i hümâyûn verilmek üzere isim ve 
şöhretlerin mübeyyin başka ve vakfiye sûretiyle 
bi’l-icâreteyn olan emlak mutasarrıfları tarafla-
rından türbedâr ve zaviyedarlara öşr namıyla 
veregeldikleri güzeşte rüsûmâtlarının takdim 
edegeldikleriinden bi’t-tahsîl başka mümzi 
defteriyle Dersa‘âdete irsâli bâbında sâdır olan 
on bin beş yüz altmış altı buçuk (10.566,5) gu-

ruş mu‘accelâtı kazâ-i mezkûr mahkemesince 
mevkûfen hıfz olunmuş ve müşterileri yedle-
rine mülknâme-i hümâyûn verilmek içün esa-
mi ve şöhretlerin mübeyyin bir kıt‘a memhûr 
ve mümzi defteri takdîm kılınmış olduğu ve... 
sâlifü’z-zikr Kurd Baba zâviyesinin tahrîr olu-
nan emlâkına dâhil olan Mercan ve Kuyu 
Kırları dimekle ma‘rûf mahalde kâ’in icâre-i 
vâhidelü olarak fakat kırk sekiz (48) dönüm 
tarlası olub ma‘adâ gerek zaviye-i merkûm ve 
gerek zikr olunan... fî 21 Ra sene 1243 (12 Ekim 
1827)     

Belge 4. Tire’de Kurt Baba Tekkesi’ne ait icâreli (kiralı) emlak ve arazinin satılması emri (BOA, 
MAD, 9771, s. 265).

 
Hâlâ İzmir muhâfz ve Aydn ve Saruhân sancaklar mutasarrf vezir Hüsnü Paşa iclâluhuye 
ve Tire ve Birgi kadlarna hüküm 
 
Rumeli ve Anadolu caniblerinde bulunan bi’l-cümle Bektâşi tekâyâ ve zevâyâlarnda fakat 
türbe mahalleri ibkâ olunarak mâ‘adâ mahalleri hedm olunub enkazyla emlak ve eşyâ ve 
hayvanât ve emlak ve sâ’ireleri cânib-i  mîriçün zabt ve tahrîr olunarak mümzi defterinin 
Dersa‘âdete takdîmi muktezâ-y irâde-i seniyyeden olduğuna binâ’en bundan akdem me’muru 
tarafndan varid olan defâtir mantukunca Tire kazâsnda Kurd Baba ve Birgi kasabasnda 
Yatağan Baba ve Güzelhisâr’da Yatağan Baba tekye ve zâviyelerine merbut olan emlak- 
ma‘lûm ba‘zs icâre-i vâhide ve ba‘zs bi’l-icâreteyn olduğu muharrer olduğundan icâre-i 
vâhidelü olan emlak zmnnda Aydn mütesellimi ma‘rifeti ve ma‘rifet-i şer‘le bi’l-müzâide 
füruht olunarak ma‘ resm-i dellaliye hâsl olan mu ‘accelât ve müşterileri yedlerine 
mülknâme-i hümâyûn verilmek üzere isim ve şöhretlerin mübeyyin başka ve vakfiye sûretiyle 
bi’l-icâreteyn olan emlak mutasarrflar taraflarndan türbedâr ve zaviyedarlara öşr namyla 
veregeldikleri güzeşte rüsûmâtlarnn takdim edegeldikleriinden bi’t-tahsîl başka mümzi 
defteriyle Dersa‘âdete irsâli bâbnda sâdr olan on bin beş yüz altmş alt buçuk (10.566,5) 
guruş mu‘accelât kazâ-i mezkûr mahkemesince mevkûfen hfz olunmuş ve müşterileri 
yedlerine mülknâme-i hümâyûn verilmek içün esami ve şöhretlerin mübeyyin bir kt‘a 
memhûr ve mümzi defteri takdîm klnmş olduğu ve... sâlifü’z-zikr Kurd Baba zâviyesinin 
tahrîr olunan emlâkna dâhil olan Mercan ve Kuyu Krlar dimekle ma‘rûf mahalde kâ’in 
icâre-i vâhidelü olarak fakat krk sekiz (48) dönüm tarlas olub ma‘adâ gerek zaviye-i merkûm 
ve gerek zikr olunan... fî 21 Ra sene 1243 (12 Ekim 1827)          
 
Belge 4. Tire’de Kurt Baba Tekkesi’ne ait icâreli (kiral) emlak ve arazinin satlmas emri 
(BOA, MAD, 9771, s. 265). 
 

 
 

fî gurre-i Ş sene 1243 (17 Şubat 1828)

Tire kazâsında Kurd Baba ve Birgi kasaba-
sında Yatağan Dede ve Güzelhisâr’da Koyun 
Baba tekâyâ ve zevâyâlarına merbût emlâk 
ma‘lûm icâre-i vâhide ile icâre olunageldiği 
muharrer olduğundan emlak-ı mezkûr ma-

hallinde sen ki mütesellim-i mûmaileyhsin 
ma‘rifetin ve ma‘rifet-i şer‘le bi’l-müzâ’ide fü-
ruht olunarak hâsıl olacak mu‘accelatıyla ber 
mu‘tâd beher icab eden yirmişer guruş resm-i 
dellaliyesiyle ma‘an tahsîl ve ashâbı yedine 
mülknâme-i hümâyûn verilmek üzere isim ve 
şöhretlerini mübeyyin memhûr ve mümzî def-
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terinin takdimi ve zaviye-i mezkûrun gayr-ı 
icâre-i vâhidelü vakfiyye suretiyle bi’l-icâreteyn 
ba‘zı kesân uhdelerinde olan bağ ve bağçe ve 
emlak-ı sâ’ire mutasarrıfları tasarruflarından 
türbedâr ve zaviyedar bulunanlara öşür na-
mıyla berât rüsûmât ve zehâ’ir i‘tâsı meşrûta 
olduğu ecilden mârü’l-beyân türbedar ve za-
viyedar bulunanlara verile gelen rüsûmâtı 
güzeştelerinin dahî icab edenlerden tahsîl ve 
defter-i mukarrerâtıyla Dersa‘âdete tevessül 
ve mukata‘ât hazînesine teslimi bâbında emr-i 
şerîf ısdârı husûsuna irâde-i aliyye ta‘alluk 

edüb emlâk-ı merkûmenin bir kıt‘a sureti ihrâç 
ve derûn-ı emr-i şerif irsâl olmağla ber minvâl-i 
muharrer amel mübaderet eylemek ferman ol-
mağın bâ-takrîr iş bu emr-i âlişân ısdâr ve irsâl 
olunmuşdur imdi vusûlünde keyfiyet irâde-i 
aliyye mantûk-ı emr-i fermân ma‘lûmun oldu-
ğu sâlifü’l-beyân ve suret-i defterde temhir ve 
ayan kılındığı vechile aşağısı dahî bu kararına 
tatbik olunarak icabına göre Aydın sancağı mü-
tesellimine ve Tire ve Birgi ve Güzelhisâr kadı-
larına hitaben başka emr-i şerif yazıldı.     

Belge 5. Tire’de Hacı köyünde Ali Baba Tekkesi’nin tevliyet ve zaviyedarlığına Hacı İbrahim 
Dede’nin görevlendirilmesi (1845) (BOA, EV.THR, 157/14).

 
 

Aydn müşîrine 
Tire’ye tâbi‘ Hac karyesinde vâki‘ Ali Baba zâviyesi vakfnn vazîfe-i mu‘ayyene ile tevliyet 
ve zâviyedârlk ve yine Tire kazâsnda Yeğenli karyesinde vâki‘ Alimhân zâviyesi vakfnn 
vazife-i mu‘ayyene ile nsf hisse zâviyedarlk ve vazife-i mu‘ayyene ile nsf hisse tevliyet ve 
yevmî iki akçe ile nsf hisse nezâret ve yevmî nim akçe ile nsf hisse cibâyet ve kazâ-i 
mezbûrda Muslihiddin medresesi ve câmi‘-i şerîfi vakfnn yevmî bir akçe ile nsf hisse 
tevliyet ve ber vech-i hasbî nezâret ve yine kazâ-i mezbûrda Paşa mahallesinde vâki‘ mekteb-i 
şerîf vakfnn be rvech-i hasbî tevliyet ve Tahlpazar kurbunda Debbağ Hüseyin Sebilhânesi 
vakfnn be rvech-i hasbî tevliyet ve Behram Kethüdâ Câmi‘-i Şerîfi vakfnn yevmî beş akçe 
vazife ile nezâret ve Martağaç mahallesi ahâlisinden Keskin Elhâc Mustafa Bey zeytûn eşcâr 
bağçesi ve sâ’irenin sülüsân gallesini Tahlpazar nâm mahalde sebile kâr dâhil etmek üzere 
sebil vakfnn tevliyet ve Lütfi Paşa Câmi‘-i Şerîfi vakfndan almak üzere yevmî beş akçe ile 
cüzhavânlk ve yevmî iki akçe vazife ile def‘a cüzhavânlk cihetleri mutasarrf Ayasofya-i 
Kebir Câmi‘-i Şerîfi imam Tire’den Seyyid Hafz Hüseyin bin Seyyid Hasan’n mukaddemce 
vefât vukû‘uyla mahlûl olmuş ve cihât- münhale-i mezkûreden cüzhavânlk cihetleri lüzûmu 
cihândan bulunarak ehl ve erbâbna tevcihi ve mâ‘adâ tevliyet ne nezâret ve zâviyedâr ve 
cibâyet cihetlerinin dahî nâm ve hisseleri emsâli misillü cânib-i hazine-i evkâf- hümâyûndan 
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Aydın müşîrine

Tire’ye tâbi‘ Hacı karyesinde vâki‘ Ali 
Baba zâviyesi vakfının vazîfe-i mu‘ayyene ile 
tevliyet ve zâviyedârlık ve yine Tire kazâsında 
Yeğenli karyesinde vâki‘ Alimhân zâviyesi 
vakfının vazife-i mu‘ayyene ile nısf hisse 
zâviyedarlık ve vazife-i mu‘ayyene ile nısf 
hisse tevliyet ve yevmî iki akçe ile nısf hisse 
nezâret ve yevmî nim akçe ile nısf hisse cibâyet 
ve kazâ-i mezbûrda Muslihiddin medrese-
si ve câmi‘-i şerîfi vakfının yevmî bir akçe ile 
nısf hisse tevliyet ve ber vech-i hasbî nezâret 
ve yine kazâ-i mezbûrda Paşa mahallesinde 
vâki‘ mekteb-i şerîf vakfının be rvech-i hasbî 
tevliyet ve Tahılpazarı kurbunda Debbağ Hü-
seyin Sebilhânesi vakfının be rvech-i hasbî tev-
liyet ve Behram Kethüdâ Câmi‘-i Şerîfi vakfının 
yevmî beş akçe vazife ile nezâret ve Martağaç 
mahallesi ahâlisinden Keskin Elhâc Mustafa 
Bey zeytûn eşcârı bağçesi ve sâ’irenin sülüsân 
gallesini Tahılpazarı nâm mahalde sebile kâr 
dâhil etmek üzere sebil vakfının tevliyet ve 
Lütfi Paşa Câmi‘-i Şerîfi vakfından almak üze-
re yevmî beş akçe ile cüzhavânlık ve yevmî 
iki akçe vazife ile def‘a cüzhavânlık cihetle-
ri mutasarrıfı Ayasofya-i Kebir Câmi‘-i Şerîfi 
imamı Tire’den Seyyid Hafız Hüseyin bin Sey-
yid Hasan’ın mukaddemce vefâtı vukû‘uyla 
mahlûl olmuş ve cihât-ı münhale-i mezkûreden 
cüzhavânlık cihetleri lüzûmu cihândan bulu-
narak ehl ve erbâbına tevcihi ve mâ‘adâ tev-
liyet ne nezâret ve zâviyedâr ve cibâyet cihet-
lerinin dahî nâm ve hisseleri emsâli misillü 
cânib-i hazine-i evkâf-ı hümâyûndan irâde 
olunmak üzere kaleminde olan kayıdları bi’t-
terkîn nizâmı vechile hazine-i merkûmeden 
zabt olunmak mülâbesesiyle vakıflarının ma-
hallinde olan hâsılât ve masârıfâtın bi’t-tahkîk 
zâhire ihrâcı îcâbından görünmüş ve vakfi-
ye mahallinden bâ-tahrîrât akdemce isti‘lâm 
olunmuş ve henüz cevâbı vürûd etmemiş 

olub ancak evkâf-ı mezkûrenin tâm ve hisse-
leri hazine-i merkûmeden zabt olunmuş olan 
cihât-ı mezkûre vakıflarının altmış bir senesi 
Martından i‘tibâren irâdesine cânib-i nezâretten 
Hacı İbrahim Dede bu def‘a kâ’imakam nasb 
ve ta‘yîn kılınmış olmağla evkâf-ı mezkûrenin 
mahallince senevî hasılatları ne mikdar ve ne 
makûle şeydir ve bir gûne masârıfı var mı-
dır ve hayrâtları mevcûd ve ma‘mûr ve der-
dest veyahûd sicilde mukayyed vakfiyeleri 
var mıdır mahallinde şer‘-i şerîf ve meclis ve 
kâ’imakam mûmaileyh ma‘rifetleriyle tahkîk 
ve tedkîk olunarak zâhire ihrâcıyla keyfiye-
tin alâ vechi’s-sıhha îzâhan iş‘âr ve hasılât 
ve masârıfât seneviyelerini nutk başka başka 
defter-i sıhhat eserlerinin ve vakfiyeleri vâr 
ise aynen veyahud birer kıt‘a mümzî suret-
lerinin ve zikr olunan cüzhavânlık cihetleri 
dahî mahallinde ehl ve erbâbı bi’t-teharrî uh-
desine tevcih olunmak üzere lâzımgelân inhâ 
ve mazbatasının tesyârıyla ba‘de zîn mezkûr 
vakfının kâ’imakamı mûmaileyh ma‘rifetiyle 
hüsn-i idâre ve sene-be-sene hasılatının cânib-i 
hazine-i merkûmeye irsâl ve itâre olunması 
esbâbının istihsâli husûsuna (himmet buyur-
maları ifâdesi) mehâsin-i himem-i seniyye-i 
müşîrileri derkâr ve sezâvâr buyurulmak 
bâbında irâde efendimindir.

fî 21 Ca sene 61 (28 Mayıs 1845) yazıldı 
kayd olunmuşdu. 
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Belge 6. Tire’de Hacı köyündeki Ali Baba Tekkesi vakfının 1845-1847 yıllarına ait gelir ve gi-
derleri (BOA, EV.ZMT, 243/7).

 
 
Nezâret-i evkâf- hümâyûn- mülûkâneye mülhak evkâfdan Aydn sancağna tâbi‘ Tire 
kazâsnda kâ’in Hac karyesinde Ali Baba zaviyesinin zaviyedarlk ve tevliyet ve yine Tire 
kazâsnda Yeğenli karyesinde vâki‘ Alimhân zâviyesi vakfnn nsf hisse zaviyedarlk ve nsf 
hisse tevliyet ve yevmi iki akçe nsf nezaret ve yevmi nim akçe ile nsf hisse cibâyet ve yine 
kaza-i mezbûrda Paşa mahallesinde mekteb-i şerif vakfnn ber vech-i hasbî tevliyet ve 
Tahlpazar kurbunda Debbağ Hüseyin Sebilhânesi vakfnn ber vech-i hasbî tevliyet ve 
Behram Kethüdâ Câmi‘-i Şerîf vakfndan yevmi beş akçe vazife ile nezâret ve Martağaç 
mahallesi ahalisinden Keskin Elhâc Mustafa Bey zeytûn eşcâr bağçesi ve sâ’irenin sülüsâni 
gallesini Tahlpazar nâm mahalde sebile kâr dâhil etmek üzere sebil vakfnn tevliyet ve Lütfi 
Paşa Câmi‘-i Şerîf vakfndan almak üzere yevmi beş akçe ile cüzhavânlk ve yevmi iki akçe 
vazife ile def‘a cüzhavânlk cihâtlarnn bâ-sened-i mu‘tebere nezâret-i celile-i hümâyûn- 
mülûkaneye kâ’imakam bulunan Tireli Hac İbrahim Dede ile altmş bir senesi Muharremi 
ibtidâsndan altmş üç senesi Zilhicce gâyetine değin bâ-ma‘rifet-i şer‘-işerîf rü’yet olunan üç 
senelik vâridât ve masârfâtnn muhsabesi defteridir zikr ve atî beyan olunur fî gurre-i 
Muharrem sene 64 (9 Aralk 1847). 
 

Vâridât- an evkâf- mezkûre 
 

Nezâret-i evkâf-ı hümâyûn-ı mülûkâneye 
mülhak evkâfdan Aydın sancağına tâbi‘ Tire 
kazâsında kâ’in Hacı karyesinde Ali Baba za-
viyesinin zaviyedarlık ve tevliyet ve yine Tire 
kazâsında Yeğenli karyesinde vâki‘ Alimhân 
zâviyesi vakfının nısf hisse zaviyedarlık ve nısf 
hisse tevliyet ve yevmi iki akçe nısf nezaret ve 
yevmi nim akçe ile nısf hisse cibâyet ve yine 
kaza-i mezbûrda Paşa mahallesinde mekteb-i 

şerif vakfının ber vech-i hasbî tevliyet ve Tahıl-
pazarı kurbunda Debbağ Hüseyin Sebilhânesi 
vakfının ber vech-i hasbî tevliyet ve Behram 
Kethüdâ Câmi‘-i Şerîf vakfından yevmi beş akçe 
vazife ile nezâret ve Martağaç mahallesi ahali-
sinden Keskin Elhâc Mustafa Bey zeytûn eşcârı 
bağçesi ve sâ’irenin sülüsâni gallesini Tahılpa-
zarı nâm mahalde sebile kâr dâhil etmek üze-
re sebil vakfının tevliyet ve Lütfi Paşa Câmi‘-i 
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Şerîf vakfından almak üzere yevmi beş akçe ile 
cüzhavânlık ve yevmi iki akçe vazife ile def‘a 
cüzhavânlık cihâtlarının bâ-sened-i mu‘tebere 
nezâret-i celile-i hümâyûn-ı mülûkaneye 
kâ’imakamı bulunan Tireli Hacı İbrahim Dede 
ile altmış bir senesi Muharremi ibtidâsından 
altmış üç senesi Zilhicce gâyetine değin bâ-
ma‘rifet-i şer‘-işerîf rü’yet olunan üç senelik 
vâridât ve masârıfâtının muhsabesi defteridir 
zikr ve atî beyan olunur fî gurre-i Muharrem 
sene 64 (9 Aralık 1847).

Vâridât-ı an evkâf-ı mezkûre

Ali Baba zaviyesine merbut zeytûn 
eşcârlarından hâsılat 

Revgan-ı zeyt 

3

Kıyye

136,5

Baha guruş

450,5

Zâviye-i mezkûrun bâğât icâr-ı senevisi 

sene

3

Guruş

288

Zâviye-i mezbûrun tarlasının icâr-ı senevisi

Sene

3

Guruş

250

Zâviye-i mezkûrun mâ-i lezizinden icâre-i 
senevisi

Sene

3

Guruş

80

El-masârıfât

Ali Baba zaviyesinin zeytûn eşcârlarının or-
man açdırma masârıfâtı

Guruş

285

Tarla kıyılarına çay alub vuku‘bulan 
ta‘mirâtı

Guruş

180

Zâviye-i mezkûrun senede bir kere fukara-
ya it‘âm-ı ta‘âm masarıfâtı

Sene

2

Guruş

350
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Belge 7. Tire’de Ali Baba vakfı vakıfnâmesi (VGMA, Defter nr. 2988, s.28).

 
 

 
 
Tire’de Ali Baba vakf vakfnâmesi 
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Tire’de Ali Baba vakfı vakıfnâmesi

Elhamdullah ebu-vâkf ala külli hâl el-
münezze ani’l-tefyîr ve’l-intifâl ve’s-salatü 
ve’s-selâmu ala Muhammedü’l-mevsûf 
bekârimü’l-ahlâk ve mehâsinü’l-hisâl ve ala 
alihi ve ashâbihi’l-ârifin ala me‘âricü’l-kemâl 
ammâ ba‘du iş bu vakfa sahîhatü’l-fehâvî ve 
vesika-i şer‘iyyetü’l-mütâvenin tahrir ve inşâ 
ve tastir bâdi oldur ki Aydın vilâyeti dâhilinde 
kâ’in medine-i Tire mahallatından Yahşi 
Bey mahallesinde sâkine zâtı zeyl-i vesikada 
müteharrirü’l-esâmi-i Müslimin tasarruflarıyla 
musarrıfa olan sâhibetü’l-hayrât ve râgıbetü’l-
hasenât Hacı Emin kerimesi A’işe binti Elhâc 
Emin ve kerimesi Fatıma binti Ahmed Bey ve 
oğulları Ali Bey ve Hidayet ebnânü’l-mezbûrân 
Ahmed Bey nâm kimesneler iltimaslarıyla 
husûs-ı atiyü’l-beyânın mahallinde keteb ve 
tahrir ve fasl ve hasmıçün kıbel-i şer‘den bi’l-
hükm ba‘is ve tesyîr olunan kâtib-i şerî‘at 
mevlana Ahmed Efendi ibn Mehmed Efendi 
medine-i mezbûrenin mahalle-i mezbûrda vâki‘ 
menzile varub zeyl-i kitâbda mektûbü’l-esâmi-i 
Müslimin huzurlarında akd-i meclis-i şer‘-i mü-
nirde her biri ma‘an ve mücemmi‘an meclis-i 
maksûd-ı mezkûrda zikri âtî vakıfların li-ecli’t-
tescil mütevelli nasb ve ta‘yîn buyurdukları 
Ali Haydar ibn Mehmed mahzarında ikrâr-ı 
sahih-i şer‘î ve i‘tirâf-ı sarih-i mer‘î buyurub 
vaktâ ki (s.29) bu dâr-ı fenâyı sebât ve bî bekâ 
olub te‘accî memrûz zevâlde ve mutasammi 
şeref irtihâlde olduğumuz mülâhaza buyurub 
(essadaka kad yetül-me‘âsi yevm yevhazü’l-
mecrûn bi’t-tevâs) ma‘lûmumuz olduğundan 
mâ‘adâ (vemâ nakdimû li-enfiseküm min hayri 
teceddede indallahe hüve hayren ve a‘zam icrâ) 
mefhum-ı müteneffi‘asına haber ve agâh oldu-
ğumuz ecilden vakf-ı câ’i’z-zikr sudûruna değin 
silk-i mülk-i sıhhatimizde meslek ve muntazam 
olub medine-i mezburenin Boynuyoğun karyesi 
hududu dâhilinde vâki‘ bir tarafdan Rum mil-

letinden Meyhaneci oğlu Dimitri veled-i Elham 
nâm Hristiyan kölesi ve bir tarafdan Ali Baba 
Türbesi ve tarik-i âm ile mahdûd on beşer dö-
nüm eşcâr-ı müsmire ve gayr-ı müsmireyi hâvî 
bağçe ve yine medine-i mezbûrenin Çamur-
luk nâm mahalde vâki‘ bir tarafdan Hacı Emin 
Efendi vereseleri ve tarik-i âm ile mahdûd yedi 
dönüm mikdarı kürûmu mülk siyah üzüm 
bağlarımızı hasbeten lillahü’l-aliyyü’l-azîm ve 
taleben le-merzâtü’r-Rabü’r-rahîm (yevme lâ 
nefhü mâl velâ benûnü’l-emnâ atîyullahu yek-
labu selîm) ricasıyla niyet-i sâdaka ve gayreti-
me vakf-ı sahih-i şer‘î ve hasbi-i sarih-i mer‘î ile 
vakf ve habs eyleyüb şöyle şart ve ta‘yîn eyle-
dim ki zikr olunan bağçe-i mahduda-i mezkûre 
ile bağ-ı mahdûd-ı mezkûrun hâsıl olan gal-
lesi kırk sehm i‘tibârıyla bir sehmi sâlifü’l-
beyân Boynuyoğun hudûdunda vâki‘ Ali Baba 
civârında binâkerdesi olan misâfirhânenin 
ta‘mîr ve termimine ve bir sehmi cihet-i tev-
liyete ve bir sehmi tevliyet-i mezkûrenin ne-
zaretine bâki otuz yedi sehmi sâlifü’l-beyân 
misafirhaneye gelen ve giden fukaraya it‘âm-ı 
ta‘âm olunmak üzere şart ve ta‘yîn eyledik 
mâdâmki ırz ve ceddimiz gabâr-ı fenadan 
pâk ve halvetsaray-ı bezmimiz şem‘-i ruhla 
sâbitân ola deyû tevliyet-i mezkûreye vazife-i 
mersûmesiyle mumaileyh Ali Haydar Baba 
cihet-i mezkûreye mütevelli ola ve tevliyet-i 
mezkûreye karındaşımız Ali Bey nâzır olub 
âmme-i umûr-ı evkâfın mezbûre ve kâffe-i 
mesâlih-i mezkûre mumaileyh Ali Bey yedin-
de ola ve’l-hâsıl her emirde muntasar ve müs-
takil ve müstebid olub evkâf-ı mezkûrenin 
umuruna kimesne tarafından mezâhim ve 
mâni‘ ve râfi‘ olmaya ve nakd-i ömr-i ariye-
miz hazinedâr teslim eylediğimizden sonra 
tevliyet-i mezkûre ve nezâret-i mürtezikaya 
vazife-i mersûmeleriyle evlâdımız ve evlad 
evladımız ve evlad evlad evladımız batnen 
ba‘de batn fera‘â asl mâ-te‘âkubu ve tenâsülü 
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zükûr ve inâsa ale’s-seviye mutasarrıf olalar 
insâbımız temûd-ı billah min akabü’l-feyyâzin 
ba‘de’l-inkırâz tevliyet-i mezkûre ve cihât-ı 
sâ’ire merkûmenin tevcîh ve tebyizi medine-i 
mezbûrede icrâ-yı ahkâm-ı din-i mübîn ve ihyâ-
yı i‘lâm-ı şer‘-i metin Aydın kadı efendileri 
hazerâtının re’y-i münîr ve tedbîr-i müstenir-
lerine mutasavvun ola deyû ta‘yîn ve tahsis-i 
şurût ve kuyûd ve telbîh ve tensîs-i umûr birle 
hatm-i kelâm ve istifâ-yı merâm ettikden sonra 
bâğ-ı mahdûd-ı mezkûre ile bağçe-i mahdûd-ı 
mezkûreyi mütevelli-i mezbûre teslim eyledi-
ğimizde ol dahî vakfiyet üzere bi’t-tevliye kabz 
ve teslim edüb sâ’ir evkâf ve mütevelliyât-ı 
İslâmi ki tasarruf-ı tâm ve ri‘âyet-i merâsim 
şurût ve kuyûda sarf-ı ihtimam eyledi dedik-
lerinde gıbe’t-tasdîkü’ş-şer‘î emr-i vakf tamam 
ve hâl teslim encâm bulunmuşken vâkıf-ı mu-
maileyhim esfehumullahu ni‘me aleyh semt ve 
fâkdan cânib-i hilâfe sülûk ile vakf-ı mezbûrdan 
rücû‘ ve mütevelli-i mezbûr ile husûmet ve 
nizâ‘a şurû‘ edüb vakf-ı akâr İmam-ı Azam ve 
himâm-ı ifham Ebu Hanifetü’l-Kûfî hazretle-
ri katında menzile-i âriyetde olmağla rücû‘-ı 
meşrû‘ ve İmam Mehmed bin Hasanü’s-Sebânî 
hazretleri katında vâkıf-ı menâfi‘ vakfı nefsi-
ne şart ile vakf-ı bâkil olduğuna binâ’en vakf-ı 
mezbûrdan rücû‘ ve bağ-ı mahdûde-i mezkûre 
ile bağçe-i mahdûde-i mezkûrlara kâl-evvel 
mülkümüze istirdâd olunması matlûbumuzdur 
dediklerinde mütevelli-i mûmaileyh Ali Hay-

dar Baba cevaba tesaddî edüb gerçe hâl-i best 
ve beyân olunan minvâl-i muharrer üzere ol-
duğu câ-yı eşkâl değildir lakin Arif Hamadânî 
Ebu Yusuf Eşşehrü’l-imamü’s-sânî hazretleri 
katında vâkıf-ı mücerred vakfet dimekle ve ve 
İmam Mehmed bin Hasanü’s-Sebâni hazretleri 
katında teslim-i ale’l-mütevelli olmağla vakf-ı 
mezbûr sahîh ve lazım oldu deyu red ve tes-
limden imtinâ‘ ve bu vechile husûmet ve nizâ‘ 
edüb kâtib-i mumaileyh huzûrunda müterâfa‘ât 
ve her biri fasl ve hasma talibân olduklarında 
kâtib-i mumaileyh dahî cânib-i vakfı evveli ve 
ahiri görüb âlimâ bi’l-hilâf ve merâ‘iye’l-gayb 
merâ‘ât dahî tescîlü’l-evkâf me’zunen bi’l-hükm 
mütevelli olduğu halde vâkifûn-ı müşarüniley-
himde vakf-ı mezbûrun sıhhat ve lüzûmuna 
hükm-i sahih-i şer‘î vakf-ı sarih-i mer‘î etmeğin 
vâki‘-i hâli kâtib-i mumaileyh mahallinde ketb 
ve terkîm ve ma‘an mebsût-ı emnâ ve şer‘le 
meclis-i şer‘a gelüb alâ vukû‘a inhâ ve tefhîm 
ettikde hükm-i mezbûr kıbel-i şer‘den dahî 
tenfîz olmağın min ba‘de vakf-ı mezbûr sahih 
ve lazım ve habsi sarih ve mütehammim olun-
du fimen bedele.
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B. Resimler

Resim 1. Arappınarı Tekkesi’nin günümüzdeki 
hali.

B. Resimler 
 
Resim 1. Arappnar Tekkesi’nin günümüzdeki hali. 
 
 

 
       
Resim 2. Arappnar Tekkesi’nde postnişinlik yapan Hac İbrahim Baba ve Hüseyin Hüsnü 
Baba’nn mezar 
 

 
 
Resim 3. Arappnar Tekkesi’nde postnişinlik yapan Hac İbrahim Baba ve Hüseyin Hüsnü 
Baba’nn mezar 
 

Resim 2. Arappınarı Tekkesi’nde postnişinlik 
yapan Hacı İbrahim Baba ve Hüseyin Hüsnü 

Baba’nın mezarı

B. Resimler 
 
Resim 1. Arappnar Tekkesi’nin günümüzdeki hali. 
 
 

 
       
Resim 2. Arappnar Tekkesi’nde postnişinlik yapan Hac İbrahim Baba ve Hüseyin Hüsnü 
Baba’nn mezar 
 

 
 
Resim 3. Arappnar Tekkesi’nde postnişinlik yapan Hac İbrahim Baba ve Hüseyin Hüsnü 
Baba’nn mezar 
 

Resim 3. Arappınarı Tekkesi’nde postnişinlik 
yapan Hacı İbrahim Baba ve Hüseyin Hüsnü 

Baba’nın mezarı

 
 

Resim 4. Arappnar Tekkesi’nde Hac İbrahim Baba’nn mezar 
 

 
 

Resim 5. Arappnar Tekkesi’nde Hüseyin Hüsnü Baba’nn mezar 

Resim 4. Arappınarı Tekkesi’nde Hacı İbrahim 
Baba’nın mezarı

 
 

Resim 4. Arappnar Tekkesi’nde Hac İbrahim Baba’nn mezar 
 

 
 

Resim 5. Arappnar Tekkesi’nde Hüseyin Hüsnü Baba’nn mezar Resim 5. Arappınarı Tekkesi’nde Hüseyin Hüs-
nü Baba’nın mezarı  

 
 

Resim 6. Arappnar Tekkesinde Çolak Hasan Baba (v. 1918)’nn mezar 
 

 
 
Resim 7. Arappnar Tekkesi haziresinde Yenipazarl Ahmet Baba (v. 1925)’nn mezar 
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Resim 6. Arappınarı Tekkesinde Çolak Hasan 
Baba (v. 1918)’nın mezarı

 

 
 

Resim 6. Arappnar Tekkesinde Çolak Hasan Baba (v. 1918)’nn mezar 
 

 
 
Resim 7. Arappnar Tekkesi haziresinde Yenipazarl Ahmet Baba (v. 1925)’nn mezar Resim 7. Arappınarı Tekkesi haziresinde Yeni-
pazarlı Ahmet Baba (v. 1925)’nın mezarı

 

 
 

Resim 8. Arappnar Tekkesi haziresinde Kandiye muhacirlerinden Arif Tosun Ak (v. 
1907)’nn mezar taş. 

 

  
 

Resim 9. Horasanl Ali Baba Türbesi 
 

Resim 8. Arappınarı Tekkesi haziresinde Kandi-
ye muhacirlerinden Arif Tosun Akı (v. 1907)’nın 

mezar taşı.

 

 
 

Resim 8. Arappnar Tekkesi haziresinde Kandiye muhacirlerinden Arif Tosun Ak (v. 
1907)’nn mezar taş. 

 

  
 

Resim 9. Horasanl Ali Baba Türbesi 
 

 

Resim 9. Horasanlı Ali Baba Türbesi

 
 

Resim 10. Horasanl Ali Baba Türbesi 
 

 
 

Resim 11. Horasanl Ali Baba Türbesi 
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Resim 10. Horasanlı Ali Baba Türbesi
 

 
Resim 10. Horasanl Ali Baba Türbesi 

 

 
 

Resim 11. Horasanl Ali Baba Türbesi 

Resim 11. Horasanlı Ali Baba Türbesi

 

 
 
Resim 12. Horasanl Ali Baba Tekkesi’nin son postnişini Hasan Balm Baba dervişler ve Tire 
halk ile birlikte (Tire’den Yansmalar, Say 8, Temmuz-Eylül 2018, kapak resmi ).   
 

 

Resim 12. Horasanlı Ali Baba Tekkesi’nin son postnişini Hasan Balım Baba dervişler ve Tire halkı 
ile birlikte (Tire’den Yansımalar, Sayı 8, Temmuz-Eylül 2018, kapak resmi ). 

 

 
 
Resim 12. Horasanl Ali Baba Tekkesi’nin son postnişini Hasan Balm Baba dervişler ve Tire 
halk ile birlikte (Tire’den Yansmalar, Say 8, Temmuz-Eylül 2018, kapak resmi ).   
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TÜRKİYE’DE ALEVİ-BEKTAŞİ             

ÖRGÜTLENMELERİ

ALEVİ-BEKTASHI ORGANIZATIONS IN TURKEY

İbrahim GÜL1

ÖZ

Alevi-Bektaşi inancının tanınması, ce-

mevlerinin ibadethane olarak kabul edilme-

si, inanç öğretimi konusunun ebeveynlere 

bırakılması konusunda AİHM tarafından 

alınan kararlar halen Türkiye Cumhuriyeti 

hükümetince uygulamaya konulmamıştır. 

Alevi-Bektaşiler hükümetin bu konuda ne-

ler yapacağını beklerken, Alevi-Bektaşi der-

nekleri farklı tavırlar sergilemektedirler. Bu 

çalışmada, kendilerini Alevi-Bektaşi inancı-

nın temsilcileri olarak gören dernek ve va-

kıfların görüşleri incelendikten sonra bun-

ların bir değerlendirilmesi yapılmıştır. Laik 

Türkiye Cumhuriyeti’nin birlik ve beraber-

liğine katkıda bulunacak bir modelin geliş-

tirilmesi önemlidir. Bu model, Hâce Ahmet 

Yesevî ve Hacı Bektaş-ı Veli’nin “Dört Kapı 

Makale geliş tarihi: 09.08.2018, Makale kabul tarihi: 26.11.2018
1 Dr. Öğr. Üyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eği-
tim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ORCID ID: 
https://orcid.org/0000-0002-0501-8221.

ve Kırk Makam” öğretisine dayalı olmalı-

dır. Bu öğretiye dayalı olarak geliştirilecek 

bir model Alevi-Sünni toplumunu birbirine 

yaklaştırarak, Türkiye’de tek bir inanç sis-

teminin oluşturulmasına yardım edebilir. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin laik bir ülke oldu-

ğu gerçeğinden hareketle, devletin bütün 

inançlara eşit mesafede durması gerekir. 

Alevi-Bektaşi inanç yapılanmasıyla ilgili 

uygulamalı çalışmaların yapılması öneril-

miştir. 

Anahtar Kelimeler: Hacı Bektaş-ı Veli 

Öğretisi, Alevi Dernekleri, Örgütlenme.

ABSTRACT

Decisions about the recognition of Ale-

vi-Bektashi belief, the adoption of cemevi’s 

as places of worship, leaving religious edu-

cation to the parents taken by the European 

Court of Human Rights still has not been 

implemented by the government of Repub-

lic of Turkey. Alevi-Bektashi foundations 

and associations exhibit different attitudes, 

while Alevi-Bektashis wait for what the 

government will do about it. In this study, 
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after evaluating the view of the associations 

and foundations that see themselves as 

representatives of Alevi-Bektashi belief, an 

evaluation of these was made. The develop-

ment of a model that will contribute to the 

unity and solidarity of the secular Republic 

of Turkey is important. This model should 

be based on Hâce Ahmet Yesevi and Hacı 

Bektaş-ı Veli’s “Dört Kapı Kırk Makam” 

teaching. A model that will be developed 

based on these teachings can help to build 

a single belief in Turkey by bringing the Al-

evi-Sunni communities together. Consider-

ing the fact that the Republic of Turkey is 

a secular country, the state should stand at 

the equal distance to all faiths. It has been 

proposed to conduct applied researches on 

the structure of Alevi-Bektashi faith.

Keywords: Hacı Bektaş-ı Veli’s Teach-

ings, Alevi Associations, Organization.

GİRİŞ

Eğitim en basit anlamıyla insan-

ları terbiye etmektir. Atatürk, Türk 

Cumhuriyeti’nin yeni nesle vereceği ter-

biyenin dini değil, milli karakterli olma-

sını istemiştir. Atatürk’e göre, din eğitimi 

çağdaş bir anlayışla okullarda verilmelidir 

(Şimşek, 2011:224). Atatürk eğitimin bilim-

sel esaslara uygun olmasını, ümmet esasına 

dayalı Osmanlı’nın düştüğü hataların tek-

rarlanmaması hedeflenmiştir. Türkiye’de 

din eğitimi de örgün ve yaygın olmak üze-

re iki şekilde yürütülmektedir. 

Yaygın din eğitimi, halkın din konu-
sunda aydınlatılması, bireylere dini ve mil-
li değerlerin öğretilmesi, dini pratiklerin 
usulüne uygun yerine getirilmesine yardım 
edilmesi için toplumun her kesimine yöne-
liktir (Doğan, 1999:277). Din hizmetlerinin 
siyasetin dışında ve üstünde tutulmasını 
isteyen Atatürk, yaygın din eğitimine önem 
vererek Diyanet İşleri Başkanlığının (DİB) 
kurulmasını istemiştir. Diyanetin görevi, 
‘İslam dininin itikat ve ibadet alanıyla ilgili 
işleri yürütmek ve dini kurumları idare et-
mek’ olarak ifade edilmiştir (DİB, 2013). Bir 
bakıma, Türkiye’de çoğunluğu Sünni İslam 
inancını taşıyan insanların örgütlenmesi-
ne imkân sağlanmıştır. Alevi-Bektaşilik, 
İslamiyet’ten ayrı bir inanç olarak görülme-
diğinden bu örgütlenmenin dışında tutul-
muştur.

Alevi-Bektaşiler kapalı bir topluluk 
iken, postmodern anlayışın (Karaduman, 
2010:2897) etkisiyle dışa açılmışlardır. Açı-
lımla birlikte, inanç içinde fikir ayrılıkları 
gün yüzüne çıkmaya başlamıştır. Bu açılı-
mının ilk safhasında, az sayıda bölünmeler 
yerini daha çok bölünmeye bırakırken, Ale-
vi inancını temsil eden kuruluşlar arasında 
da görüş ayrılıkları gittikçe derinleşmeye 
başlamıştır. Bazı sivil toplum kuruluşları, 
kendilerini Alevi-Bektaşi toplumunun tem-
silcileri olduklarını her fırsatta dile getirir-
lerken, hükümet edenler de “Alevi-Bektaşi 
inancının ne olduğu hakkında görüş birliği 
olmadığını ‘ileri sürerek’ Alevi inancını” ta-
nımaya pek yaklaşmamaktadırlar. Böylece, 
Alevi-Bektaşi toplumunun talep ve istekleri 

sürekli başka bir bahara kalmaktadır.
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Kendilerini Alevi-Bektaşi toplumunun 

savunucuları olarak gören bu kuruluşların, 

Alevi-Bektaşi inancının “nasıl örgütlenme-

si” gerektiğine ilişkin görüşleri birbirinden 

farklılık göstermektedir. Bu farklılığın te-

melinde, beklentilerin çeşitliliği yatarken, 

Alevi-Bektaşi inancının örgütlenme biçimi, 

laik devlet yapısı, Alevi-Bektaşi ocakları, 

Alevi-Bektaşi inancının temel esasları gibi 

kavramların da önemli etkisi bulunmakta-

dır. Türkiye’de Alevi-Bektaşi inanç temsil-

cilerinin görüşlerinin bir karşılaştırmasını 

yapmak, konunun bir dereceye kadar daha 

iyi anlaşılmasına yardım edecektir. 

Yöntem

Bu çalışmanın modeli doküman incele-

mesidir. Doküman incelemesi, kayıtların ve 

belgelerin incelenmesi sonucu elde edilen 

bir araştırma yöntemidir (Karasar, 2005). 

Böyle bir yöntemde mevcut olan kayıt ve 

belgeler, veri kaynağı olarak kullanılmak-

tadır (Rummel, 1968; Best, 1959: Akt. Kara-

sar, 2005). Doküman incelemesi, genel ta-

rama ve içerik çözümlenmesi biçiminde iki 

şekilde yapılmaktadır. Bu çalışmada genel 

tarama ve içerik çözümlemesi birlikte kul-

lanılmıştır. Alevi-Bektaşilik kavramı ve gü-

nümüze kadar Alevilik-Bektaşilik örgütlen-

mesi ile ilgili bilgiler taranmış ve bunlardan 

kuramsal bir çerçeve hazırlanmıştır. Daha 

sonra, Alevi-Bektaşi dernek ve vakıfların-

dan elde edilen bilgiler çözümlenerek bun-

ların bir değerlendirilmesi yapılmıştır. Top-

lanan veriler literatürle ilişkilendirilerek bir 

takım sonuçlara ulaşılmaya çalışılmıştır.

BİR İSLAM İNANCI OLARAK 

ALEVİLİK VE BEKTAŞİLİK

1. Alevilik

Aleviliğin nasıl ortaya çıktığı konusun-

da kesin bilgiler olmamakla birlikte, uzun 

bir sürecin sonunda oluştuğu söylenebilir. 

Hz. Muhammed’in Hakk’a yürümesinden 

sonra yapılan halifelik seçimi, Hz. Ali dö-

neminde vuku bulan olaylar İslam ümme-

tinin parçalanmasına yol açmıştır. Sünni-Şii 

olarak parçalanan İslam ümmeti geçen za-

man içinde mezheplerin ortaya çıkmasıyla 

kendi içinde fırkalara ayrılarak İslam dini-

ne zarar vermeye başlamışlardır.

Türkler Müslümanlığı kabul ettikle-

rinde, aralarında mezhep ayrılıklarının 

olmadığı tahmin edilmektedir. Türkmen 

kabileleri, İslamiyet’i kabul ederken kendi 

inançlarıyla birlikte bir sentez yapmışlar-

dır. Bulundukları coğrafyada Şii, Melâmi 

ve Haydarî akımların etkisinde kalan Türk-

menler, Şeriatın katı kurallarına karşı çıkan 

tasavvuf ehli kişilerin yanında yer almış-

lardır. Ancak medrese eğitimi alıp büyük 

kentlerde yaşayan Türklerin çoğunluğu 

Sünni İslam’ı seçerken, ücra yerlerde ve gö-

çebe hayatı süren Türkmenler Alevi-İslam 

inancını benimsemişlerdir. 

Türk ve Türkmen kabileler arasında 

inanç ayrımının nasıl oluştuğu konusunda 

kesin bulgular olmamakla birlikte, ayrım-

cılığın daha çok siyasi sebeplere dayalı ol-

duğu söylenmektedir (Karaman, 2018; Baş, 

2018). Osmanlı Devleti’nin kuruluşundaki 

birlik ve beraberlik anlayışı devam ettirile-
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memiş, I. Selim ile Şah İsmail arasında ya-

pılan Çaldıran Savaşı’ndan sonra ayrılık 

daha da derinleşmiştir. Buna benzer olaylar 

sonucunda, Alevi-Sünni İslam inancını ta-

şıyan insanlar arasındaki ilişki ve iletişim 

bazen bozulmuş ve sağlıklı yürümemiştir 

(Yağbasan ve Öztürk, 2016:192). 

2. Bektaşilik

Bektaşilik, 13. yüzyılda Hacı Bektaş-ı 

Veli tarafından kurulan bir tarikattır. Ken-

disinden sonra Abdal Musa tarikatın ya-

şatılmasına destek olmuştur Tarikatın teş-

kilatlanmasında Balım Sultan’ın yaptığı 

düzenlemelerin önemli etkisi olmuştur. Bu 

nedenle “ikinci pir” olarak anılır. Bektaşi-

lik, Balım Sultan’ın getirmiş olduğu mücer-

red (evlenmeme) dervişlik teşkilatı iki kola 

ayrılarak varlığını sürdürmüştür. Birinci 

görüş, Hacı Bektaş-ı Veli’nin evlendiği ve 

Çelebiler olarak anılan kişilerin onun “bel” 

oğlu olduğu; ikinci görüş ise, Hacı Bektaş-ı 

Veli’nin evlenmediği ve Bektaşiliğin asıl 

temsilcilerinin onun “ yol” evladı olan mü-

cerred dervişler olduğu inancına dayan-

maktadır (Maden, 2013:3-4).

Başka bir görüşe göre Bektaşilik 

Osmanlı’nın hatta bizzat Kanuni Sultan 

Süleyman’ın kendisinin talimatıyla kurulan 

bir tarikattır (Kenanoğlu, 2015). Osmanlı 

dönemindeki ayrımcılık politikalarının bir 

takım isyanları beraberinde getirdiği ve 

Osmanlı’nın bu isyanlarla baş edebilmek 

için bu tarikatı kurduğu söylenmektedir. 

Hatta tarikatın başına bazen Nakşibendi 

şeyhlerinin getirildiği belirtilmektedir. 

Bektaşi tarikatı bu süre içinde, Sünnilik 

başta olmak üzere, Hurufilik, Hıristiyanlık 

ve Masonluk gibi düşüncelere açık tutuldu-

ğundan bu fikirlerden oldukça etkilenmiş-

tir (Özdemir, 2014:144- 147). Böyle bir uy-

gulama ile Osmanlı Devleti Alevi hareket-

lerinin tam olarak kontrol altına alamamış 

aksine yolun ve erkânın kısmen bozulması-

na zemin hazırlamıştır (Özdemir, 2014:23). 

Bektaşilik 1826 yılında yasaklandıktan son-

ra, “Alevilik-Bektaşilik” olarak ikisi bir te-

rim haline sokularak Bektaşilik, Alevilikle 

özdeştirilmiştir. 19. yüzyıla kadar Alevi ta-

biri yerine daha çok “Kızılbaş” sözcüğü ter-

cih edilmiştir (Maden, 2015:7).

Alevilik ile Bektaşiliğin benzer yönleri 

olduğu kadar farklılıkları da bulunmakta-

dır. Bektaşiler Hacı Bektaş-ı Veli’nin evlen-

mediğine inandıkları için “Bektaşi babası” 

seçimle iş başına gelir yani soy takip et-

mez. Hâlbuki Alevilikte inanç önderi olan 

“dedeler”, kendilerinin kutsal bir soydan 

geldiğini düşünürler ve Alevilik soy takip 

eder. Her dedenin oğlu da bir dede adayı-

dır. Böylece Alevilikte “Ocak” sistemi deni-

len bir uygulama yer almaktadır. Yani her 

Alevinin başı bir ocağa bağlıdır. Bektaşilik 

herkese açık bir tarikat iken Alevilik böyle 

değildir. Alevi olmak irsî bir bağı gerekti-

rir. Bektaşilik bir sufî tarikatı olduğu hal-

de, Alevilik, Şiilik ve İslamiyet öncesi Türk 

inançlarını içinde barındıran Hz. Muham-

med ve Ali soyuna önem veren bir tarikat-

tır (Kutlu, 2008:153–154). 

Aklımıza şöyle bir soru gelebilir: “Sün-

ni bir kişi Alevi-Bektaşi olmak istediğinde 
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nasıl bir yol takip etmesi gerekir?” Elbette 

bu kişinin öncelikle Bektaşi olmasında bir 

sakınca görülmez. Bektaşilik tarikat olduğu 

için kişi bu tarikata girer. Bektaşi babasının 

huzurunda ikrar verir. Alevi olmak isterse 

ortaya bazı sorunlar çıkabilir. Örneğin bu 

kişi hangi ocağa bağlanacaktır? Söz konu-

su ocağa katılmasına ocağın diğer dedeleri 

razı olacaklar mıdır? Bu açıklamalara da-

yalı olarak Alevi-Bektaşi örgütlenmesinde, 

“Bektaşilik” olarak örgütlenmenin daha 

kolay olacağı anlaşılmaktadır. Örneğin, ba-

ğımsız ocaklara bağlı dedeler, Hacı Bektaş 

Veli Çelebilerine bağlı dedeler ve dikme 

dedeler olmak üzere birçok dede ve bunla-

rın bağlı olduğu onlarca ocak bulunmakta-

dır (Yaman, 2000). Alevilikte, dedeliğin soy 

takip etmesi, çok sayıda dedenin olması, 

bunların hangisine “dedelik” görevi verile-

ceğinin açık olmaması gibi nedenler Alevi 

örgütlenmesinde bazı sıkıntıları beraberin-

de getirecektir.

3. Alevi-Bektaşi Örgütlenmelerine 

Tarihi Bakış

Cumhuriyetin kuruluşundan sonra 

çıkarılan tekke ve zaviyelerin kapatılma-

sına ilişkin kanunla birlikte Alevi-Bekta-

şi örgütlenmeleri yasaklanmıştır. Ancak 

Alevi-Bektaşiler gizlilik içinde ibadetlerini 

yapmaya devam etmişlerdir. Dedeler kış 

günlerinde taliplerinin bulunduğu yörelere 

giderek “Görgü Cemleri” başta olmak üze-

re “Musahiplik Cemi”, “Abdal Musa Cemi” 

gibi toplu olarak ibadetlerini yapmışlardır. 

Cumhuriyet döneminde köylerde yapılan 

cemlerin büyük bir gizlilik içinde yapıldı-

ğı bilinmektedir. Cemevleri mum ile veya 

gazyağı ile çalışan bir aydınlatma aracı ile 

aydınlatıldığından, köye bir yabancı gel-

diğinde cemevinde yanan ışığın kısılarak 

azaltıldığı, “mum söndü” yakıştırmasının 

bu nedenle ortaya çıktığı söylenmektedir. 

Ünlüsoy (2009:72) böyle bir iftiranın Cum-

huriyetten önce Osmanlı Devleti dönemin-

de de var olduğunu belirtmektedir. 

Önceki paragraflarda da belirtildiği 

gibi, Alevi örgütlenmeleri “Ocak” bağla-

mında olduğu için her talip kendi ocağına 

bağlı dedeler önderliğinde, inanç ve ibadet-

lerini yaşamaya devam etmişlerdir. Genel 

olarak çocuklar da cemlere alınarak, inanca 

ilişkin bilgi ve uygulamalar sonraki kuşak-

lara aktarılabilmiştir. Böylece “Geleneksel 

Alevilik” günümüze kadar yaşatılmıştır. 

Bektaşilikte ise, belli ilkelere göre seçilen 

babalar denetiminde cemler yapılmıştır. 

Baba, Bektaşi tarikatı içinde bir tekkenin 

başı, nasip ve eğitim isteyenlerin mürşidi-

dir. Baba adayı olan derviş, “halife baba” 

tarafından görevlendirilir. Bir posta ata-

nan babaya bazı emanetler verilir. Bunların 

yanında bir de icazetname (hüccet) veri-

lir (Erkanname, 2015). Bektaşilikte “baba” 

olabilmek için böyle bir sürecin izlenmesi 

önemlidir. Hâlbuki Alevi buyruklarında bir 

dedenin bilgili olması belirtilmiş olmasına 

rağmen (Buyruk, 1958), yeterli bilgiye sahip 

olmayan bazı dedeler, taliplerini aydınla-

tamamış ve yolun ve erkânın bozulmasına 

sebep olmuşlardır. 

Modern anlamda Alevi-Bektaşi örgüt-

lenmeleri, Alevilerin şehirleşmeye başla-
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masıyla ortaya çıkmıştır. Şehirlere gelen 

Alevi-Bektaşiler dedelerinden ayrı kaldığı 

için bir süre görgü-sorgu, rızalık, cem gibi 

ibadetlere katılamamışlardır. Bu süre içinde 

hangi ocaktan olduğunu unutan Alevi kişi-

lere bile rastlanmaktadır. Şehirleşme farklı 

bir Alevi-Bektaşi örgütlenmesini beraberin-

de getirmiştir. Alevi-Bektaşiler önce kendi 

inanç derneklerini kurmaya başlamışlardır. 

Bunların bünyesinde cemeveleri oluştura-

rak inançlarını yaşamaya ve ibadetlerini 

yapmaya devam etmişlerdir. Devlet Sün-

ni inanca destek olurken, Alevi-Bektaşiler 

kendi aralarında örgütlenmeye ve kendi 

imkânlarıyla ibadethanelerini yapmaya ve 

yaşatmaya çalışmışlardır. Böylece “Modern 

Alevilik” olarak nitelenen bir Alevilik anla-

yışı ortaya çıkmıştır. Modern Alevilik birta-

kım sıkıntıları beraberinde getirmiştir (Sal-

man, 2018:47; Gül, 2017:225).

POSTMODERN DÜNYADA 

ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK 

ÖRGÜTLENMELERİ

Postmodern (modern ötesi) anlayış 

dünyada etkisini göstermiş ve sosyal ha-

yatın birçok alanında değişmelere neden 

olmuştur. Özellikle gelişmekte olan ülke-

lerde, alt kimliklerin ve farklı inançların 

ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Post-

modern kültür parçalanmayı savunurken, 

özgürlük adına toplumsal veya bilgisel her 

türlü bütünleşmeye hor bakar (Babacan, 

2018:217). Jameson’a (1994) göre, postmo-

dernizm ile birlikte dinin önemi artmış ve 

en garip dinsel mezheplerin geri dönüşü-

ne zemin hazırlamıştır (Gül, 2016:95). 1980 

darbesinden sonra, 1990’lı yıllarda İslami 

hareketlerin yoğunlaşmasıyla birlikte Alevi 

gençleri genelde, laikliğin öncüleri olarak 

sosyal-demokrat görüşlü partiler içinde si-

yasi faaliyetlerini sürdürmüşler (Özmen, 

2011:20), inançlarından çok siyasi faaliyet-

lere katılarak Alevi-Bektaşi kültüründen 

uzak kalmışlardır. 

Dünya’nın farklı ülkelerinde, Alevi-

Bektaşi örgütlenmelerine sıcak bakılırken, 

Türkiye’de Alevi-Bektaşiler görmezlikten 

gelinmiştir. Böyle ayrımcılıkları fırsat bilen 

kapitalist batı, gelişmekte olan ülkelerdeki 

ayrışmaları desteklemekte ve desteklemeye 

devam etmektedir. Türkiye’de, Alevi-Sün-

ni çatışmalarında postmodernizmin etkisi 

görmezlikten gelinmemelidir. Ne yazıktır 

ki Türkiye’yi yönetenler bu oyunu göreme-

miş, İslam’ın farklı yorumunu benimseyen 

Alevi-Sünni inançlar arasında birlik ve be-

raberliği sağlamaya yönelik adımlar atama-

mışlardır. Yani Hâce Ahmet Yesevî ile Hacı 

Bektaş Veli’nin birleştirici felsefesi görmez-

likten gelinmiştir. 

Türkiye’de, Alevi-Sünni inanç ayrımı 

gözetmeyen, ortak bir İslam inancı oluştur-

ma çabası oldukça önemlidir. Bu bağlamda, 

Türkiye’de, Alevi-Bektaşilere kendi inanç-

larını özgürce yaşama haklarının iadesinde, 

Sünni aydınların gayret ve çabaları daha 

anlamlıdır. Çünkü nüfusun önemli bir ke-

simini, Sünni inanca sahip insanlar oluş-

turmaktadır. Aslında bugün İslam dünyası 

için en büyük pislik mezhep savaşlarıdır. 

Batı bu pislikten kurtulmuştur (Özdoğan, 
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2012). Ancak İslam dünyası bu konuda faz-

la bir yol kat edememiştir. 

Alevi-Bektaşi inancının tanınması ve 

cem evlerinin ibadethane olarak kabul 

edilmesi yönünde AİHM kararını mütea-

kip Avrupa’nın birçok ülkesinde “Alevilik 

dersleri” okullarda bir inanç olarak oku-

tulmaya başlamıştır. Bu ülkelerde Aleviler 

cemevlerinde ibadetlerini özgürce yapa-

bilmektedirler. Türkiye’de henüz bu konu-

da bir adım atılmamıştır. Alevileri temsil 

eden bir kurum bulunmadığından, cemev-

leri ibadethane olarak kabul edilmemek-

te, Alevilerin Diyanet İşleri Başkanlığına 

bağlanmasına da sıcak bakılmamaktadır. 

Yazıcıoğlu’na göre, Aleviliğin herkesin üze-

rinde uzlaştığı bir tanımı olmayıp, Alevile-

rin Diyanette temsil edilmesi başka tartış-

maları beraberinde getirebilir (Pamir, 2009). 

Üçüncü Alevi Çalıştıyı’nda, ilahiyatçılar, 

cemevlerine yasal statü verilmesini, ‘eşit 

yurttaşlık hakkı’ olarak görürlerken, Diya-

nette temsil edilme konusunda farklı görüş-

ler sergilemişlerdir (Miser, 2009). 

Diyanet İşleri Başkanlığı, kurulduğun-

dan bu yana, birçok tartışmanın merkezin-

de yer almıştır. Bu tartışmalar, Başkanlığın 

yapısı, işleyişi ve fonksiyonları üzerin-

de yoğunlaşmaktadır. Din görevlilerinin 

%80’inin DİB’in din hizmetinin gerekle-

rine göre oluşmuş bir kurum olmadığını 

dile getirirken, %40’ı gerçek din hizmetinin 

“baskıdan uzak” olmasını, %31’i Diyanetin 

özerk olmasıyla sorunun çözüleceğini be-

lirtmişlerdir. Diyanet İşleri başkanı ve diğer 

din görevlileri, DİB’in “temsil kuruluşu” 

olmayıp bir “hizmet kuruluşu” olduğunu 

dile getirirken, Aleviliğin Diyanette temsili-

nin söz konusu olamayacağını ifade etmiş-

lerdir (Yıldız, 2002). 

ALEVİ-BEKTAŞİ 

ÖRGÜTLENMELERİNDE LAİK 

DEVLET YAPISININ ETKİSİ

Anayasadaki ifadesine rağmen, 

Türkiye’de, laikliğin tüm ilkeleriyle hayata 

geçirilmesi olanaksız görülmektedir. Çün-

kü laiklik, Avrupa ülkelerinin sömürgecilik 

politikaları çerçevesinde, İslam dünyasına 

dışarıdan dayatılan bir kavram olarak gö-

rülür. Bu durum laik yönetim sistemi uygu-

layan İslam ülkelerinde tartışmalara neden 

olurken, Türkiye’deki din-devlet-laiklik tar-

tışmalarına zemin hazırlamıştır (Dağcı ve 

Dal, 2014:46). Din ve devlet işlerinin birbi-

rinden ayrılığı ilkesinde dünyada üç model 

bulunmaktadır. Laisizm, dışlayıcı laiklik ve 

pasif laikliktir. Türkiye’de cumhuriyetin ilk 

yıllarından ikinci dünya savaşı sonrasına 

kadarki dönem laisizm; 1946–1950 yılları 

arasındaki dönem dışlayıcı laiklik anlayışı-

na örnek gösterilebilir (Gişi, 2015:9). 

Türkiye’de bazı çevreler cumhuriyeti 

karşı ideoloji olarak gördüğü için devleti 

siyasallaşan İslam’dan korumak amacıy-

la dini işler kontrol altında tutulmaktadır. 

Yani din, sivil topluma bırakılmayacak ka-

dar hassas bir konudur. Türk halkı ancak 

laiklik etrafında birleştirilebilir (Duman, 

2010:301). Atatürk’e göre, laikliği dinsizlik 

olarak gösterenler, ilerlemenin karşıtı, göz-

leri kapalı doğu milletlerinin fanatikleridir 
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(Borak, 1962:2). Türkiye’de laikliğe karşı dış 

tehdit dinamiğini, laik-demokratik cumhu-

riyete “Ilımlı İslam” anlamı yükleme çaba-

sı; iç tehdit dinamiğini, çok partili yaşama 

geçtiğimizden beri laikliğe yönelik tahribat-

lar oluşturur (Tayhani, 2009:527). Bu tehdit-

lere rağmen, Türkiye Cumhuriyeti, laiklik 

ilkesine bağlı kalmasının birçok faydasını 

görmüştür. Laiklik kutsal sayılan konular-

da, inanç ve düşünce farklılıklarının önüne 

geçerek işbirliğini artırmaya yardım etmiş-

tir (Dinç, 2008:12). 

Türkiye Cumhuriyeti’nin laik yapı-

sı, günümüz Aleviliğinin şekillenmesinde 

önemli rol oynamış, onların kimlikleri-

ni ve kültürlerini koruyup geliştirmeleri-

ne imkân sağlamıştır (Alperen, 2009:82). 

1937’de anayasal bir ilke olarak benimse-

nen laiklik, devletin dini kontrol etmesine 

yardım etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti dev-

leti bir taraftan siyasal ve sosyal yapıyı di-

nin etkisinden arındırırken, diğer yandan 

Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığı ile dini 

denetim altına almıştır. Ancak Türkiye’de 

gerçek anlamda laiklik, devletin dinler 

karşısında tarafsız kalmasıyla sağlanabilir 

(Mertcan, 2015:324). 

CUMHURİYET DÖNEMİNDE 

ALEVİ ÖRGÜTLENMELERİ

Türkiye’de Alevi-Bektaşi inancının ta-

nınması ve yaşatılmasına yönelik dernek 

ve vakıfların sayıları fazla olmakla birlikte, 

Alevi-Bektaşi inancının nasıl yapılandırıla-

cağı ve devletten beklentilerine göre grup-

landırıldığında, bunların sayısı azalmak-

tadır. Araştırmanın amacına uygun olarak 

Cumhuriyetçi Eğitim ve Kültür Merkezi 

Vakfı, Alevi-Bektaşi Dernekleri Federasyo-

nu, Pir Sultan Abdal Dernekleri, Hacı Bek-

taş Veli Anadolu Kültür Vakfının görüşleri 

incelenmiştir. 

1. Cumhuriyetçi Eğitim ve Kültür 

Merkezi Vakfı (Cem Vakfı) 

Cumhuriyetçi Eğitim ve Kültür Mer-

kezi Vakfı (Cem Vakfı) 1995 yılında kurul-

muştur. Vakfın kuruluş amacı; Alevi İslam 

anlayışının tüm değerleriyle yaşatılması, 

araştırılması ve halka anlatılması, tasavvuf 

kültürünün araştırılması, ortaya çıkarılma-

sı, geliştirilip korunmasına yönelik hizmet-

leri yürütmek olarak sıralanmıştır (Cem 

Vakfı, 2018a). Vakfın bir televizyon kanalı 

olduğu için kendi görüş ve fikirlerini aktar-

ma konusunda önemli bir avantaja sahiptir. 

Vakıf, Diyanet işlerinden bağımsız Alevi 

İslam İnanç Hizmetleri Başkanlığı Teşkilatı 

(AİİHBT) içinde Alevi, Bektaşi, Nusayri ve 

Mevlevi olmak üzere dört başkan yardım-

cısından oluşan bir teşkilat şeması önermiş-

tir. Teşkilat içinde “Yüksek İstişare Kurulu” 

ile “Dar Divan Kurulu’ da yer almaktadır 

(Dağlar, 2016). Dar Kapsamlı İnanç Ön-

derleri Temsilciler Meclisi Toplantısı’nda, 

AİHM kararlarının uygulanmasıyla ilgili 

bir bildiri yayınlanmıştır. Bildiride, dede, 

baba ve analardan oluşan kurumlar üstü 

bir “temsilciler meclisi” oluşturulacağı, 

bu meclisin Diyanet’e bağlı olmayacağı ve 

AİHM kararlarının takipçisi olacağı, meclis 

içinde yer alacak dedeleri her ocağın ken-

disinin seçeceği bildirilmiştir. Temsilciler 
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Meclisi, siyaset ve maddi kaygı gütmeyen 

bir oluşum olarak görevini sürdürecektir 

(Cem Vakfı, 2018b). 

2. Alevi-Bektaşi Dernekleri 

Federasyonu (ABF)

Alevi-Bektaşi Dernekleri Federasyo-

nu (ABF) 2002 yılında kurulmuştur. Tü-

züğünde, ABF’nin amacı, Alevi-Bektaşi 

kültür ve öğretisini araştırmak, yaşatmak 

ve tanıtmak için çalışmalar yapmak olarak 

özetlenmiştir. Federasyon, Alevi-Bektaşi 

kuruluşları arasında eşgüdüm ve daya-

nışmayı sağlama görevini de üstlenmiştir. 

ABF, devletin Aleviliği tanımlama çabala-

rından vazgeçmesini, zorunlu din dersle-

rine son verilmesini, Cemevlerinin inanç 

merkezi olarak kabul edilmesini istemekte-

dir. Ayrıca, Alevi yerleşim yerlerine cami 

yapılmasından vazgeçilmesi, Diyanet İşleri 

Başkanlığının lağvedilerek nüfus cüzdanla-

rındaki din hanesi kaldırılması, Hacı Bek-

taş Dergâhı ve diğer Alevi dergâhları Alevi 

kuruluşların idaresine verilmesi, basın ve 

yayın organlarında dinsel hoşgörüsüzlüğü 

kışkırtan haberlerin engellenmesi istenmek-

tedir (ABF, 2018). 

Federasyon bünyesinde, “İnanç Mecli-

si” “17’ler ve 60’lar Meclisi” ile “Yol Erkân 

Kurulu” birimleri yer almaktadır. İnanç 

Meclisi ile ilgili yapılan bir açıklamada: 

“yol her şeyden uludur” düsturu ile Ale-

vi-Bektaşiler arasında gönül birliğinin sağ-

lanacağı, çağa ve akla uygun olarak ocak 

ve dergâhların iç işleyişine karışmadan 

pirler arasında muhabbet ve birliğin artırı-

lacağı açıklamalarına yer verilmiştir (Gü-

zelgül, 2018). Federasyon, “Edremit Alevi 

Çalıştayı’nda” “ocak sisteminin” Alevilerin 

geleneksel örgüt yapısı olduğu, Cemevle-

rini yöneten kişilerin ehil olmaması nede-

niyle bu mekânların daha çok “cenaze evi” 

olarak hizmet verdiği, Alevi dernek ve va-

kıflarının çekim merkezi olarak görülmedi-

ği belirtilmiştir. Ayrıca, Alevi kurumların-

daki ayrışmaların örgütlenmeyi olumsuz 

etkilediğine, bunun daha çok siyasi neden-

lere bağlı olduğuna, çok şubeli örgütlenme-

lerde genel merkez ile şube ilişkilerinin an-

ti-demokratik olduğuna vurgu yapılmıştır. 

Buna ilave olarak gençlerin Alevi dernek-

lerine yeterince katılmadıkları belirtilmiştir 

(Kenanoğlu, 2018).

ABF Edremit Alevi Çalıştayı Taslak 

raporda, örgütlenmeyle ilgili şu öneriler-

de bulunulmuştur: (1) Ocak sistemi yeni-

den yapılandırılması ve kurumlaştırılma-

sı (Dedelerden inanç kurulu oluşturma, 

erkânnamelerin güncellenerek yazıya geçi-

rilmesi, ocakların kayda alınması ve taliple-

rin yılda bir kez görgüden geçirilmesi), (2) 

Dernek ve vakıf üyeliğine mana kazandır-

ma (kuruma yeni üye olacaklar için diğer 

üyelerin rızalığını alma), (3) Kâmil insanlar-

dan oluşan bir “Dar Kurulu” oluşturma, (4) 

Cemevlerinde inançsal işleyiş ile yönetsel 

işleyişi birbirinden ayırma (inançsal hiz-

metlilerin özgün olması ve yönetim kuru-

lunun inançsal alana müdahale etmemesi), 

(5) Bir “Alevi Birliği” oluşturma (Edremit 

Belediyesi, 2018; Kenanoğlu, 2018).
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3. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği 

(PSAKD)

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği 

(PSAKD) 1988 yılında kurulmuştur. Tüzü-

ğünde, derneğin amacı, Pir Sultan Abdal’ın 

yaşamı ve felsefesine uygun çalışmalar 

yapmak, başta Anadolu Alevi kültürü ol-

mak üzere tüm kültürleri yaşatmak ve ge-

liştirmek; demokrasi, laiklik, hukuk devleti 

ve insan hakları gibi değerlere sahip çık-

mak olarak sıralanmıştır (PSAKD, 2018). 

Kurumsal ilişkiler içinde olduğu dernek ve 

vakıflar: Alevi Bektaşi Federasyonu, Ale-

vi Kültür Dernekleri ile Hacı Bektaş Veli 

Anadolu Kültür Vakfı’dır (PSAKD, 1988). 

Dernek yetkililerinin yaptığı açıklamada, 

Alevi örgütlülüğü için çalışıldığı ancak 

önce Pir Sultan’da birliğin sağlanacağı bil-

dirilmiştir (abcgazetesi, 2018). PSAKD’ye 

göre Türkiye’de iki türlü örgütlenme bu-

lunmaktadır. Siyasi merkezin yanında yer 

alan örgütlenmeler diğeri ise PSAKD’nin 

de içinde yer aldığı muhalif örgütlenmeler-

dir. Dernek iç barışın sağlanmasına önem 

verdiklerini belirtirken, devletin kendisini 

tarikat örgütlenmelerine teslim ettiğini ileri 

sürmektedir. ABF ile birlikte bir “İnanç Ku-

rulu” oluşturarak eğitim kursları açılacağı 

ve insanların burada eğitileceği bildirilmek-

tedir (Kılıçgedik, 2016).

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği yetki-

lileri din eğimine yönelik olarak, Milli Eği-

tim Bakanlığı (MEB) müfredatını eleştirile-

rek, Arap ülkelerine bir öykünme olduğu 

bildirilmiştir. Böyle bir yanlışlığa Sünni-

lerin de tepki göstermesi gerektiği belir-

tilmiştir (Arslan, 2018). PSAKD’nin “tüm 
kültürleri yaşatma” felsefesiyle bazı eylem-
lere katıldığı ve yöneticilerinin tutuklandığı 
haberlerine rastlanmaktadır (Birgün, 2018). 
PSAKD Aleviliğin bir inanç olarak tanın-
ması konusunda devletle işbirliğine sıcak 
bakmamaktadır. Böyle bir çalışma içinde 
olan ABF ile ilişkilerin geçici olarak don-
durulduğu belirtilmiştir (Umut Gazetesi, 
2018).

4. Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür 
Vakfı

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı 
(HBVAKV) 1994 yılında kurulmuştur. Vak-
fın genel amacının, demokratik, laik, barış 
ve hukukun üstünlüğü, insan haklarının 
en üst düzeyde olduğu bir Türkiye özlemi 
olduğu belirtilmiştir. Vakfın özel amaçları: 
Alevi-Bektaşi inancı, kültürü ve öğretisini 
korumak ve geliştirmek; Alevi-Bektaşi top-
lumunun hak ve özgürlüklerini kullanma-
larını sağlamak ve eşitlikçi, özgürlükçü bir 
Türkiye’nin yaratılmasına katkıda bulun-
maktır (HBVAKV, 2018). Vakıf tarafından 
yapılan açıklamalarda, Aleviler üzerinde 
baskı kurulduğu ve yok etmeye yönelik ça-
lışmalar yapıldığı belirtilmiştir. Bunun önü-
ne geçmek için Ankara Üniversitesi, Siyasal 
Bilgiler Fakültesi, Alevi Enstitüsü siyaset 
bilimcilerin katkılarıyla, Alevi nüfusun yo-
ğun olduğu bölgelerde akademik çalışma-
ların yapıldığı ve tüm kültür değerlerinin 
kayıt altına alındığı ifade edilmiştir (Sına-
yuç, 2015). 

1. Büyük Alevi Kurultayı sonuç bil-

dirgesinde, Alevi vatandaşların istekleri 
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açıklanarak, hükümete “Alevilere yönelik 

politikaların ve uygulamaların takipçisi 

olacağız” mesajı verilmiştir. Büyük Alevi 

Kurultayı’nda, hükümetten, Diyanet İşle-

ri Başkanlığının ve zorunlu din derslerinin 

kaldırılması talep ettik ancak tam aksine, 

devlet herkesin “Sünni ve Türk” olması-

nı istiyor ifadeleri kullanılmıştır (Milliyet, 

2012). Vakıf tarafından yapılan açıklama-

lara göre, Osmanlı’dan günümüze kadar 

Alevilere bakış açısı değişmemiş, Türkiye 

Cumhuriyeti hiçbir dönemde laik olmamış-

tır. Şeyhülislamlık, Cumhuriyet’le birlikte 

“Adalet Bakanlığı”, “Vakıflar Genel Mü-

dürlüğü” ve “Diyanet İşleri Başkanlığı” ol-

mak üzere üç kola ayrılmıştır. Son Diyanet 

Kanunu ile Diyanet İşleri Başkanlığı daha 

güçlendirilmiş ve bu kurum Hanefilik dı-

şındaki mezhepleri yok saymıştır. Alevi 

açılımlarından bir sonuç çıkmazken, hükü-

met AİHM kararlarını görmezden gelmiştir 

(Özer, 2018). 

5. Alevi-Bektaşi Örgütlenmelerinin 

Değerlendirilmesi

Türkiye’de, Alevi-Sünni inançlar ara-

sında olduğu gibi, Alevi-Bektaşi örgütleri 

arasında da bazı ayrılıklar görülmektedir. 

Aslında Ehl-i Sünnet olarak nitelenen Sün-

ni inanç grupları içinde de farklı mezhep 

ve tarikatlar yer almaktadır. Sünni İslam 

ulemaları Alevi-Bektaşi inancını eleştirir-

ken, Alevi-Bektaşi inanç önderleri de karşı 

tepkide bulunarak Sünni İslam inancını tar-

tışmaya açmaktadırlar. Bu bağlamda, Al-

lah ile kulu arasında olması gereken din ve 

inanç konusu, çoğu zaman siyasete malze-

me yapılmaktadır. Hâlbuki laik bir ülkede 

buna benzer inanç tartışmalarının yapılma-

sı yersizdir. 

Pir Sultan Abdal Kültür Derneğinin 

Türkiye’deki faaliyetlerine bakıldığında, 

“başta Anadolu Alevi kültürü olmak üze-

re tüm kültürleri yaşatmak ve geliştirmek” 

felsefesinden hareketle farklı eylemlere ka-

tıldıkları gözlenmektedir. PSAKD yöneti-

cileri, siyasi merkezin dışındaki örgütlen-

meler içinde olduklarını dile getirmişler-

dir. ABF genel başkanının hükümetin bir 

bakanı ile görüşmesi hoş karşılanmamış ve 

ABF ile ilişkiler geçici olarak dondurulmuş-

tur. Devlet kadrolarında Sünni tarikatların 

örgütlenmelerine dikkat çekilirken, Alevi 

örgütleri arasında birlik olmadığı dile geti-

rilmiştir. Açıklamalardan PSAKD’nin kendi 

örgütü içinde de birlik-beraberliği sağlaya-

madığı anlaşılmaktadır. Özetle, PSAKD’nin 

Alevi-Bektaşi örgütlenmelerinde devlet ile 

işbirliğine sıcak bakmadığı anlaşılmaktadır. 

Cumhuriyetçi Eğitim ve Kültür Mer-

kezi Vakfının Alevi-Bektaşi örgütlenmeleri 

konusunda devlet ile işbirliğine açık oldu-

ğu anlaşılmaktadır. Alevi-Bektaşi inancının 

tanınmasında, vakıf hukuksal süreci izleye-

rek, AİHM kararlarının takipçisi olmuştur. 

Vakıf, Alevi-Bektaşilerin “ocaklar” yoluy-

la örgütlenmesine sıcak bakmaktadır. Bu 

amaçla dede-babalardan oluşan bir “Tem-

silciler Meclisi” oluşturulması düşünül-

mektedir. Alevi-Bektaşi inanç örgütünün 

Diyanet’e bağlı olmasını istememektedirler. 

Vakfın onursal başkanının hükümetin “akil 

insanlar grubu” içinde yer alması ve birta-
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kım projelere destek olması Alevi-Bektaşi 
inanç örgütlenmelerinde, devlet ile işbirliği 
yapmaya özen gösterildiğini doğrulamak-
tadır. 

Alevi Bektaşi Dernekleri Federasyo-
nu, Alevi-Bektaşi inanç örgütlenmesinde 
“ocak” sistemini kabul etmektedir. Federas-
yon yetkilileri, Alevi derneklerinin çekim 
yeri olmadığından ve gençlerin derneklere 
uğramadığından yakınmaktadırlar. Kent-
leşme sürecinin örgütlenmede kopuklu-
ğa yol açtığı kabul edilirken, ayrışmaların 
Alevi-Bektaşi örgütlenmelerini olumsuz 
etkilediği belirtilmiştir. Federasyon yöne-
ticileri bir “İnanç Kurulu” oluşturulmasını 
önermişlerdir. Federasyon, Alevi-Bektaşi 
örgütlenmelerinde devlet ile işbirliğine sı-
cak bakmamaktadır. Federasyon yöneticile-
rinin, inanç kurulları ile dernek yönetimle-
rinin birbirinden ayrılması önerisi yerinde 
bir karardır. Bir araştırmada, katılımcıların 
bazıları, cemevlerinin, derneklerden bağım-
sız olmasını, dernek yönetimi nedeniyle 
cemlerin edep-erkân içinde yürütülmediği-
ni belirtmişlerdir (Gül, 2016).

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vak-
fı, Alevi-Bektaşi örgütlenmesine yönelik bir 
görüşe rastlanmamıştır. Vakıf, Türkiye’de 
laikliğin korunmasından yanadır. Devletin 
Alevi-Bektaşilere yönelik görüşü eleştirilir-
ken, herkesin Türk ve Sünni olması istendi-
ğinden bahsedilmiş ve Diyanet’in Hanefilik 
dışında mezhepleri yok saydığı belirtilmiş-
tir. Vakfın görüşlerinin ABF ile örtüştüğü, 
Alevi-Bektaşi inanç örgütlenmesi konusun-
da devlet ile işbirliğine sıcak bakmadığı an-

laşılmaktadır. 

TÜRKİYE’DE ALEVİ-SÜNNİ 

İNANÇ ÖRGÜTLENMELERİ

Hace Ahmet Yesevî ve Hacı Bektaş-ı 
Veli hem Alevi hem de Sünnilerin ortak 
değerleridir. Hacı Bektaş-ı Veli, şeyhinin 
“Müjdeler olsun ki Kutb’ul aktâblık senin-
dir. Seni Rum abdallarına baş yaptık” de-
mesiyle Anadolu’ya gelmiştir (Güzel, 1994; 
18). Hace Ahmet Yesevi’nin Fakr-nâmesi ile 
Hacı Bektaş-ı Veli’nin Makâlâti arasında-
ki benzerlik bunun en iyi kanıtıdır. Otuz-
dan fazla madde birbirine benzemektedir 
(Güzel, 1991:33). Bunlar aynı zamanda 
Türkçe hikmet söyleme geleneğiyle, ilmin 
öncülüğünü yapmış kişilerdir (Korkmaz, 
2001:344). 

Hacı Bektaş Veli’nin “Dört Kapı Kırk 
Makam” öğretisi, Türkler için İslam dinini 
en iyi biçimde anlama ve yaşama modeli-
dir. Makâlât’ta buyurulmaktadır ki “Hak 
Teâlâ Âdemi dört türlü nesneden yarattı 
ve onun evladını da dört bölüğe ayırdı. Bu 
dört grubun her birini dört türlü ibadete bı-
raktı” (TDV, 2011:44). Kısacası helal ve ha-
ram, pis ve temiz hepsi Şeriat ile bilinir. “…
yaş ve kuru müstesna olmamak üzere her 
şey apaçık bir kitaptadır” (En’am/59) bu-
yurulmaktadır. Yani Müslüman olan herke-
sin Şeriat kapısında buyurulanları yapması 
gerekir. Hz. Muhammed, Allah Teâlâ’nın 
kendisine dört kapının ilmini bildirdiğini 
ancak Şeriat ilminin anahtarının kendisine 
verildiğini bildirir. Eğer Hakikati biz öğret-
sek sünnet olurdu ve sünneti terk etmek ol-
mazdı diyerek (TDV, 2012:30), Şeriatın ken-
disine, tarikatın ise Hz. Ali’ye ait olduğunu 

doğrulamaktadır. 
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İbadet yalnız ve ancak Allah için yapı-

lır. “Yalnız sana ibadet eder ve yalnız sen-

den yardım dileriz.” (Fatiha/5) ayetinde 

buyurulduğu gibi, kulluk ancak Allah’a 

yapılır. Bu bakımdan insanların nasıl ve ne-

rede ibadet yapacaklarına kendileri karar 

vermelidirler. Bu cami veya cemevi olabilir. 

Cemevinin İslam mabedi olarak kabul edil-

mesi, Hz. Muhammed’in “Yeryüzü bana 

mescid (secde edilen yer) kılındı” hadisine 

de uygundur. (Özdoğan, 2012). Alevi-Bek-

taşiler tarikat ehli olarak Allah’a farklı şe-

kilde ibadet ederken (Gül, 2014:121), oruç 

tutan ve namaz kılan Alevi-Bektaşilere de 

rastlanmaktadır (Üstüner, 2017). Bunları 

asimilasyon olarak değerlendirmek doğru 

değildir. Aslında Alevi-Sünni ayrımını ta-

mamen ortadan kaldırılmalıdır. Kendisini 

Müslüman kabul eden insanlar, suni ayrı-

lıkları ve yanlışlıkları tekrarlamak yerine, 

ortak noktalarda birleşip, İslamiyet’e layık 

bir şekilde kardeşçe yaşamalıdırlar (Dalkı-

ran, 2002:117). 

İnsanların Şeriat ilminin ötesine geç-

mesi, tarikat, marifet ve hakikat ehli olma-

sı hoş görülmelidir. “İnsan-ı Kamil” olmak 

bir suç değildir. İnsanları Şeriat kapısında 

kalmaya zorlamak bireyin Hakk’a ulaşma-

sına engel olmak anlamına gelir. Şeriat ilk 

kapı olarak haktır ama Şeriat ehli kişiler 

ham bir Müslümandırlar. Bunun ötesine 

gitmek bir mürşide bağlanmayı gerektirir. 

Alevi-Bektaşi felsefesinin temelinde bu an-

layış yatar. Alevi-Bektaşilerin bir felsefe-

sinin olmadığı, inanç ve ibadetleri arasın-

da birlik bulunmadığı düşüncesi (Uludağ, 

2006) bir yanılgıdan ibarettir. Aleviliğin sı-

nırlı da olsa yazılı kaynakları bulunmakta-

dır. 

Alevi-Bektaşilerin birinci yazılı kay-

nak kitabı, Kur’an-ı Kerim’dir. Geleneksel 

Alevi-Bektaşi inancında Kur’an-ı Kerim’in 

önemli bir yeri vardır. Hacı Bektaş-ı 

Veli’nin Makâlâtı içinde (Coşan, 1996; TDV, 

2011) ve diğer eserlerinde birçok ayet ve 

hadis bulunmaktadır (Duran, 2007; Özcan, 

2008; Güzel, 1991). Alevi-Bektaşi buyrukla-

rı önemli diğer yazılı kaynaklardır (Yaman, 

2018). Bunlara Alevi edebiyatı, hüsniye, ri-

saleler, tarih kitapları (Özdemir, 2014:25–

34), Yedi Ulu Ozan ve ocakların kendileri 

için hazırlanmış olan erkânnameleri de ek-

lemek gerekir. Kısacası, Alevi ve Sünnilerin 

bazı kaynakları ortaktır. Aslında geleneksel 

Alevi-Bektaşilerle Sünni inanç mensupları-

nı uzlaştırmak mümkündür. Sıkıntılar daha 

çok şehirleşmenin getirdiği modern Alevi-

likte görülmektedir. Modern Alevilerin üç 

alanda özgün sentez yapması gerekir: Şehir 

hayatının şartlarına göre öğretisini oluştu-

rarak dinsel-sosyal kurgusunu üretme, dev-

let ile olumlu bir düzlemde ilişki kurarak 

diyalog içinde olma, dinsel bilgiyi sözden 

yazıya geçirme (Yıldırım, 2012:157).

ALEVİ-BEKTAŞİ İNANÇ 

ÖRGÜTLENMESİNDE 

BİRLEŞTİRİCİ BİR MODEL

Türkiye’de din-devlet işleri bazı Avru-

pa ülkelerine göre farklılık göstermektedir. 

Avrupa ülkelerinin çoğunda, devlet kısmen 

dinle ilişkisini koparmıştır. Bulgaristan ha-
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riç hemen bütün Avrupa ülkelerinde dini 

gruplar faaliyetlerini yapmak için devletten 

izin bile almazlar. Dini cemaatin devlette 

kaydı olması, dini grup ve cemaatlere ver-

gi muafiyeti, devlet yardımı ve din eğitimi 

alma gibi konularda katkı sağlar (Şencan, 

2011:85-86). Fransız anayasası belirli bir 

dine veya kiliseye referansta bulunmaz. 

Kamu kurumları halkın dini konularda is-

teklerini karşılamaz ama devlet kurumları 

aracılığı ile dini cemaatlerin faaliyetlerini 

denetler. Cumhuriyet herhangi bir dini ta-

nıyıp desteklemediği gibi, herhangi bir ce-

maatin ve din adamlarının maaşını ödemez 

(İsam, 2008:116 -121). 

Türkiye’de sorun, devletin Sünni-Ha-

nefi mezhebe yönelik hizmet vermesi, bu-

nun dışındaki dini cemaatleri tanımama-

sıdır. Bunların başında, önemli bir çoğun-

luğu oluşturan Alevi-Bektaşi topluluğu 

gelmektedir. Birçok Avrupa ülkesi Aleviliği 

bir inanç olarak tanınmış olmasına ve okul-

larda Alevilik dersleri okutulmasına rağ-

men, Türkiye’de bu konuda bir çalışmaya 

rastlanmamaktadır (LDT, 2016:8). Devletin, 

Alevi-Bektaşi inancını tanıması, diğer tari-

katları da tanıması anlamına gelebilir. Bu 

durumda diğer tarikatlarda benzer istekler-

de bulunabilirler. Ancak Sünni tarikatların 

itikat ve ibadet biçimleri birbirine benzerlik 

gösterdiği, bunların hepsinin ibadethanele-

rinin benzer olduğu, toplu ibadetlerini ca-

mide yaptığı gözden uzak tutulmamalıdır 

(İslam Mezhepleri, 2018).

Din-devlet ilişkilerinin örgütlenme-

sinde devlet dini kontrol altında tutmak 

ve dini cemaatlerin faaliyetlerini yakından 

takip etmek istiyorsa bir “Din Hizmetleri 

Yürütme Birimi” adı altıda siyaset üstü bir 

kurum oluşturabilir. Bu birim bünyesinde 

bütün inançları temsil eden daire başkan-

lıkları oluşturulur. Bu daire başkanlıklarına 

her inancın en yetkili kişisi getirilerek bü-

tün inançların kendi cemaatleriyle birlikte 

inançlarını yaşamalarına olanak sağlana-

bilir. Böylece, Avrupa ülkelerinde olduğu 

gibi, devlet din işlerini tamamen cemaatlere 

bırakarak, denetleme görevini üzerine alır. 

Böyle bir uygulama, devleti din görevlileri-

ne ücret ödeme yükünden kurtaracağı gibi, 

bütün inançlara karşı eşit mesafe almasına 

ve kaynaklarını farklı alanlarda kullanma-

sına da yardım eder. Kısaca, böyle bir uy-

gulamayı hayata geçirmek, Diyanet İşleri 

Başkanlığının tasfiye edilmesi anlamına 

gelmektedir.

Hâlihazırda Diyanet İşleri Başkanlığı 

hükümete bağlı bir kurum olarak ister is-

temez siyasal tarafsızlığını kaybetmiştir. 

Diğer taraftan yapısı oldukça büyümüş ve 

hantallaşmıştır. Türkiye bütçesinin önemli 

bir kısmının ayrıldığı -8,3 milyar Türk Lira-

sı- (Gökdemir, 2018) Diyanetin tasfiye edil-

mesi pek kolay olmayabilir. Ancak burada-

ki işgörenler yeni yapı içinde sivil toplum 

kuruluşları içinde görev alabilirler. Elbette 

bu yeni örgütlenmeden sonra bu kişilere 

hizmetlerinin karşılığı, bu inancın men-

supları tarafından ödenecektir. Yani bunlar 

devletten maaş alma yerine, bu inancı yaşa-

mak isteyen kişilerin ödemiş olduğu aidat-

lar veya yardımlarla yetineceklerdir. 
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Alevi-Bektaşi inanç toplulukları Di-

yanet İşleri Başkanlığına bağlanmaya pek 

sıcak bakmadıkları gibi, aynı kaygıları Di-

yanet İşleri mensupları da taşımaktadırlar. 

Bu bakımdan Alevi-Bektaşi İslam inancını 

Diyanete bağlamanın doğru olmayacağı or-

tadadır. Ancak bir ülkede iki tane din işle-

ri kurumunun olması da mantıklı değildir. 

Kaldı ki insanlar inandığı şekilde yaşaya-

mıyorlarsa, “dünya imtihanı” da geçerliğini 

ve güvenirliğini kaybeder. Elbette böyle bir 

durum dünya hayatını da olumsuz etkiler. 

Toplumsal düzen olumsuz etkilediği gibi 

insan ilişkilerinin bozulmasına sebep olur. 

İnsanların dini inançlarını yaşaması konu-

sunda onları özgür kılmak aslında farklı 

inançları birbirine yaklaştırır. Devlet bütün 

dinlere ve inançlara eşit mesafede olacağın-

dan toplumun devlete karşı güveni de ar-

tar. 

Osmanlı Devleti’nin kuruluş yılların-

da, devlet dini cemaat ve tarikatlara eşit 

mesafede durmaya çalışmıştır. Bu tarikat-

lar devlet yönetimine farklı şekilde destek 

sağlamışlardır. Ahi Teşkilatı dürüst ve ah-

laklı iş adamlarının ortaya çıkmasına, Ale-

vilik-Bektaşilik gibi inanç grupları ahlaklı 

ve faziletli insanların yetişmesine ön ayak 

olmuşlardır. Yesevilik ve Mevlevilik gibi ta-

rikatlar ülkede birlik ve beraberliğin tesisi-

ne önemli katkılar sağlamışlardır. Osmanlı 

Devleti’nin merkezileşme politikaları, bu 

cemaatlere müdahale etmesi ve devletin 

Şeriatın dışında inançlara karşı olumsuz 

tutum takınmasıyla sıkıntılar ortaya çık-

maya başlamıştır. Bu bakımdan Türkiye 

Cumhuriyeti’nin benzer hatalardan kaçın-

ması ve devletin bütün inançlara karşı eşit 

mesafede durması gerekir.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Alevilik-Bektaşilik inançlarının temel 

felsefeleri aynı olmakla birlikte araların-

da bazı farklılıklar bulunmaktadır. Bekta-

şilerde, babanın belli bir süreçten geçerek 

“inanç önderi” olması iyi bir uygulamadır. 

Alevi dedelerinde inanç önderi olmak için 

soya bağlı olması ve belli bir soydan olan 

herkesin “inanç önderi” olması ise, eleş-

tiriye açıktır. Her ne kadar Alevi buyruk-

larında dedenin bilgili olması, Kur’an ve 

kitaptan haberdar olması belirtilmiş ise de 

bunların pek dikkate alınmadığı görülmek-

tedir. Bu bakımdan Alevi-Bektaşi örgütlen-

melerinde, “inanç önderi” olacak kişinin 

liyakatle işbaşına gelmesi önemli bir husus-

tur. 

Anadolu’ya yapılan göçlerde Alevi-

Sünni ayrımının olmadığı böyle bir ayrı-

mın daha çok siyasi nedenlere dayandığı, 

Osmanlı Devleti’nde bazı padişahların tu-

tumlarının bunu daha da derinleştirdiği bi-

linmektedir. Alevi-Bektaşiler cumhuriyetle 

birlikte farklı örgütlenmeler içine girmişler-

dir. Postmodernizm ve şehirleşmeye bağlı 

göçler Alevi-Bektaşilerin farklı biçimde ör-

gütlenmelerini zorunlu kılmıştır. Bu örgüt-

lenmelerde, cemevleri dernek ve vakıflara 

bağlı olduğundan, farklı Alevilik uygulan-

malarına rastlanmaktadır. Böyle bir uygu-

lama “Geleneksel Aleviliğin” bozulması yol 

açmıştır. 
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Kendilerini Alevi-Bektaşi inancının 
temsilcileri olarak gören Alevi-Bektaşi vakıf 
ve derneklerinin görüşleri arasında benzer-
likler olduğu kadar ayrılıkların da olduğu 
anlaşılmaktadır. Beklentilerin çeşitliliği, 
örgütlenme biçimi, Alevi-Bektaşi inancı-
nın felsefesi gibi konularında ayrılıklar gö-
rülürken laik devlet yapısının korunması, 
ocak sisteminin yaşatılması gibi konularda 
benzerlikler göze çarpmaktadır. Cem Vakfı, 
Alevi-Bektaşi inanç yapılanmasını devlet ile 
işbirliği yaparak çözümlemeye çalışırken 
diğer dernek ve vakıfların böyle bir uygu-
lamaya pek sıcak bakmadıkları görülmek-
tedir. 

Alevi-Bektaşi inancının tanınması, ce-
mevlerinin ibadethane olarak kabul edilme-
si, din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinin 
kaldırılmasına yönelik görüşler arasında da 
bazı farklılıkların bulunduğu anlaşılmakta-
dır. Alevi-Bektaşi inancının tanınması yö-
nünde Cem Vakfı’nın daha çok hukuki bir 
süreci izlediği ancak diğer dernek ve vakıf-
ların ise daha farklı bir çözüm yolu aradığı 
görülmektedir. Alevi-Bektaşi örgütlenme-
lerinde ortak bir anlayışın olmaması, “bu 
inancının tanınması”, cemevlerinin ibadet-
hane olarak kabul edilmesi ve camiler gibi 
elektrik, su gibi ihtiyaçlarının karşılanması 
gibi hak ve isteklerin elde edilmesini gecik-
tirmekte ve güçleştirmektedir. 

Bu sonuçlara dayalı olarak, Türkiye 
Cumhuriyeti devletinin birlik ve bütünlü-
ğüne zarar vermeyecek bir örgütlenmeye 
gitmenin daha doğru olacağı düşünülme-
lidir. Alevi ve Sünni inancın mensupları 
bir arada yaşamak zorundadırlar. Türki-

ye Cumhuriyeti laik bir ülke olup, aslın-
da Sünni inanç yapılanmasına bile gerek 
bulunmamaktadır. Türkiye’de farklı inanç 
yapılanmalarına kapı aralandığında, ülke-
nin bir din devletine dönüşeceği muhak-
kaktır. Böyle bir uygulama, beraberinde 
rekabeti getirerek ülkenin milli birlik ve 
bütünlüğüne zarar verecektir. Bu bakım-
dan Türkiye’de bütün İslam inançlarını ku-
caklayan bir inanç yapısının oluşturulması 
daha mantıklı görülmektedir.

Böyle bir yapılanma için en uygun mo-
del, Hâce Ahmet Yesevi ve Hacı Bektaş-ı 
Veli tarafından geliştirilen Dört Kapı Kırk 
Makam öğretisidir. Böyle bir model Ale-
vi-Sünni ayrımcılığını ortadan kaldıraca-
ğı gibi, Alevi-Bektaşi toplumu arasında da 
birlik ve bütünlüğün oluşturmasına yardım 
edecektir. Diğer yandan Alevi-Bektaşi ya-
zılı kaynaklarının gün yüzüne çıkarılması, 
“Alevi-Bektaşilerin ortak bir inanç anlayışı 
yoktur” tezini çürütürken, Alevi inancının 
temel esasları ile Sünni (Ehl-i Sünnet) inan-
cının temel esaslarının aynı olduğu düşün-
cesinde, ortak bir İslam anlayışı etrafında 
birleşmenin temelleri atılmış olacaktır. 

Türkiye Cumhuriyeti devletini idare 
edenler, halkın Şeriatın ilerisinde bir kapı-
ya (Tarikat kapısına) yönelmelerini engel-
lemek yerine, aksine teşvik etmelidirler. İn-
sanların daha ahlaklı ve faziletli olması, hiç 
şüphesiz ülkenin yararına olacaktır. İnsan-
ların eline, diline, beline sahip olması, yol 
kardeşi olması, kul hakkı yememesi, her yıl 
görülmesi-sorulması, insanların birbirinden 
razı olmasında ne gibi bir kötülük aranabi-

lir. Diğer taraftan laik devletin inanç işlerini 
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organize etmemesi, eğer bu yapılamıyorsa 

hiç olmazsa bütün inançlara karşı eşit me-

safede durması, herkesin inandığı şekilde 

yaşama hakkına müdahalede etmemesi ge-

rekir. Binlerce yıldır aynı topraklar üzerin-

de yaşamış ve yaşayacak olan Alevi-Sünni 

inançların varlığını devam ettirmesi, hükü-

metlerin içten ve samimi politikalarına bağ-

lıdır. Bu araştırma sonuçlarına dayalı ola-

rak şöyle bir öneri yapılabilir: Türkiye’de 

Alevi dernek ve vakıflarının üst düzey yö-

neticilerinin görüşleri alınarak, uygulamalı 

bir çalışma yapılabilir ve elde edilen sonuç-

lar kuramsal çalışmalarla karşılaştırılabilir.
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HANIMLARA MAHSUS GAZETE’DE YAYINLANAN HZ. 

FÂTIMA KONULU RİSALE İLE TÜRKÇE YAZMALARDA 

ELE ALINAN AHVÂL-İ FÂTIMA’LARIN EDEBÎ ÜSLUP 

BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

COMPARISON OF THE RİSALE THAT WAS PUBLISHED IN 
THE “HANIMLARA MAHSUS NEWSPAPER” ABOUT “HZ. 
FATIMA” AND THE “AHVAL-I FATIMA” THAT DEALED 

IN TURKISH WRITING WORKS WITH REGARDS TO 
LITERARY STYLE  

Nursel UYANIKER1

ÖZ

İslâm dininde Hz. Muhammed’in kızı 

ve Ehl-i Beyt’inden olan Hz. Fatıma, Müs-

lüman kadınların hanımefendisi olarak bi-

linir. Türk kültüründe ve edebiyatında aile 

hayatı, çocukları, babası Hz. Muhammed 

ile münasebeti, rivayet ettiği hadisler, vefa-

tı vb. gibi konularda kendisinden pek çok 

eserde bahsedilen Hz. Fatıma, kutsal değe-

re sahip önemli bir isimdir. 

Makale geliş tarihi: 25.09.2018, Makale kabul tarihi: 26.11.2018
1 Dr. Öğr. Üyesi, Marmara Üniversitesi, Fen-
Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7204-7145.

İlk Osmanlı kadın dergileri arasında 

sayılan “Hanımlara Mahsus Gazete”, Sul-

tan II. Abdülhamit döneminde, 1895-1908 

yılları arasında yayınlanmıştır. Bu dergi-

de 1903/1904 yılında Fatma Şadiye Hanım 

tarafından “Hz. Fatıma” konulu biyogra-

fik mahiyette bir risale kaleme alınmıştır. 

Basma eserde Hz. Fatıma’nın hayatı ve 

karakteristik özellikleri ele alınarak örnek 

İslâm kadını gösterilmek istenmiştir. Türk-

çe yazmalarda ise; “Dâsitân-ı Fâtıma, cari-

yi Fâtıma anne, vefât-ı Fâtıma, hikâyet-i 

Fâtıma ve ahvâl-i Fâtıma” isimleri ile 

Fatıma’nın hayatı işlenmiştir. 

Türk kültüründe sözlü kaynaklardan 

yola çıkılarak özellikle yazma ve basma 

eserlerde çokça işlenen Hz. Fatıma konusu, 

İslâm anlayışındaki kadın modelini göster-

mek, Ehl-i Beyt sevgisini yaymak maksatla-

rıyla yazılmıştır. 
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Çalışmanın amacı, “Hanımlara Mah-

sus Gazete” isimli eski harfli Türkçe dergi-

de yayınlanan Hz. Fatıma risalesi ile aynı 

konuyu işleyen Türkçe yazma eserlerde-

ki edebî üslûbu karşılaştırmaktır. Böylece 

Fatıma’nın Türkçe yazma ve basma eserler-

de ele alınışı, metnin işlevleri ortaya kon-

muş olacaktır. Çalışma, W. Ong’un “Sözlü 

ve Yazılı Kültür” isimli çalışmasından hare-

ketle ve edebiyat metin inceleme yöntemle-

riyle değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Kadın, Hz. Fatıma, 

Fatma Şadiye, Hanımlara Mahsus Gaze-

te, W. Ong, Sözlü ve Yazılı Kültür, Ahvâl-i 

Fâtıma.

ABSTRACT

Fatima, who is portrayed as the daugh-

ter of Muhammad, the Ahl al-Bayt in Islam, 

is known as the lady of Muslim women. 

Hz. Fatima, who is mentioned in Turk-

ish culture and literature about her family 

life, her children, her relationship with his 

father Muhammad, the hadis that he was 

quoted, is an important name with a sacred 

value.

“Hanımlara Mahsus Gazete” that is 

considered among the first Ottoman wom-

en magazines was published between 1895 

and 1908 in the period of Sultan II. Abdul 

Hamid. In this magazine a paper about 

“Hz. Fatima” in biographical quality was 

written by Fatma Şadiye Hanım. In this 

published work, it is aimed to portray mod-

el Islamic woman with the life and charac-

teristic features of Hz. Fatıma. In Turkish 

writings the life of Fatıma was subjected 

with the works named as “Dâsitân-ı Fati-

ma, cari-yi Fatima, mother of Fatima, death 

of Fatima, hikâyet-i Fatimah and ahvâl-i 

Fatima”. 

Hz. Fatima was subjected so many 

times in manuscripts and printed works 

based on oral sources of Turkish culture so 

as to show woman model in Islam and to 

spread the love of Ahl al-Bayt.

The aim of the study is to compare lit-

erary style of the risale (paper) about Hz. 

Fatima that was published in “Hanımlara 

Mahsus Gazete” with the Turkish manu-

scripts which deals with the same subject. 

Thus, the way that Fatıma was subjected 

in Turkish manuscripts and printed works 

and the functions of texts will be present-

ed. The study will be evaluated with refer-

ence to W. Ong Bak’s work named “Oral 

and Written Culture” and with literary text 

analysis methods. 

Keywords: Woman, Fatima, Fatma 

Sadiye, Ladies Only Newspaper, W. Ong, 

Oral And Written Culture, Ahvâl-i Fâtıma.

GİRİŞ

Sözlü kültür; yazı ve matbaa kavram-

larının varlığını bilmeyen, iletişimin yalnız 

konuşma dilinden oluştuğu milletlerin kül-

türlerini ifade etmektedir. W. Ong, sözlü 

kültürü; “birincil sözlü kültür” ve “ikincil 

sözlü kültür” olmak üzere ikiye ayırır (W. 

Ong, 2013:23). Ong’a göre, günümüzde ya-
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zılı kültür pek çok milletin kültüründe yer 

edindiğinden gerçek anlamda birincil sözlü 

kültür kalmamıştır. Fakat ileri teknolojiden 

yararlanan pek çok kültürde birincil sözlü 

kültürden kalma düşünce biçimlerine de 

rastlanmaktadır (W. Ong, 2013:24).

Türk Edebiyatı’nda sözlü kültür gele-

neği, karanlık devir olarak da adlandırılan 

ve yazının icat edilmediği mitolojik dönem-

lerden başlayarak günümüze kadar devam 

ettirilmektedir. Yazılı kültür dönemi, Türk 

tarihinde ilk yazılı belgeler olan ve M.S. 

VIII. yüzyılda oluşturulan Orhun Abideleri 

ile başlayıp günümüze kadar gelir. 1729 yı-

lında İstanbul’da ilk Türk matbaasını kuran 

İbrahim Müteferrika’nın basım faaliyetleri 

ile yazma eser geleneği yerini basılı kültür 

faaliyetlerine bırakmıştır. Bu safhalardan 

sonra oluşturulan elektronik kültür ortamı-

nın başlangıcı ise 1900’lü yılların başında 

gramofonla olmuştur. Gramofonun ardın-

dan 1932 yılından sonra başlayan yerli plak 

sanayisini, 1940’lı yıllarda Muzaffer Sarı-

sözen ve arkadaşları tarafından başlatılan 

radyo yayınları, ardından 1970’li yıllarda 

kaset ve televizyon yayınları izlemiştir (Ço-

banoğlu, 2006:59). 

Avrupa’da matbaanın öncüsü olan 

Alman Juhannes Gutenberg, 1455’te ilk 

kitabın basılmasını sağlamıştır (İnuğur, 

1982:50). Türkiye’de basın-yayın faaliyetle-

ri, diğer ülkelerde olduğu gibi siyasal, sos-

yal ve ekonomik olaylar karşısında halk kit-

lesini aydınlatmak, kamuoyunu etkilemek 

amaçlarıyla değil; hükümetin yaptığı işleri 

halka duyurmak maksadıyla ve özel buy-

rukla ortaya çıkar. Gazetelerin halkı aydın-
latmak, kamuoyunu etkilemek niteliğini za-
manla kazandığı görülür. İlk Türkçe gaze-
te, 11 Kasım 1831’de yayımlanan Takvim-i 
Vakayi’dir. Gazeteyi yayımlamak ve yönet-
mek üzere Takvimhane Nezareti’ni kuran 
Sultan II. Mahmud (1808-1839); “Bu gazete 
kutsal şeriata ve devlet düzenine dokunma-
mak şartıyla benim iktidarıma çok yardımcı 
olacaktır” diyerek gazetenin adını koymuş-
tur (Gerçek, 1971:9-10). 

1839 yılında ilan edilen Tanzimat 
Fermanı’yla birlikte modernleşme hareket-
leri başlamıştır. Bu ferman ile kadınlar da 
fırsatlar yakalamış ve toplumda seslerini 
daha fazla duyurma, etkin roller üstlenme, 
haklarını elde etme çabası içine girişmişler-
dir. Osmanlı Devleti döneminde kadınların 
bu fırsatları yakalamış olmaları ve giriştik-
leri çabalar; “kadın hareketi” olarak isim-
lendirilir. 

Basın hayatında ilk özel Türk gazetesi 
1861’de İbrahim Şinasi ile Agah Efendi ta-
rafından yayınlanan Tercümân-ı Ahvâl ga-
zetesidir. Bu gazete ile başlayan sivil gaze-
tecilikte kadınlara yönelik ilk yayını yapan, 
1868’de Ali Reşit tarafından çıkarılan “Te-
rakki” gazetesidir (Kaplan, 1998:10). 

Hanımlara Mahsus Gazete ise, 1893-
1907 yılları arasında Mehmet Tahir ve ka-
rısı Fatma Şadiye tarafından çıkarılmıştır. 
Düzenli yayınlanmasına çalışılan gazete, 
resimli olarak da yayınlanmıştır. Gazetenin 
amacı; eğitim, moda, dikiş, çocuk bakımı 
konularında kadın okuyucularına bilgi ver-

mek ve onları bilinçlendirmektir (Kaplan, 
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1998:11). Hanımlara Mahsus Gazete yayın-

larının tamamı kadınlar tarafından yazıl-

mıştır. Bu dergi, süreli yayınlar içerisinde 

en uzun ömürlü olanıdır. Bu dönemde çı-

kartılan yayınların en önemli amacı, kadın-

ların eğitimi meselesidir. Osmanlı aydını, 

toplumun geri kalmışlığının sebebi olarak 

kadının yerini irdelemiş ve paralellik kur-

muştur. Batının etkisiyle gelişen anlayış 

sonucunda da kadınlar eğitilmediği sürece 

toplumsal ilerlemenin gerçekleşmeyeceğine 

inanılmıştır (Yıldırım; Seyhan, 2015:45).

Hanımlara Mahsus Gazete’nin mü-

diresi Fatma Şadiye Hanım, “Kerîme-i 

Muhtereme-i Hazret-i Fahr-i Âlem Seyyide-

tü nisâü’l-âlemîn Hazret-i Fâtımatü’z-Zehrâ 

el-Betül” adıyla küçük bir risale kaleme al-

mıştır. Bu yazı, devrin teknik imkânlarına 

göre iki renkli basılmış ve gazete ile birlikte 

yayımlanmıştır. Hazret-i Fatıma hakkın-

da yazılan yazı, Süleymaniye Kütüphane-

si Hüdai Efendi Bölümü, 01185 numarada 

kayıtlıdır. Bu risale, İstanbul’da 1903/1904 

yılında basılmış olup 70 sayfadan müteşek-

kildir. Basılı eski harfli metin, daha sonra 

Arzu Meral tarafından ince bir kitap halin-

de 2012 yılında yayınlanmıştır. Kitap, oriji-

nal metin ile birlikte sadeleştirilmiş metni 

ve orijinal metinde yer almayan bazı ekleri 

ihtiva etmektedir (Bkz. Meral, 2012:IV,78). 

Hz. Fatıma hakkında kütüphanelerde 

pek çok yazma eser bulunmaktadır. Türkçe 

yazmalar arasında Hz. Fatıma’nın ahvâli, 

hikâyeti, destanı, vefâtı vb. gibi başlıklar 

halinde kayıtlanmış; 18 tanesi yurtiçin-

de ve 7 tanesi de yurtdışında olmak üzere 

toplam 25 yazma eser tespit edilebilmiştir2. 

Basma eserlerden ilki ise; Hanımlara Mah-

sus Gazete’de Fatma Şadiye Hanım tarafın-

dan yayınlanmıştır. Bu risalede Hz. Fatıma; 

isimleri-lâkapları, fizikî ve karakter özel-

likleri, doğumu, Hz. Ali ile evlenmesi, ev 

hayatı ve çocuklarının bakımı, babası Hz. 

Muhammed ile muhabbeti, vefatı, hakkın-

daki âyet ve hadisler ile Fatıma’dan rivayet 

edilen hadisler ve miras meselesi bakımla-

rından ele alınmıştır. 

Çalışmanın amacı, Hz. Fatıma hak-

kında kaleme alınmış Türkçe yazma eser-

lerdeki edebî üslupla; Hanımlara Mahsus 

Gazete’de yayınlanan basma eser üslubunu 

2 Yurtiçindeki Türkçe yazmaların 12’si İstanbul’daki 
yazma eser kütüphanelerinde, 5’i Ankara Milli Kü-
tüphane yazmalarında, 1’i de Konya Bölge Yazma 
Eserler Kütüphanesi’nde kayıtlıdır. Yeni bulunacak 
yazma eserlerle bu sayının daha da artacağı değer-
lendirilmektedir. 

Yurtiçindeki yazmalar: Süleymaniye Kütüphanesi 
Yazma Bağışlar 04339-002, Yazma Bağışlar 04339-
003, Yazma Bağışlar 07331-002, Mehmet Taviloğlu 
00420-001, Bayezid 05791, Laleli 03756-004, Tercüman 
Y-183/2, İzmir 00605, Hüdai Efendi 01333, Taksim 
Sermet Çifter Kütüphanesi 0922-2, İstanbul Üniver-
sitesi Türkçe Yazmalar TY 00706, Millet Kütüphane-
si Ali Emiri Koleksiyonu 34 Ae Manzum 1412, Kon-
ya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi 42 Kon 3091, 
Millî Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu 06 Mil Yz A 
3881/11, 06 Mil Yz A 8624/3, 14hk 79-2, 06 Mil Yz A 
7454/5, 06 Mil Yz A 7557/1.

Yurtdışındaki yazmalar: Bosna-Hersek Gazi Hüsrev 
Kütüphanesi Türkçe Yazmaları 2674, 6818, R-8154, 
Oxford Bodleian Kütüphanesi Türkçe Yazmaları MS 
Ind.Inst. Turk. 25/1, Vatikan Kütüphanesi Türkçe 
Yazmaları Vat. Turco 17/2, Mısır Millî Kütüphanesi 
Türkçe Yazmaları Mecâmi Türkî 12, Mısır-Kahire Hi-
div Kütüphanesi Türkçe Yazmaları 9108/3.
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karşılaştırmaktır. Bu bağlamda İslam tari-
hinde Müslüman kadınların hanımefendisi 
olarak bilinen ve pek çok eserde örnek şah-
siyet olarak ele alınan Fatıma hakkındaki 
bilgilerin aktarımı değerlendirilmiş olacak-
tır. Çalışma Türkiye kütüphanelerinde ka-
yıtlı olduğu tespit edilebilen ve “dâsitân, 
hikâyet, ahvâl, vefât-ı Fâtıma” konu başlık-
larını taşıyan Türkçe yazma eserlerle, Fat-
ma Şadiye Hanım tarafından basılan eserin 
karşılaştırmasını kapsamaktadır. 

1. Hz. Fatıma’nın Doğumu 

Ümmü’l-Haseneyn Fâtımâ bint Mu-
hammed ez-Zehra, Hz. Muhammed’in ilk 
eşi Hatice’den olan dört kızından birisidir. 
Hz. Fatıma, Hz. Muhammed’e peygamber-
lik gönderilmeden yaklaşık bir yıl önce (m. 
609), İbn Sa’d’a göre ise Kureyş’in Kâbe’yi 
yeniden inşası sırasında (m. 605) Mekke’de 
doğmuştur (Kandemir, 1995: C:XII, 219). 
Fatıma, Hz. Muhammed ile Hz. Hatice’nin 
dünyaya gelen dört kızından en küçüğü-
dür. Peygamberin kızlarının adı; Zeynep, 
Rukayya, Umm Kulsûm ve en küçükleri 
olan Fâtıma’dır. 

Sünnî, Şiî, Alevî anlayışlara bağlı ola-
rak sözlü kaynaklarda Hz. Fatıma’nın do-
ğumundan bahsedilmektedir. Sünnî kay-
naklarda Hz. Muhammed’in kızı olarak 
kutsiyet atfedilen Fatıma, Şiî ve Alevî kay-
naklarda özellikle Hz. Ali’nin eşi, Hz. Ha-
san ile Hüseyin’in anneleri ve Ehl-i Beyt’ten 
olması dolayısıyla yüceltilmiştir. Özellikle 
Şiî ve Alevî kaynaklarda Fatıma’nın doğu-
mu, Hz. Muhammed’in Miraç hadisesine 
dayandırılmaktadır:

“…Hz. Muhammed, Miraca götürülü-
şünü anlatırken cennette yaprakları beyaz 
ve meyvesi hoş olan bir ağacın meyvesin-
den yediğini söyler. Bu ağacın meyvesi 
onun sulbünde nutfeye dönüşür ve Hz. 
Fatıma bu şekilde dünyaya gelir. Bu yüz-
den Hz. Muhammed; ne zaman Fatıma’yı 
koklasam o cennet meyvesinin kokusunu 
alırım, buyurmuştur”. Hz. Fatıma’nın anne 
rahminde iken annesi Hz. Hatice ile ko-
nuştuğu ve doğumu sırasında Hz. Havva, 
Asiye, Gülsüm ve Meryem’in gelerek do-
ğuma yardımcı oldukları kaydedilir. Hz. 
Fatıma doğduğunda ise yere secde halinde 
düşmüş, fakat parmağını göğe kaldırmıştır 
(Seyyid Murtaza Hüseyni, 1996:9). 

Şiî bakış açısına göre Hz. Fatıma, 
Pençe-i Âl-i Abâ veyahut da Ehl-i Beyt de 
denilen beş kişiden birisidir ve onun nuru 
Hz. Muhammed’in nuru ile yaratılışa ka-
rışmıştır: “…Hz. Muhammed Miraç’a çı-
kacağı zaman, kırk gün boyunca dünya 
nimetleri kendisine yasak edildiğinden hiç-
bir şey yememiştir. Sadece cennetten gelen 
yiyeceklerle beslenir. Kırkıncı gün kendisi 
Miraç’a çıktığında kendisine verilen elma 
ki; bir cennet meyvesidir, onu yer Hazret-i 
Resul-i Ekrem ve Miraç dönüşünde Hz. 
Hatice annemizle birlikte olduğu zaman 
Hz. Hatice’nin rahminde bu cennet meyve-
si olan elmadan mütevellit Hz. Fatıma’nın 
doğduğu anlatılır” (KK-4). 

Hz. Fatıma doğduktan sonra çocuk-

luğu döneminde çok sıkıntı çekmiştir. Hz. 

Muhammed, cahiliye devri Araplarının kız 

çocuklarına bakışı nedeniyle Hz. Hatice’nin 
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Fatıma’yı doğurmasından sonra, onları 

Mekke’de bir mağarada Fatıma 7-8 yaşına 

gelene kadar saklamıştır (KK-1).

Fatıma, Alevî kaynaklarında yaratılış 

mitlerine de konu olmakta ve onun nuru-

nun dünya yaratılmadan önce var olduğu 

bildirilmektedir:

“…Bir Alevi halk anlatısı şöyledir: Al-

lah kâinatı yarattığında, daha kara parça-

ları yokken, yer ve gök su iken, kandilde 

bir nur parladı. Bu nur’un içinde bir ka-

dın gözüktü. Başında bir taç, iki kulağında 

iki küpe, belinde de bir kemer vardı. Ceb-

rail Aleyhisselam, nur içinde kadını gö-

rünce hayrette kaldı. Hakk’a niyazda bu-

lunarak bunun kim olduğunu öğrenmek 

istedi. Hakk’tan ses geldi. Dedi ey Cibril 

“O, cennet hanımlarının seyyidesi Fatıma 

Zehra’dır.” Cebrail sual etti: “Ey Tanrım 

bu ne kadar güzelmiş.” Tanrı buyurdu: 

“Biz O’nu nur ala nurdan yarattık.” Cib-

ril merakla sual etti: “Ya Rab, başındaki 

nedir?” Tanrı buyurdu ki: “Başındaki taç, 

tac-ı Devlettir ki bu Resulüm Muhammed 

Mustafa’dır.” dedi. Cibril, belindekini sual 

eyledikte Hakk, buyurdu ki: “Ya Cibril, 

belindeki de kemer olup, Hz. Fatıma’nın 

helali olan Ali’dir.” Cibril sual etti ki: “Ku-

laklarındaki nedir?” Hakk buyurdu: “Ha-

san ve Hüseyin’dir ki bunlar cennetin efen-

dileridir, diye buyruk verdi.” Burada da 

görülüyor ki, Hz. Muhammed-Ali-Hasan-

Hüseyin’in varlığı Hz. Fatıma’da bütün-

leşmiştir. Kadın olarak cümlesini sinesin-

de toplamıştır, kendisi de nur ala nurdur” 

(KK-1).

1.1. Türkçe Yazma Eserlerde 

Hz. Fatıma’nın Doğumu

Es’ad Erbilî (1847-1931) tarafından ka-

leme alınmış olan Hz. Fâtıma Mevlidi’nde 

birbiri içine girmiş tevhîd, münacât ve na’t 

kısımlarından sonra Hz. Fâtıma’nın do-

ğumu hâdisesi anlatılır. Hz. Fâtıma’nın 

Cuma günü doğduğu dile getirilir. Burada 

Hz. Fâtıma ile ilgili iki mucizeden bahse-

dilir. Bunlardan birincisi; Hz. Hatîce’nin 

cenneti ve oradaki nimetleri düşünür-

ken Cebrâil ’in elinde iki cennet elması 

ile gelmesidir. Cebrail, elmalardan birini 

Hz. Muhammed’in yemesini, diğerini de 

kendisinin yemesini söyler. Bu meyveler 

yendikten sonraki cinsel birleşmede Hz. 

Fâtıma’nın ana rahmine düştüğü anlatılır. 

İkincisi ise; Hz. Fâtıma’nın anne karnın-

da iken konuşması hadisesidir. Müşrik-

ler, Hz. Muhammed’den “ayı yarmasını” 

(şakku’l-kamer) istediklerinde Hz. Hatîce, 

bunun mümkün olmadığını düşünerek Hz. 

Muhammed adına son derece üzülmüş ve 

sıkıntıya düşmüştür. Böyle bir zamanda 

karnında taşıdığı Hz. Fâtıma’dan; “(Ey an-

neciğim) üzülme, kaygılanma. Şüphesiz 

Allâh Teâlâ’nın zâtı babamın zâtı ile bera-

berdir” şeklinde bir ses işitmiştir (Şengün, 

2008:434).

Dâsitan-ı, hikâyet-i, ahvâl-i Fâtıma vb. 

başlıklı Türkçe yazma eserlerde ise Hz. 

Fatıma’nın doğumu hadisesine yer verilme-

yip Hz. Muhammed’in ölümünden sonraki 

kısa hayatı ile ilgilenilmiştir. 
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1.2. Hanımlara Mahsus Gazete’de 

Hz. Fatıma’nın Doğumu

Gazetede, Hz. Muhammed kırk ya-

şında iken Mekke’de dünyaya gelen kızı 

Fatıma için son derece sevindiği yazıl-

mıştır. Fatıma dünyaya geldiğinde Hz. 

Muhammed’e henüz peygamberlik veril-

memiştir:

“…bu nev-zâd-ı âlî-nihâd Seyyide-i 

Nisâü’l-âlemîn Hazret-i Fâtımatü’z-Zehrâ 

el-Betül idi. Fahr-ı âlem sallallâhu aleyhi 

ve sellem efendimiz hazretlerinin en kü-

çük kerîme-i risâlet-penâhîleri olan…” 

(Fatma Şadiye, 1903/1904:3-4). Fatıma’nın 

daha doğumundan itibaren biri maddî 

(yüzündeki parlaklık ve beyazlık ile Hz. 

Muhammed’e benzemesi nedeniyle), diğe-

ri manevî (zühd, takva, zekâ, merhamet ve 

şefkat özellikleri dolayısıyla) olmak üzere 

iki güzelliğe sahip olduğu belirtilir (Fatma 

Şadiye, 1903/1904:4-5, 8-9). Hz. Muham-

med, dünyaya gelen kızı Fatıma’yı çok sev-

mektedir:

“…Resulullâh efendimiz kemâl-i 

muhabbetlerinden meşârü’n-ileyh haz-

retlerinin mübarek ağızlarını öperler ve 

kendilerini (inne Fâtimete le-havrâin in-

siyye) diye taltif buyururlardı. Kendileri 

sinnen küçük bulundukları bir zamânda 

vâlide-i muhteremeleri ümmü’l-mü’minîn 

(Hadicetü’l-Kübrâ) radıyallâhu Te’âlâ anhu 

hazretlerinin vefât ederek öksüz kalmaları 

ind-i nebevîde nâil oldukları muhabbet ü 

ihtirâmın esbâbından birini teşkîl itmiş idi” 

(Fatma Şadiye, 1903/1904:13-15).

Fatma Şadiye Hanım tarafından ka-

leme alınan yazının ilk bölümünde Hz. 

Fatıma’nın lâkapları, fizikî görünümü ve 

karakter özellikleri anlatılmıştır (Fatma Şa-

diye, 1903/1904:2-20). 

2. Hz. Fatıma’nın Evlenmesi

Fatıma on beş yaşına geldiğinde onun-

la önce Ebu Bekir, sonra da Ömer evlenmek 

istemiş, Hz. Muhammed her iki teklife de 

olumlu cevap vermemiştir. Hz. Muham-

med daha sonra, beş yaşından itibaren ken-

disinin yanında bulunan Ali’nin teklifini 

kabul etmiştir (İbn Sa’d, 1968: C: VIII, 19). 

Hz. Muhammed, sahabenin ileri gelen-

lerinden oluşan bir topluluk önünde Fatıma 

ile Ali’nin evlilik akdini yapmıştır. Hz. Mu-

hammed kızı Fatıma’ya, kocasına ikramda 

bulunmasını tavsiye ederken; Hz. Ali’ye de: 

“Ya Ali, öfkelenme. Öfkelenince otur. Allah 

Teâlâ’nın kulları üzerine olan kudretini ve 

bu kudretine rağmen onlara karşı sabırlı 

olduğunu hatırla. Sana, Allah’tan kork de-

nildiği zaman öfkelenmeyi terk et. Sabırlı 

olmaya dön.” diye nasihatte bulunmuştur 

(Abdülcevad ed-Dûmî, t.y.: 18-19).

Alevî inancında nikâh erkânı; iki ki-

şinin Allah’ın huzurunda birbirine ikrar 

vermesi olarak bilinir. Nikâh töreninde 

özellikle Hz. Ali ile Hz. Fatıma’nın mutlu 

evlilikleri ve temiz soyları gençlere örnek 

gösterilmektedir: “…Alevî dedeleri özel-

likle gelin ve damadın anne ve babalarının 

nikâh akdinde bulunmalarına önem ver-

mişlerdir. Gelin ve damat evlilik ikrarını üç 

defa dedenin ve tüm davetlilerin huzurun-
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da vermek zorundadırlar. Büyüklerin de rı-

zasını alındıktan sonra dede, evlilik akdini 

tamamlamak için Hz. Muhammed ile Hz. 

Hatice ve yine Hz. Ali ile Hz. Fatıma’nınki 

gibi bir evliliklerinin olmasını diler. Evlilik 

töreni sırasında, dedenin kendi üstünü ört-

tüğü havlu bulunur, sonrasında da şekerli 

şerbet, tuz, lokma (tereyağı ve unla yapılan 

ve niyaz denilen bir lokma çeşididir) dağıtı-

lır” (KK-2). 

Hz. Muhammed’in nesli, damadı Hz. 

Ali ile kızı Fatıma’dan doğan çocuklar yo-

luyla devam ettirilmiştir. Ehl-i Beyt adı 

verilen ve Hz. Muhammed’in en yakınla-

rının oluşturduğu bu topluluk, Kur’ân-ı 

Kerim’de yer alan Kevser Suresi’nde de 

anlatılmaktadır. Özellikle sözlü Alevî 

kaynaklarında Kevser Suresi’nin içeri-

ği ve Hz. Muhammed’in soyunun deva-

mı nesilden nesile anlatılmaktadır: “..Hz. 

Muhammed’in iki erkek çocuğu da kü-

çük yaşlarda vefat etmiştir. Bunun üzerine 

Resulullâh bir gün sokakta yürürken köşe-

nin birinde bulunan bir müşrik yanındaki-

lere; bakın gördünüz mü ebter gidiyor der. 

Ebter; Arap cahiliye geleneğinde erkek ev-

ladı olmayan, nesli kesik, soyu tükenmiş 

kişi demektir. Bu söz Hz. Muhammed’e çok 

ağır gelir ve cevap vermeden evine döner. 

Tefekküre dalar. Yüce Allah, Cebrail’e; git 

habibimi müjdele ona bol boy-soy Kevser 

verdim. Kevser Suresini tebliğ et buyurur. 

Cebrail; ya Rasulullah, Allah sana bol boy-

soy verdi. Rabbine teslimi rıza ol, İbadet et. 

O sana ebter diyenler yok mu, asıl nesli ke-

sik olanlar onlardır. Sana Fatima-Ali’yi ver-

dik. Senin soyun sonsuza dek devam ede-

cektir, demiştir” (KK-1). 

Sözlü anlatılarda daha çok Hz. Ali ile 

Fatıma’nın evliliği ve mutlu hayatları konu 

edilirken; kadın-erkek ilişkilerine de deği-

nilmiştir. Halk arasındaki anlatıya göre;

“…Hz Fatıma bir gün Resulullah’ın ya-

nında sohbet ederken: Babacığım, Ali evin 

kapısından sığmıyor, diye dert yanmış. Re-

sulullah da bunun üzerine: Kızım, Ali’ye 

benim yanımda kırıcı birkaç cümle söyler-

sen kapıdan geçer, diye cevap vermiştir. 

Fatıma, babasının dediğini yapmış ve hey-

betli koca cüssesiyle Ali, büzülerek kapıdan 

geçmiş mahcup bir şekilde Resulullah’ın 

yanına oturmuştur. Kadın, ne kadar narin 

yaratılışta olsa da erkeğin gücünü alt edebi-

lir” (KK-3).

2.1. Türkçe Yazma Eserlerde 

Hz. Fatıma’nın Evlenmesi

Yazma eserlerde, Hz. Fatıma ile Hz. 

Ali’nin evlendikten sonraki ev hayatlarına 

ve aralarında geçen bazı konuşmalara yer 

verilmiştir. Hz. Ali’den rivayet edilen bu 

hikâyede Hz. Fatıma, bir gece rüya gören 

ve rüyasında çok korkan Hz. Ali’yi teselli 

etmeye çalışmıştır:

“İşit imdi rivâyeti, gelür Alî’den ey yâr

Nedür takrir idüp dinle, gözüni aç cânun uyar

…

Yaturiken bir gice, Ali yanına Fâtıma

Muhâlif düş görür cânâ, turup bâlinleyüp kalkar

….

Uyandı gördi Fâtıma, Ali kalkmış giyinürdi
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Didikim ya Ali noldun, cevâb virmez o 

nâmdâr” (Süleymaniye Ktp. Yazma Bağış-

lar Bölümü, “Fâtıma Ana Ahvâli”, nu. 4339-

3, vr. 35a-35b) 

Yazma eserin bundan sonraki bölü-

münde Hz. Fatıma, Hz. Ali’nin derdini söy-

lememesine çok üzülür ve ona yardım et-

meye çalışır. 

Fatıma, babası Hz. Muhammed’in ölü-

münden sonra çok üzülmüş ve ağlamıştır. 

Onun bu halini gören ashab-ı kirâm, Hz. 

Ali’ye ağlamakla hazret-i Resul’ün geri gel-

meyeceğini, Fatıma’yı teselli etmesini söy-

lemişlerdir. Bunun üzerine Hz. Ali eve gel-

miş ve Hz. Fatıma’ya durumu bildirmiştir. 

Hz. Fatıma ise Hz. Ali’ye şu şekilde cevap 

vermiştir:

“Fāṭıma aġlayu didi yā velī

Yiriñ altında yatır şāh-ı Resūl

Nicesi aġlayub melūl

Āh idüb derdile oldı yire

Kalmadı ‛aḳlı ki kendüyi dire

Nice vaḳitden ṣoñra ol ḫayrü’l-Betül

Kalkdı yerinden olub ġayet melül

Didikim diñle beni sen ya ‛Ali

Gel kerem kıl ḳubbeye yā velī

Anda baña bir gömelte yāpıvir

İçine anuñ daḫı gül ṣaçıvir

Anuñ adın Beytü’l-Hazān koyalum

Anda varub kanlı yaş aġlayalum

Sözüni kıldı kabūl oldem ‛Ali

Vardı anda bir ev yapdı ol velī” 

(Milli Kütüphane, nu. 06 Mil Yz A 3881/11:41b). 

2.2. Hanımlara Mahsus Gazete’de 

Hz. Fatıma’nın Evlenmesi

Fatma Şadiye Hanım risalesinde; Hz. 
Fatıma’nın Hz. Ali ile evliliğini ve ev hayatı 
ile çocuklarının bakımını konu edinmiştir. 
Hz. Muhammed, kızı Fatıma’yı istemeye 
gelen Kureyş eşrâfına; “Bu konuda vahy-i 
İlahi bekliyorum” cevabını vermiştir. İlahi 
emir ulaştığında da hicretin ikinci senesi, 
Hz. Fatıma on beş yaşında iken, onu yirmi 
bir yaşında olan Ali ibn Ebu Tâlib ile ev-
lendirmiştir. Nikâh akdi için Bilâl-i Habeşi 
vasıtasıyla Muhâcirîn ve Ensar topluluk-
ları mescide davet edilmiştir. Hz. Muham-
med bugünde, Hz. Fatıma’nın annesi Hz. 
Hatice’nin hayatta olmayıp kızının mürüv-
vetini görememesine çok üzülmüş ve ağla-
mıştır (Fatma Şadiye Hanım, 1903/1904:21-
22). 

Hz. Fatıma, babası Hz. Muhammed’e 
çok düşkündür. Evleneceği zaman ağlayan 
Hz. Fatıma’ya Hz. Muhammed: “…Ağ-
lama kızım, ben seni öyle bir zâta verdim 
ki, kadr ü i’tibârı cümleden efzûn ve ilm ü 
fazlı herkesden ziyadedir” buyurmuşlar-
dır. Hazret-i Fatıma da cevap olarak: “…
Yâ Resûlullâh, benim ağladığım fî-mâ-ba’d 
hidmet-i seniyyenizden mahrûmiyyetim 
içündür” demiştir (Fatma Şadiye Hanım, 
1903/1904:23-24).

Hz. Fatıma, Hz. Ali ile nikâhlandığında 
ondan mehir istememiş, bunun yerine Hz. 
Muhammed’den Müslüman kadınlar için 
âhirette şefâatçi olabilmeyi dilemiştir. Hz. 
Fatıma, eşi Hz. Ali’ye hürmet ve hizmette, 
çocuklarına da terbiye ve adap konusun-
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da özen gösterirdi. Çocuklarının elbisele-
rini kendisi biçer-diker, ibâdetle meşgul 
olmadığı zamanlarda ev işleriyle uğraşır-
dı. Un yapmak için çok çalıştığından Hz. 
Fatıma’nın avuçları nasır tutmuştur. Hz. 
Fatıma israftan kaçınır, olanla yetinir ve ge-
reksiz masraflar çıkarmazdı. Gerekmedikçe 
yeni elbise veyahut da eşya almazlardı.

Hz. Ali ile Hz. Fatıma’nın; üçü kız 
(Ümmü Gülsüm, Zeynep, Rukiyye), üçü 
de erkek (Hasan, Hüseyin, Muhsin) ol-
mak üzere toplam altı çocukları dünyaya 
gelmiştir. Muhsin, henüz küçük çocukken 
vefât etmiştir. Hz. Muhammed, torunları 
Hasan ile Hüseyin’i dizlerinden hiç ayır-
mayıp onlarla vakit geçirmeyi çok severdi. 
Ümmü Gülsüm, babası Hz. Ali tarafından 
Hz. Ömer ile evlendirilmiştir. Zeynep, Hz. 
Fatıma’nın en küçük kızı olup diğer çocuk-
ları arasında annesine en çok benzeyenidir. 
Rukiyye’nin kabri ise Mısır’dadır. 

Fatma Şadiye Hanım’ın bu bö-
lümde dikkat çektiği bir diğer husus, 
Hz. Muhammed’in Ehl-i Beyt’i ve Âl-i 
Âba’sıdır: “…Bir gün Resûl-i Ekrem efen-
dimiz hazretleri Seyyide-i Nisâü’l-âlemîn 
hazretleriyle zevc-i muhteremlerini ve Ha-
seneyn hazerâtını mübârek abâlarıyla sarup 
cümlesini Ehl-i Beyt ve Âl-i Abâ tesmiye 
buyurmuşlardır” (Fatma Şadiye Hanım, 
1903/1904:35-36).

Fatma Şadiye Hanım bu bölümde Hz. 
Fatıma ve Ehl-i Beyt hakkında erişen bazı 
âyetler hakkında bilgi vermiştir. Burada 
Hz. Fatıma’nın fakir-fukaraya yardım et-

meyi sevmesi ve merhamet, şefkat duy-

gularının çokluğu ile cennete girmeyi hak 

ettiğinin Hz. Muhammed tarafından bil-

dirildiği yazılmıştır (Fatma Şadiye Hanım, 

1903/1904:42-48).

Gazeteci-yazar tarafından Hz. Fatıma, 

evine bağlı ve çocuklarına düşkün, eşine 

hürmette kusur etmeyen, ibadetle meşgul, 

merhametli örnek bir Müslüman kadın ola-

rak anlatılmıştır.

3. Hz. Fatıma’nın Vefatı

Hz. Fatıma’nın ölümü; Sünnî ile Şiî-

Alevî kaynaklarda farklı şekillerde anlatıl-

maktadır. Sünnî anlatılarda; “…babası Hz. 

Muhammed’den sonra ölüm hastalığına 

yakalanan Fatıma, altı veyahut da dokuz ay 

sonra vefât etmiştir” denilmektedir (KK-5). 

Şiî ve Alevî kaynaklarda ise Fatıma’nın; 

“Fedek hurmalığındaki anlaşmazlık nede-

niyle Ebubekir ve Ömer tarafından ölümü-

ne sebebiyet verdirildiği” şeklinde anlatıl-

maktadır (KK-1). 

3.1. Türkçe Yazma Eserlerde 

Hz. Fatıma’nın Vefatı

Türk edebiyatında, Hz. Fâtıma’nın 

mevlidini (doğumunu ve yetişmesini) 

konu alan eserlerden ziyade vefatını konu 

alan eserler daha yaygındır. Hz. Fâtıma 

için kaleme alınan bu türden eserler, Sü-

leyman Çelebi Mevlid’inin genellikle mat-

bu nüshalarında, vefat bahrinin sonunda 

“Vefâtü Fâtımatü’z-Zehrâ Radiyallâhü 

Anhâ”, “Dâstân-ı Fâtıma” veya “Ahvâl-i 

Fâtıma” başlığıyla ayrı bir bölüm halin-

de yer alabildiği gibi müstakil olarak dü-
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zenlenmiş eserler de bulunmaktadır. 

Bu eserlerden ilki, Fâik Reşad Bey’in; 

Târîh-i Edebiyyât-ı Osmâniyye adlı ese-

rinde bildirdiğine göre, Edirne’de Kara-

bulut Mescidi İmamı Halil’dir (Faik Re-

şad, h.1328/m.1910:68-69). İmam Halil, 

h.897/m.1491-2 yılında, Hz. Fâtıma’nın 

vefatını ilâve etmek suretiyle Süleyman Çe-

lebi mevlidine Edirne’de bir zeyl yazmıştır 

(Ceyhan, 2000:89) (Yazma eser için bkz.: 

Vefât-ı Fâtımatü’z-Zehrâ, İstanbul Millet 

Kütüphanesi, Ali Emirî Koleksiyonu 34 Ae 

1412).

Hacı ‘Abdî (XVI. yüzyıl) adlı bir şair 

tarafından h. Zilhicce 920/m. Ocak-Şubat 

1515 tarihinde Tire’de tamamlanmış olan; 

“Mevlûd-ı Hazret-i Fâtımatü’z-Zehrâ bin-

ti Muhammedü’l-Mustafâ” başlıklı 964 

beyitlik mevlidin sonunda da bir “Vefât-ı 

Fâtıma” yer almaktadır. Hz. Fâtıma’nın do-

ğumu, çocukluğu, evliliği ve hayatına dair 

olaylar ayrıntılı bir şekilde nazmedildiği 

bu eserden sonra gelen ve kim tarafından 

nazmedildiği bilinmeyen bu eser, 578 beyit 

tutarında olup “Vefât-ı Hazret-i Fâtımatü’z-

Zehrâ binti Muhammed Mustafâ” başlığını 

taşımaktadır. Nüshası: Ankara Milli Ktp. 

Yz A 2664/3, vr. 131b-148a varakları ara-

sındadır. Nüshada Hacı ‘Abdî’nin mevlidi; 

h.12 Rebiülâhir 1064/ m.2 Mart 1654 tari-

hinde istinsah edilmiştir.

İstanbul Üniversitesi Türkçe Yazmalar 

Bölümü; “TY 00706” numarada kayıtlı yaz-

ma eserde, Ebü’n-Nasr Tahir Muhammed 

es-Sarahsi adı belirtilmiştir. Fakat bu kişi-

nin eserin müellifi mi, yoksa müstensihi mi 

olduğu yazılmamıştır. Açıklama bölümün-

de eserin içinde “Yusuf u Züleyha, Vefât-ı 

Hazret-i Fâtıma ve Kitâb-ı Güzîde” konu-

ları olduğu kayıtlıdır. Yazmanın tamamı 

196 varaktır. 25a-44b varakları arasında kır-

mızı mürekkeple yazılmış manzum; “Haza 

Kitâb-ı Vefât-ı Fâtıma” başlıklı bölüm bu-

lunmaktadır. Bu bölüm: 

“Evvel Allahı getürelüm dile

Söze andan başlayalum derdile” 

(Taksim-Sermet Çifter Ktp. nu. TY 706, vr. 25a)

şeklinde başlamaktadır. Yazma eserde ara-

larda bolca salavat getirmek için sık sık tek-

rar edilen ve kırmızı mürekkeple yazılı bir 

beyit de bulunmaktadır:

“Turman imdi variken sizde hayât

Es-salavât çagırun kabl-el-memât” 

Müellif ya da müstensih, Hz. 

Fatıma’nın vefatını anlattığı son bölümü şu 

şekilde bitirmiştir:

“Ol dahi hoş emr-i hükm-i İlahiyle

Ruhı teslîm eyledi azad ile”

(Taksim-Sermet Çifter Ktp. nu. TY 706, vr. 44b)

Millet Yazma Eser Kütüphanesi’nde, 

Süleyman Çelebi’nin Vesîletü’n-Necât adlı 

eserine bazı ilavelerle oluşturulmuş, ancak 

kim tarafından yazıldığı bilinmeyen “Hazâ 

Kitâb-ı Menkıbe-i Sa‘âdet-i Vilâdeti’n-

Nebiyy ‘Aleyhi’s-salâtu” (Millet Yazma 

Eser Kütüphanesi, Ali Emirî, Şer‘iyye, İstin-

sah tar.: 1236/1821, nu. 1243/2, vr. 29b-68a) 

başlıklı mevlidde “Vefât-ı Fâtıma” bölümü, 

hem ana metin içerisinde hem de hâşiyede 

varak numarası 61a’dan itibaren yer almak-
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tadır. Sayfa ortasındaki ana metinde “Der 

Beyân-ı Vefât-ı Fâtıma” başlığını taşıyan 

bölüm;

“Dinle ol tâc-ı nisâi’l-‘âlemîn 

Nice bildi mevtini ‘ilmü’l-yakîn 

Asl-ile diyeyim anı ben sana 

İmdi kulak ur(ıla) benden yana” beyit-

leriyle başlamaktadır. 115 beyitlik metne 

karşılık, hâşiyede de;

“İşit imdi Fâtıma ahvâlini 

Kim Resûl’den sonra n’oldı hâlini” 

beytiyle başlayan 80 beyitlik bir başka me-

tin yer almaktadır. Hz. Fatıma’nın vefâtını 

konu edinen manzum-mensur Türkçe yaz-

ma eserler genellikle bu mısralarla başla-

makta ve anlatılmak üzere yazılmış intiba-

ını vermektedirler. 

Ahvâl-i, hikâyet-i veyahut da 

vefât-ı Fâtıma başlıklarını taşıyan Türk-

çe yazma eserlerde Hz. Fâtıma’nın, Hz. 

Muhammed’den sonraki kısa ömrü özetle 

şu şekilde anlatılmıştır: Hz. Muhammed’in 

ölümünden sonra gece-gündüz demeden 

ağlayan Fâtıma’nın bu durumu ashâb-ı 

kirâm’ı etkilemiş ve Ali’ye Allah’ın emri-

ne karşı çıkılamayacağını, ağlamakla Hz. 

Muhammed’in geri gelmeyeceğini, bu du-

ruma herkesin sabr etmesi gerektiğini söy-

lemişlerdir. Hz. Ali bu durumu Fâtıma’ya 

haber verir ve Fâtıma’nın isteği üzerine 

ona rahatça ağlaması, yas tutması için bir 

gömelte evi yani beytü’l hazan yaparak 

içini de gül yapraklarıyla donatır. Her sa-

bah buraya gelen Fâtıma, ağlayarak Hz. 

Muhammed’e olan hasretini dile getirir. 

Altı ay sonra bir sabah Hz. Muhammed, 

Fâtıma’ya seslenir ve: “Vade yetdi sen bana 

geleceksin, benimle ebediyete kadar bera-

ber olacaksın”, der. Bu haber üzerine sevi-

nen Fâtıma koşa koşa evine gelir ve evinin 

işlerini yapar. Oğulları Hasan ile Hüseyin 

annelerini böyle mutlu görünce sebebini 

sorarlar. Bu âna kadar mutlu olan Fâtıma 

bir kez daha ayrılık acısını yaşar. Onlarla 

vedalaşır. Hz. Ali’ye de son günü olduğu-

nu bu dünyadan ayrılacağını söyledikten 

sonra oğulları Hasan’la Hüseyin’i emanet 

eder. Hz. Fâtıma akşamla yatsı namazı ara-

sında bir vakit ruhunu Allah’a teslim eder. 

Bu esnada birtakım mucizeler yaşanır; gü-

neş onun üstüne titrer, evin içinde bir nur 

hâsıl olur ve gelmiş geçmiş tüm peygam-

berlerin ruhu odayı doldurur. Felek titrer, 

meleklerin cümlesi ağlar. Hz. Hatice, Hz. 

Havva, Hz. Meryem, Hz. Asiye ve Sâre, 

Hacer’in ruhları gelip Fâtıma’nın üzerinde 

ağlaşırlar. Hz. Ali oğullarını çağırır ve an-

nelerini son kez görmelerini ister. Hasan ile 

Hüseyin annelerinin üstüne kapanıp ağla-

şırlar. Tam bu sırada Allah’tan Hz. Ali’ye 

bir nida gelir ve onları üstünden kaldırma-

sını ister. Misk ve anber kokularıyla saçı 

hazırlanır, Hz. Fâtıma’nın naaşı yıkanır ve 

kefenlenir. Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ali nama-

zını kıldırırlar. Hz. Muhammed’in yanına 

defnetmeye götürürler. Kabirde Hz. Mu-

hammed mutludur ve Hz. Fâtıma’yı getir-

dikleri zaman mübarek elini kabir içinden 

çıkartır Hz. Ali’nin elinden Fâtıma’yı alır. 

Yazmanın sonuna doğru Hz. Fâtıma’nın 

Hz. Muhammed’e kavuşmasını anlatan 
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“Fâtımandur bu gelen” redifli bir gazel ek-

lenmiştir. Son bölümde Hz. Fâtıma defne-

dilir (Uyanıker 2014:1-18). Hikâyenin so-

nunda genellikle Kerbela olayına atıfta bu-

lunulur ve dua ile bitirilir: 

“Durmañ imdi sizde variken ḥayāt

‛Aşḳıla derdile idüñ es-ṣalāvātü’s-selām” 

(Mevlid Hikâyeleri 14hk 79-2)

“Ger dilersiz bulasız andan necāt

‛Aşḳıla derdile eṣ-ṣalavātü’s-selām” 

(06 Mil Yz A 3881/11)

“Bizi ırak itme olardan ey Kerîm

Anlar ile bile eyle yâ Rahîm” 

(Taksim-Sermet Çifter, nu. 0922-2, vr. 81b)

“Okıyanı dinleyeni yazanı

Rahmetinle yarlıgagil yâ ganî

Anlarun aşkına hatm olsun bu kelâm

Vir salavât Mustafâya ves-selâm” 

(“Der- Beyân-ı Vefât-ı Fâtıma”, Süleymaniye 

Ktp. Mehmet Taviloğlu Bölümü, nu. 420, vr. 42a )

3.2. Hanımlara Mahsus Gazete’de

Hz. Fatıma’nın Vefatı

Fatma Şadiye Hanım’ın verdiği bil-

gilere göre, Hz. Fatıma; evlendikten do-

kuz sene sonra vefât etmiştir; “…Târîh-i 

irtihâlleri on bir sene-i hicriyyesi Ramazân-ı 

Şerîf’inin üçüncü Salı gecesidir…yirmi dört 

yaşında târik-i hayât-ı müste’âr oldukları 

anlaşılmaktadadır” (Fatma Şadiye Hanım, 

1903/1904:51-52).

Fatıma, babası Hz. Muhammed’in ölü-

münden sonra kendisini toparlayamamış 

ve bu dert ile mezarı başına giderek hasre-

tinden toprağını koklamış ve gözlerine sür-

müştür. Onun perişan halini görenler onun 

için üzülmüşlerdir. Hz. Muhammed’in 

vefatının ardından altı ay geçtikten son-

ra Hz. Fatıma da âhirete göçmüştür. Bu 

süre zarfında tebessüm dahi etmemiş, hiç 

gülmemiştir. Hz. Ayşe’den rivayet edilen; 

“Hz. Muhammed’e ilk kavuşacak kişinin 

Hz. Fatıma olduğuna dair” hadis-i şerif, 

halk arasında da bilinmekte ve anlatılmak-

tadır. Bu rivayete göre: “…Bir gün nezd-i 

Hazret-i Risâlet’de oturmakta idik. Bu sıra-

da Hazret-i Fâtıma geldiğinden Resûlullâh 

efendimiz: Merhaba yâ binti, buyurdular 

ve Hazret-i Fâtıma’yı sağ taraflarına oturt-

dular. Ba’dehu sırran kulağına bir şey söy-

lediler. Hazret-i Fâtıma ağlamaya başladı. 

Müte’âkıben tekrar bir şey söylediklerin-

den bu def’a güldü. Ben ise bugün gibi, 

ferahın hüznü ta’kîb etdiği bir gün daha 

görmedim, diyerek Resûl-i Ekrem’in ne 

söylediğini Hazret-i Fâtıma’dan suâl et-

tim. Fakat: sırr-ı Resûlullâh’ı kimseye ifşâ 

etmem, cevâbını aldım. Fahr-ı âlem efendi-

mizin âhirete teşriflerinden sonra Hazret-i 

Fâtıma’ya bu suâli tekrar îrâd etdiğimde 

müşârün ileyhâ: Hazret-i Seyyidü’l-Enbiyâ 

evvelen, Cibril-i Emîn’in tarz-ı vürudun-

dan ecelimin yakîn olduğunu zannediyo-

rum fakat Ehl-i Beyt’imden bana en evvel 

sen lâhik olacaksın, ben ise sana ne güzel 

selef olacağım, buyurduklarından dolayı 

ağladım. Sâniyen; yâ Fâtıma, sen Seyyide-i 

Nisâü’l-Âlemîn olduğuna râzı değil mi-

sin, dediklerinden mesrûr ü müstebşir ola-

rak güldüm, dedi” (Fatma Şadiye Hanım 

1903/1904:58-62).
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Hz. Fatıma altı ay bu perişan hal ile 
dolaştıktan sonra hastalanmıştır. Fatıma 
biraz sonra vefât edeceğini anlamış, gusül 
abdesti almış ve yeni elbisesini giymiştir. 
Çok geçmeden bu hal üzerine vefât etmiş-
tir. Mezarı, Hz. Muhammed’in kabri yakın-
larındadır. 

Fatma Şadiye Hanım, Hz. 
Muhammed’in ölümünün ardından 
Hz.Fatıma’ya herhangi bir miras kal-
madığını yazmıştır. Buna göre, Hz. 
Muhammed’in vasiyeti gereği malı ve eş-
yası ihtiyacı olanlara sadaka olarak veril-
miştir. Yalnız Hz. Muhammed hayatta iken 
kızına verdiği aylığı, Hz. Ebubekir’in devlet 
hazinesinden alarak Hz. Fatıma’ya ödediği 
bildirilmiştir. 

Fatma Şadiye, risâlesine Hz. Fatıma’nın 
Müslüman kadınların en şereflisi ve onur-
lusu olduğunu belirterek ve onu örnek alan 
kadınların da iki dünyada mutlu olacak-
larını söyleyerek bitirmiştir. Sözlerini; bu 
risâle ile Hz. Fatıma’nın memnuniyetini ka-
zanmak arzusunda olduğunu söyleyip tüm 
Müslümanların Hz. Muhammed’in şefaati-
ni kazanmaları duasında bulunarak sonlan-
dırmıştır.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

W. Ong, sözlü anlatımda yer alan yan 
cümlelerin yerini, yazı ve matbaada ekle-
melere dönüştürülerek uyarlandığını be-
lirtmiştir (Ong, 2013:53). Bu bağlamda Hz. 
Fatıma konusunda ekleme-çıkarma yönte-
miyle sözlü kültürde çok geniş ve bol var-

yantlı olan anlatıların, yazma-basma eser-

lerde Sünnî-Şiî-Alevî bakış açılarına olan 

yakınlık-uzaklığa bağlı olarak yeniden 

düzenlendiği görülür. Bu manada sözlü 

kültürde daha çok Şiî-Alevî anlatılar yay-

gınlaştırılırken; yazma ve basma eserlerde 

Sünnî bakış açısına daha çok yer verildiği 

değerlendirilmektedir. Fatma Şadiye Ha-

nım, risâlesinde daha çok Sünnî bakış açısı-

na ağırlık vermiş ve örneğin miras mesele-

sinde Hz. Ebubekir’in Hz. Fatıma’ya devlet 

hazinesinden verilmek üzere maaş bağlat-

tığını yazmıştır. Şiî ve Alevî kaynaklarda 

ise Hz. Fatıma’ya babasından miras kalan 

Fedek hurmalığının geliri, Hz. Ebubekir 

ile Hz. Ömer tarafından ona verilmemiştir. 

Hz. Fatıma bu sebepten onlara kırılmış ve 

bir daha da onlarla konuşmamıştır (KK-1).

Hz. Fatıma’nın hayatı konusunda ve 

Batılı tarzda neşredilmiş basma metinde 

amaç okuyucuyu bilgilendirmektir. Buna 

karşılık yazma eserlerde amaç, edebî bir üs-

lupla metni tanıtmak ve İslamî düşünceyi 

yaymaktır. 

Yazma eserler, hissiyatı ön plana çıka-

ran duygusal ve sübjektif bir tarzda kaleme 

alınmışken; basma eser konuyu modern bir 

tarzda, objektif olmaya çalışarak ele almış-

tır. Dil özellikleri bakımından yazma eser-

ler Eski Türkçe ve Eski Anadolu Türkçesi 

dönemi özelliklerini taşırken; basılı metin 

XX. yüzyıla ait ve Arapça-Farsça tamlama-

larla dolu, süslü nesir özelliğini taşımakta-

dır. 

Fatma Şadiye Hanım tarafından kale-

me alınan risâlede, dil ve üslup bakımından 
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oldukça ağdalı bir dil tercih edilmesine rağ-

men; risâlenin konu itibariyle oldukça sade 

ve okuyucuya temel noktalarda bilgi ver-

mek maksadıyla yazıldığı görülür.

Ong’a göre; düşüncenin sürekliliğe ih-

tiyacı vardır. Yazıda az görülen tekrarlar, 

sözlü söylemde söz daha ağızdan çıkarken 

yokluğa karıştığı için bol sözle anlatmak, 

sözlü düşüncenin ve konuşmanın belli 

başlı özelliğidir (Ong, 2013:56). Hz. Fatı-

ma hakkındaki sözlü kaynaklarda yer alan 

varyantlar ile yazma eserlerdeki tekrarlar, 

duyguyu-hissiyatı tam manasıyla karşı ta-

rafa verebilmek adına sık sık yapılmıştır. 

Fatma Şadiye Hanım, risâlesinde tekrarlar-

dan özellikle kaçınmış ve Hz. Fatıma hak-

kındaki bilgileri özetle aktarmaya çalışmış-

tır. 

W. Ong, sözlü kültürde dinleyiciyi an-

latıya katmak, dinleyiciden çoğu kez he-

yecanlı bir karşılık almak zorunlu olduğu 

için, her anlatışta öyküye yepyeni bir or-

tamda yepyeni bir biçimde başlamak ge-

rekir demektedir (Ong, 2013:58). Bu anla-

yıştan yola çıkarak, Hz. Fatıma hakkındaki 

sözlü ve yazılı kaynaklarda; müstensih-mü-

ellif veyahut da anlatıcının konuya kendi 

üslubunu ve düşüncesini kattığı anlaşılır. 

Sözlü kaynaklarda anlatıcı tarafından çev-

re-bağlam göz önünde bulundurulurken; 

yazılı kültürde girişler, konu arası geçişler, 

tekrarlar vb. gibi edebî üslubun esere can-

lılık kazandırdığı görülür. Fatma Şadiye 

Hanım’ın risâlesinde ise daha çok kitabî 

kaynaklar tek bir bakış açısından okuyu-

cuya sunulmuştur. Bundan kasıt gazeteci-

yazarın okuyucuya en doğru ve salt bilgiyi 

sunmak istemesi gösterilebilir.

Türk kültürü uzun yıllar özellikle şifahi 

kültür üzerinden hareket ettiği için; yazılı, 

basılı ve elektronik kültür malzemeleri te-

melde sözlü kültüre dayanmaktadır. Bu ça-

lışmadan yola çıkarak Hz. Fatıma hakkın-

da; Sünnî-Şiî-Alevî mezhep farklılıklarının 

gözetilerek yapılacak saha araştırmalarına 

ihtiyacı olduğu ve yazma-basma-elektronik 

kültür malzemelerinin değerlendirilerek 

genelde İslâm tarihine ve yerelde de Türk 

kültürüne yararı olacağı düşünülmektedir. 
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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 
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 Phone Number: +90.312 267 35 51

 Fax: +90.312 267 35 59
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 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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