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AMAÇ VE KAPSAM:

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

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

Alevilik Araştırmaları Dergisi’nin yayın sahasına Alevi-Bektaşi inançlı topluluklar, Alevi 
inanç-dede ocakları, Bektaşi tekkeleri, Alevi-Bektaşi inanç ritüelleri, Alevi-Bektaşi edebiyatı, 
Alevi-Bektaşi müziği ve Alevilik-Bektaşilik ile ilgili yazılı ve sözlü kaynaklar dahildir. 
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Arşiv kayıtları geçmişin gerçeklerini günümüze ulaştıran en temel yazılı kaynaklardır. Bu 
vesile ile başta Osmanlı arşivi olmak üzere sahip olduğumuz yazılı kayıtlar birçok konuda ol-
duğu gibi Alevilik-Bektaşilik inancı ve tarihi açısından da birincil önemdedir. Osmanlı arşi-
vinde yer alan ve yüzlerce yıl öncesine ait tahrir, mühimme, ahkam ve şikayet defterleri, şeriy-
ye sicilleri, evkaf kayıtları, meşihat belgeleri, temettuat ve nüfus defterleri Alevilik-Bektaşilik 
ile ilgili çalışmalarda önemli ve öncelikli yazılı kaynaklardır. Bu vesile ile Osmanlı arşivinde 
yer alan ve günümüzde de tasnifi devam eden yazılı kaynakları temel alan Alevilik-Bektaşi-
lik ile ilgili çalışmalara öncelik verilerek teşvik edilmelidir. Arşiv kaynakları merkezli konu 
ile ilgili araştırmalara metodolojik açıdan da ihtiyaç bulunmaktadır. Diğer taraftan Anadolu 
coğrafyasında sürdürülecek alan çalışmaları ile tespit edilecek olan şecere, icazet, berat, buy-
ruk ve vilayetneme-velayetname gibi yazılı kaynaklar da Alevilik-Bektaşilik inancının tarihsel 
sürecini net bir şeklide ortaya koymak adına son derece değerlidir. Öncelik ve önem taşıyan 
nokta tüm bu yazılı kaynaklarla beslenen bilimsel-akademik çalışmaların artması ve Alevilik-
Bektaşilik inancı ile ilgili ana verilerin net şeklide ortaya konulmasıdır. 

Yayın hayatına başladığı tarihten günümüze kadar Alevilik Araştırmaları Dergisi Alevi-
lik-Bektaşilik inancı ve tarihi ile ilgili yazılı kaynakları ortaya koyma sürecine bilimsel-aka-
demik boyutta katkı vermiş ve bu misyonu ana mesaisi saymıştır. 2019 yılının ilk sayısı olan 
17. sayımızda da bu ana misyon temelli çalışmalara yer vermeye çalıştık. Yeni sayımızın ilk 
makalesi, “Balıkesir Yöresi Evliliklerinde İnanç Faktörü: Dün ve Bugün” adlı olup Balıkesir 
yöresinde yerleşik Alevi ve Sünni inançlı topluluklarda evlilik kurumu üzerine olan inanışlar 
incelenmiştir. İkinci makalemiz, “Magosa’da Bir Bektaşi Yapısı: Ağlayan Dede Zaviyesi” baş-
lıklı olup Kıbrıs’ta Bektaşi inancının önemli merkezlerinden biri olan Ağlayan Dede zaviyesi 
belgeler eşliğinde tanıtılmaktadır. “Gaziler Ovacığında Bir Eren: Biçare’nin Hayatı ve Deyiş-
leri”  adlı üçüncü makalemiz ise Amasya yöresinde Alevi-Bektaşi aşıklık geleneğinin önemli 
isimlerinden Biçare’yi eserleri merkezli tanıtmaktadır. 17. sayımızda yer alan dördüncü ma-
kale, “Tunceli-Hozat-Karaca Köyü Merkezli Sarı Saltık Ocağı ve Ocağa Ait Bir Belgenin Ana-
lizi” başlığını taşımakta olup Tunceli merkezli Sarı Saltık Ocağı’na ait önemli verileri ortaya 
koymaktadır. Ardından gelen makale, “Erikli Baba Tekkesi ve Toplumsal İşlevleri” adlı olup 

EDİTÖRÜN KALEMİNDEN

Dr. Öğr. Üyesi Coşkun KÖKEL
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İstanbul’da tarihten günümüze Alevi-Bektaşi inancının önemli merkezlerinden biri olan Erikli 
Baba Tekkesi tanıtılmaktadır. Devamında yer alan makale, “Meclis-i Meşâyih ve Seyyidlerin 
Tasavvuf Hayatındaki Etkinliği” başlığını taşımakta olup Meclis-i Meşâyih kaynakları bağla-
mında seyyidler ve tasavvuf hayatındaki etkinlikleri analiz edilmektedir. 17. sayımızın yedin-
ci makalesi, “Osmanlı-Safevi Türk Şâireleri ve Mesnevi Hac Hatıraları” adlı olup Osmanlı ve 
Safevi iki şairenin hac ziyaretleri bağlamında ortaya koyduğu eserleri incelenmektedir. “Balı-
kesir Yer Adlarına Yansıyan Dede-Baba Adlı Ziyaret Yerleri Üzerine Bir Değerlendirme” adlı 
makale de ise Balıkesir örneklemi üzerinden dede ve baba adlarıyla anılan ve kutsallık kazan-
mış ziyaret noktaları tanıtılmaktadır. 17. sayımızda yer alan son makale, “Âşık Sıdkî Baba’nın 
Aruzlu Şiilerinde Sevgiliye Dair Divan Edebiyatı Manzum ve Mecazları” başlıklı olup Alevi-
Bektaşi aşıklık geleneğinin önemli isimlerinden Sıdkî Baba eserlerinden örnekler verilerek ta-
nıtılmaktadır. 2019 yılının kış sayısı olan 18. sayımızda benzeri içerikte araştırmaları ve çalış-
maları sizlerle buluşturmak temennisiyle aşk olsun…
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BALIKESİR YÖRESİ EVLİLİKLERİNDE İNANÇ 

FAKTÖRÜ: DÜN VE BUGÜN1

FAITH FACTOR AT THE MARRIAGE TRADITION IN 
BALIKESIR AREA: YESTERDAY AND TODAY

1Mehmet AÇA2

ÖZ

İnsan topluluklarıyla kültürlerin sürek-

liliğinde önemli bir rol üstlenen evlilik sos-

yal yapılara, inançlara, kültürlere ve ekono-

milere bağlı bir şekilde türsel, anlamsal ve 

işlevsel çeşitlilik gösterir. Evliliği çok yönlü 

bir şekilde inceleye gelen antropoloji, sos-

yoloji ve halkbilimi uzmanları, eş seçimini 

belirleyen faktörler üzerinde de durmuşlar-

dır. Uzmanlar, eş seçiminde, diğer pek çok 

faktörün yanı sıra, insan topluluklarının 

birbirlerine karşı geliştirdikleri algılarla ön-

yargıların de belirleyici olduğunu gözlem-

lemişlerdir. Etnik köken, inanç ve yaşam 

Makale geliş tarihi: 25.03.2019, Makale kabul tarihi: 26.05.2019 

1 Bu çalışma, TÜBİTAK tarafından desteklenen 
117K037 numaralı ve “Toplumsal Cinsiyetin İnşası ve 
Kadın Folkloru: Balıkesir Örneği” adlı araştırma pro-
jesinin alan araştırmalarında ulaşılan verilerle hazır-
lanmıştır.

2 Prof. Dr., Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fa-
kültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, ORCID ID: 
https://orcid.org/0000-0003-3132-4086.

tarzı farklılıklarının etkileyici olduğu algı-

larla önyargılar, Türk toplumunun eş seçi-

miyle ilgili tercihlerinde de etkili olmakta-

dır. Türk toplumunun sosyo-kültürel ya-

pısındaki değişim, söz konusu faktörlerin 

üçüncü kuşaklar üzerindeki etkisini azalt-

makla birlikte birinci ve ikinci kuşaktan 

bazı insanların geçmişten gelen kimi algı ve 

önyargıları dinin de etkisiyle sürdürdüğü 

görülmektedir.

Bu çalışmada, inanç faktörünün Balıke-

sir yöresi evlilikleri üzerindeki etkileri, eş 

seçimi temelinde ele alınmıştır. Sözlü kay-

naklardan elde edilen verilerle yapılan göz-

lemler, birinci ve ikinci kuşağın temsilcile-

rinin önemi bir bölümünün eş seçiminde 

inanç ve yaşam tarzı farklılıklarını önemse-

diklerini, fakat çocuklarının çok istekli ol-

maları durumunda bu tutumlarından taviz 

vermeye yanaşabildiklerini göstermiştir. 

Eğitim, kentlileşme, göç, kapalı ya da yarı 

kapalı sosyal yapıdaki çözülme, sekülerleş-

me, geleneksel algı ve kabullerden uzaklaş-

ma gibi nedenler üçüncü kuşağı, eş seçimi 

konusunda geleneksel algı ve kabullerden 

kısmen de olsa uzaklaştırmakla birlikte, 
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inanç faktörünün Balıkesir yöresindeki eş 

seçimleri üzerindeki etkisinin aile büyükle-
rinin tutumlarının da etkisiyle halen devam 
etmekte olduğunu söylemek mümkündür.

Anahtar Kelimeler: Evlilik, Eş Seçimi, 
İnanç, Ötekileştirme, Balıkesir.

ABCTRACT

Marriage, which plays an important 
role in the continuity of cultures with hu-
man communities, shows varietal, semantic 
and functional diversity depending on so-
cial structures, beliefs, cultures and econo-
mies. Anthropology, sociology and folklore 
specialists, who examined marriage in a 
multifaceted way, also emphasized the fac-
tors that determine the choice of spouses. 
Experts have observed that in the choice of 
spouses, as well as many other factors, the 
perceptions and prejudices that people de-
velop against each other are determinant. 
The perceptions and prejudices which gets 
affected by ethnicity, belief and lifestyle 
differences are also influential in Turkish 
society’s choice of spouses. As the change 
in the socio-cultural structure of the Turk-
ish society diminishes the impact of these 
factors on the third generations, it is seen 
that some people from the first and second 
generations continue their perception and 
prejudices from the past with the effect of 
religion.

In this study, the effects of the belief 
factor on the marriages of Balıkesir region 
were discussed on the basis of the selection 
of spouses. Observations with data from 

oral sources show that a significant number 
of representatives of the first and second 
generations care about belief and lifestyle 
differences in spousal selection, but their 
children are willing to make concessions if 
they are very willing. Education, urbaniza-
tion, immigration, dissolution in closed or 
semi closed social structure, secularization 
and distancing from traditional perceptions 
and acceptances are the reasons causing the 
third generation to be partially alienated 
from traditional perceptions and acceptanc-
es. Yet It is possible to say that the effect of 
the belief factor on the spousal elections in 
Balıkesir is still continuing with the effect of 
the attitudes of the family elders.

Keywords: Marriage, Wife Selection, 
Belief, Othering, Balikesir.

GİRİş

Evliliği, kadının doğurduğu çocukla-
rın, karı ve kocanın evlatları olarak kabul 
edilmesi bakımından toplumsal olarak ta-
nınan bir erkek (koca) ve toplumsal olarak 
tanınan bir dişi (karı) arasında toplumsal 
olarak onaylanan bir ilişki olarak tanımla-
yan Kottak, Edmund Leach’tan yola çıka-
rak bu kurumun, bir kadının çocuklarının 
yasal babasını ve bir erkeğin yasal annesi-
ni tayin etme; eşlerden birine ya da ikisine 
diğerinin cinselliğine tek başına sahip olma 
hakkı verme; eşlerden birine ya da ikisine 
diğerinin emeği üstünde haklar verme; eş-
lerden birine ya da ikisine diğerinin malı-
mülkü üstünde haklar verme; çocukların 
yararına birleşik bir mal-mülk fonu-bir or-

taklık-oluşturma; eşler ve onların akraba-
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ları arasında sosyal olarak anlamlı bir “hı-

sımlık ilişkisi” kurma gibi işlevlerine dikkat 

çekmiştir (Kottak, 2008:396-397). Birey ve 

toplum hayatının sürdürülmesinde yaşam-

sal bir öneme sahip olan ve genellikle taraf-

ların içinde yaşadığı toplumun, inancın, ge-

leneğin ve yasaların onayını gerektiren ev-

lilik süreci, eş seçimi ile başlatılır. Toplum-

sal yapıya ve geleneklere bağlı bir şekilde 

çeşitlenen eş seçimi, Türklerin geleneksel 

hayatında aile büyüklerinin kararına ya da 

onayına bağlı bir şekilde gerçekleşmiştir. 

Geçmişte gençlerin, özellikle de genç kızla-

rın kimlerle evleneceklerine genellikle an-

neler ve özellikle de babalar karar vermiş-

tir. Anne ve babalar, eş adaylarında soylu-

luğun, iyi ahlaklılığın, bekâretin, sadakatin, 

sağlıklı olmanın, doğurganlığın, çalışkan-

lığın, güzelliğin/yakışıklılığın yanı sıra 

etnik köken, kültür, inanç ve yaşam tarzı 

kaynaklı başka özelliklere de dikkat etmiş-

lerdir. Evlilik kurumu, iki ayrı aile arasında 

hısımlık bağları kurduğu için kültür, yaşam 

tarzı ve inanç odaklı duyarlılıklar, sadece 

evlenecek kişileri bağlamamıştır. Bunlar-

dan kaynaklanan farklılık ya da uyuşmaz-

lıkların sadece evlenenler arasında değil, 

hısımlar arasında da sorunlara neden ola-

cağı düşünülmüş, toplumun ailelere tepki 

verebileceğinden ya da onları dışlayabile-

ceğinden çekinilmiştir. Etnik köken, kültür, 

inanç ve yaşam tarzı farklılıkları, öncelikle 

ensesti akla getiren evliliğe bağlı tabu ve 

kaçınmaları zenginleştirmiştir.3 

3 Türklerdeki evliliğe bağlı kaçınma ve tabular üzerine ya-
pılmış önemli bir çalışma için bk. Yolcu, 2014.

Günümüz Türk toplumunda, yaşanan 
sosyo-kültürel değişime bağlı bir şekil-
de özellikle de eğitimli gençlerin eş seçi-
mi konusunda anne ve babalardan daha 
bağımsız davranabildiklerini söylemek 
mümkündür. Fakat bu tespit, seçim ve ka-
rar aşamalarında anne ve babaların daha 
etkili olduğu geleneksel yapının bütünüyle 
ortadan kalktığı anlamına da gelmemekte-
dir. Anne ve babalar, eş seçimi konusunda 
eskisi kadar belirleyici değilseler bile aile 
içerisinde eş ya da evliliğin onaylanma-
sı sürecinde hala etkin bir konumdadırlar. 
Yükseköğrenim gören, meslek sahibi olup 
kendi ayakları üzerinde durabilen, hayatla-
rını genellikle doğup büyüdükleri yerlerin 
dışında sürdüren çocuklarının karar alma 
süreçlerinde eskisi kadar etkili olamayan 
anne ve babalar, onların evlenecekleri kişi-
lere dönük geleneksel beklentilerini sürdü-
rebilmektedirler. Konuya, kentle kırsalın iç 
içe geçtiği, kentteki bütün imkânların kır-
sala da rahatlıkla ulaşabildiği, ekonominin 
daha çok tarıma ve hayvancılığa dayandığı, 
refah ve eğitim düzeyinin yüksek olduğu 
Batı Anadolu ilerinden Balıkesir özelinde 
yaklaşıldığında da benzer bir durum görül-
mektedir.

Bu çalışmada, inanç faktörünün Balıke-
sir yöresindeki evlilikler üzerindeki etkisi, 
eş seçimi temelinde ele alınıp yorumlan-
maya çalışılacaktır. Geçmişe ve günümüze 
odaklanacak çalışmanın verileri, TÜBİTAK 
tarafından desteklenen 117K037 numara-
lı “Toplumsal Cinsiyet Kimliğinin İnşası 
ve Kadın Folkloru: Balıkesir Örneği” adlı 

1001 projesi kapsamında 2017 yılında yapı-
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lan saha araştırmalarından elde edilmiştir. 

Söz konusu veriler, kadın ve erkek kay-

nak kişilerden derlenmiş olup, bu kişilerin 

kent merkezi ile kırsalda yaşayan, farklı et-

nik kökenlere ve inanç gruplarına mensup 

olan, eğitim düzeyleri ve meslekleri farklı-

lık gösteren kişilerden olmasına özellikle 

dikkat edilmiştir. 

Ötekileştirmenin Sarmalındaki Eş 

Seçimi…

Yapılan saha çalışmaları ile kaynak ki-

şilerden elde edilen veriler, Balıkesir yöre-

sinde geçmişte kız çocukların evlenmelerin-

de anne ve babaların, özellikle de babaların 

belirleyici olduklarını göstermiştir. Genel-

likle görücü usulü ile evlendirilen kızlar-

dan evliliklerini her ne olursa olsun sonuna 

kadar sürdürmeleri, basit nedenlerle bo-

şanmamaları beklenmiştir. Günümüzde ise 

anne ve babaların belirleyiciliği, özellikle 

de yükseköğrenim gören ve çalışma hayatı-

na atılan genç kızlar söz konusu olduğunda 

eskisi kadar güçlü olmayabilmektedir. Bu 

durumun ortaya çıkmasında, evlilik yaşı-

nın zihniyet değişimi, eğitim görme, çalış-

ma hayatına atılma gibi nedenlerle giderek 

yükselmesinin de etkili olduğunu özellikle 

belirtmek gerekir. Bölgedeki bazı insanlar, 

anne ve babalarının süreçteki belirleyicili-

ğinin zayıflamasını, üçüncü kuşağın tem-

silcilerinde görülen boşanmaların başlıca 

nedeni olarak görmektedirler. Yükseköğre-

nim görmüş beyaz yakalı anne ve babalar, 

genellikle erkek ve kız çocuklarının evlilik 

kararlarını daha çok kendilerinin vermeleri 

gerektiğini düşünmektedirler. Kaçarak ev-

lenmenin dışında, evlilik hangi usulle ger-
çekleşirse gerçekleşsin, aile büyüklerinin 
rızasını almak ve süreci onları devreye so-
karak başlatmak, geçmişten günümüze de-
ğişmeyen bir durumdur.

Çocuklarının eş seçimlerinde eskisi ka-
dar belirleyici olamayan, fakat her durum-
da rızaları alınan ve sürece dahil edilen 
anne ve babalar, eş seçimiyle ilgili beklen-
tileri hakkında da bilgiler vermişlerdir. Ço-
cukların evlenecekleri erkek ya da kadın-
ların medeni durumları, başka bir deyişle 
dul olup olmamaları, aile büyüklerinin 
dikkat ettikleri hususlardan biridir. Örne-
ğin Kepsut ilçesi Piyade Köyünden İsmi-
han Erol’un beyanına göre çocuklarından 
karakteri düzgün, dürüst ve saygılı kişilerle 
evlenmelerini bekleyen aileler, oğullarının 
dul bir kadınla evlenmesine karşı çıkmak-
tadırlar. Oğlan diretirse kabul etmeye mec-
bur kalmaktadırlar. Aileler, kendi dul kızla-
rını dul bir erkeğe değil de bekâr bir erkeğe 
verme taraftarıdırlar. Bölgede erkeğin de 
çocuğu olduğu zaman geçim olmaz düşün-
cesi hakimdir (KK.1). Aynı köyde yaşayan 
Zeynep Yolcu da bekâr bir erkeğin evlenip 
boşanmış bir kadınla evlenmesine sıcak 
bakmadıklarını, nişanlısından ayrılmış bir 
kızla evlenmeyi ise o kadar kötü karşıla-
madıklarını, aynı şekilde evlenip boşan-
mış kızlarını bekâr bir erkeğe vermeye de 
sıcak bakmadıklarını kaydetmiştir. Bunda 
da “İleride başına kakarlar” düşüncesi et-
kili olmaktadır. Bu nedenle bölgede dul bir 
kadınla bekâr bir erkeğin evlenmesine sıcak 
bakılmamaktadır (KK.2). Susurluk ilçesi 

Bozen Köyünden Nurten Şendoğan, oğlu-



2019 / Yıl: 9 Sayı: 17

5

nun daha önce evlenip boşanmış ve çocuğu 
olan bir kadınla evlenmesini asla isteme-
diğini, fakat bir çocuklu boşanmış kızının 
bekâr bir erkekle evlenmesine izin verebile-
ceğini söylemiştir (KK.3).

Sahada yapılan görüşmelerle gözlem-
ler, Balıkesir yöresinde kız ve erkek çocuk-
ların farklı mezhep ve etnik kökenden olan 
kişilerle evlenmelerinin halen ciddi bir so-
run oluşturduğunu göstermiştir. Balıkesirli 
anneler, çocuklarının başka mezhepten bi-
risiyle evlenmelerine karşı olmakla birlik-
te, çocukları çok istediği takdirde bu duru-
mu kabullenebileceklerin ifade etmişlerdir. 
Araştırmalar sırasında Alevi kesimlerin, 
Sünni kesimlerden kız alabildikleri, fakat 
kızlarını Sünni ailelere vermeye pek de razı 
olmadıkları gözlemlenmiştir.

Balıkesir il merkezinde ikamet eden 
Fatma Ergün, kızlarının Alevi bir erkekle 
evlenmesine izin vermeyeceğini söyleyen, 
oğlunun farklı mezhepten bir kızla ya da 
daha önce evlenip boşanmış bir kadınla 
evlenmesine karşı çıkacağını dillendiren 
Balıkesirli kadınlardan sadece biridir: “Kız-
larımın Alevi bir erkekle evlenmesine asla 
izin vermem. Aynı şekilde oğlum da farklı 
mezhepten bir kız veya daha önceden evle-
nip boşanmış birisiyle evlenmek isterse ona 
da karşı çıkarım. Ama kızım daha önce ev-
lenip boşanmış olsa, onun bekâr bir erkekle 
evlenmesine ses çıkarmam” (KK.4).

Altıeylül ilçesi Aliağa köyünden Fat-
ma Yeşiloğlu da kızının Sünni bir erkekle 
evlenmesine karşı olmadığını, fakat bunun 
için bir şartının olduğunu, kızının evlenece-

ği erkeğin ailesinin kapalı olmaması gerek-
tiğini ifade etmiştir. Fatma Yeşiloğlu’nun 
ifadesine göre önceden Sünni ailelere kız 
veren ya da onlardan kız alan aileler köyde 
dışlanmışlardır (KK.5).

Farklı mezhep ve etnik kökenden biri-
siyle evlilik konusunda görüş beyan eden-
lerden biri de Altıeylül ilçesi Yenice köyün-
den Nurten Şanal’dır. Kendisini dindar, fa-
kat muhafazakâr olmayan biri olan tanım-
layan Nurten Şanal, kızının Alevi ve ateist 
biriyle evlenmesini istemediğini, fakat kı-
zının ısrar etmesi durumunda yapacak bir 
şeyinin kalmayacağını söylemiştir. Kızının 
Alevi ve ateist biriyle evlenmesini isteme-
diğini söyleyen Nurten Şanal, geçmişte ka-
çarak evlenmenin Manavlarla Muhacirler 
arasında kız alış verişi olmamasından kay-
naklandığını da ifade etmiştir (KK.6).

Balya ilçesi Kayalar köyünden Neriman 
Tokmak da tıpkı Nurten Şanal gibi, çocuk-
larının başka mezhepten (Alevi) biriyle ev-
lenmelerine karşı olduğunu, fakat çocukları 
çok isterse bu durumu kabullenebilece-
ğini ifade etmiştir. Kadınların kendilerin-
den yaşça küçük erkeklerle evlenmelerini 
tasvip etmeyen Neriman Tokmak, kızının 
kendisinden küçük bir erkekle, oğlunun ise 
kendinden büyük bir kızla evlenmek iste-
mesine karşı çıkmayacağını da belirtmiştir 
(KK.7). 

Kepsut ilçesi Piyade köyünden İsmihan 
Erol, yöre halkının Alevilerle kız alışverişi 
yapmaya karşı olduğunu, eğer evlenmek 
isteyen erkek anne babasını dinlemeyip bir 

Alevi kızı gelin olarak getirirse annesinin 
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“Hadi oğlum, başın pınar, ayağın göl ol-

sun” diyerek oğlu ve gelinini evden gön-

derdiğini beyan etmiştir (KK.1). İsmihan 

Erol’un beyanlarından, bu tür bir evlilik 

karşısında annelerin çok katı bir tutum ser-

gileyebildikleri anlaşılmaktadır.

Susurluk ilçesi Söğütçayır köyünden 

Ruhiye Gündoğan’ın beyanları, Romanlarla 

evlilik yapılmadığına, fakat ailelerin, ısrar 

etmeleri durumunda çocuklarının herhangi 

birisiyle evlenmelerini engellemediklerine 

dikkat çekiyor olsa da bölge insanının Alevi 

birisiyle evlenme konusunda halen katı bir 

tutum içinde olduğunu göstermektedir: Yö-

rede Alevilerle evlilik olmamıştır. Yörede 

dıştan evlilik olmasına rağmen Alevilerle 

evlenmeye sıcak bakılmamaktadır” (KK.8).

Susurluk ilçesi Bozen köyünden Nur-

ten Şendoğan Alevilerle kız alışverişi yap-

madıklarını, onların kendilerine başka bir 

millet gibi geldiğini, Çepnilerin köyünde 

cami olmadığı için camiye gitmediklerini 

ve oruç tutmadıklarını söylemiştir. Manav-

larla kız alışverişi yapsalar da Alevi ve Yö-

rüklerle asla kız alışverişi yapmadıklarını 

söyleyen Nurten Şendoğan, köy içindeki 

Muhacir ve Yörüklerin birbiriyle evlenme-

diklerini, fakat kendilerine, yani Muhacirle-

re dışarıdan Yörük kızı alınabildiğini, kızla-

rını kendi köylerinde yaşayan Yörük genç-

lere çok çalıştırdıkları için vermediklerini, 

kendilerinin onlar gibi çalışamadıklarını ve 

dolayısıyla kızlarının onların yanında ezil-

mesini istemediklerini, zaten kızlarının da 

köyde yaşayan Yörüklere varmak isteme-

diklerini de eklemiştir (KK.3).

Kepsut ilçesi Mehmetler köyünden 

Hüsniye Elteş, mecbur kalmadıkça Sünni-

lerle kız alışverişi yapmadıklarını, Sünniler-

den gelen gelini asla dışlamadıklarını, fakat 

kendileri Sünnilere kız verdiklerinde kızla-

rının beş vakit namaz kılmadıkları ve onla-

rın diğer ibadetlerini yerine getirmedikleri 

için dışlandıklarını, kendilerine gelin gelen 

Sünni kızları namazlarını kılsalar da kılma-

salar da ötekileştirmediklerini söylemiştir 

(KK.9). 

Manyas ilçesi Kapaklı köyünden Nuri 

İsmet Türkan, Çepni olduklarını belirttik-

ten sonra önceleri dışarıdan [Sünnilerden] 

kız alındığında evlenen kişiyle ailesinin 

düşkün ilan edildiği ve yola giremedikleri; 

günümüzde ise dışarıdan kız alanlara bir 

şey denmese de dışarıya kız veren aileler-

den hesap sorulduğu; düşkünlüğünü kal-

dırıp yola girmek isteyenlerin kurban kes-

mek zorunda oldukları bilgisini vermiştir 

(KK.10).

Çepnilerden kız almayan köylerden 

birisi de Ayvalık ilçesine bağlı Çamoba kö-

yüdür. Köyde yaşayan Bayram Taşdemir, 

Çepni’den kız alınmadığını, fakat köyden 

birisi bir Çepni kızını kaçırırsa mecburen 

kabul edildiğini söylemiştir (KK.11).

Burhaniye ilçesi Dursunlu köyünden 

Selma Pehlivanoğlu, mezhepleri kendi 

mezheplerinden farklı olduğu için Alevi-

lerden kız almadıklarını, köylerinde Kürt 

gelin alan aileler olduğunu, oğlunun Alevi 

ve dul bir kadınla evlenmesine kesinlikle 

izin vermeyeceğini, fakat kızını dul da olsa 
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bekâr bir erkeğe verebileceğini ifade etmiş-

tir (KK.12).

Dini bakımdan farklı oldukları için Ale-

vilerden kız alınmadığını söyleyen bir baş-

ka kaynak kişi, Savaştepe ilçesi Karapınar 

köyünden Hanife Kurter’dir. Kaynak kişi, 

eskiden Alevi bir gence kaçan kızın baba-

sı tarafından eve geri getirmeye çalıştığını 

söyleyerek söz konusu yerleşim bölgesin-

deki insanların geçmişte Alevilerle kız alış-

verişi yapmama konusundaki katı tutuma 

dikkat çekmiştir. Hanife Kurter, günümüz-

de çocuklar çok ısrar ettikleri takdirde anne 

ve babaların durumu kabullenebildiklerini 

de ifade etmiştir (KK.13).

Manyas ilçesi Salur köyüden Meryem 

Çakır, Alevi, Roman ve Çepnilerle gelenek 

ve görenek çok farklılaştığı için anlaşmazlık 

olacağının düşünüldüğünü, Alevilerle kız 

alışverişi olması istenmese de çocuklar is-

tedikten sonra nadiren de olsa olabildiğini 

kaydetmiştir. (KK.14).

Yukarıdaki ifadelerden bölgenin geç-

mişinde hâkim olan farklı inançlardan ki-

şilerle evlenmeme tutumunun pek çok 

yerleşim biriminde günümüzde de devam 

ettirildiği anlaşılmakla birlikte bazı kaynak 

kişiler bu tutumun değişmekte olduğuna 

dikkat çekmişlerdir. Örneğin Savaştepe il-

çesi Kongurca köyünden Necati Dalkıran, 

Sünnilerle kız alışverişi yaptıklarını, Alevi-

lerde insan insandır düşüncesinin egemen 

olduğunu, yöredeki kurallar daha katı ol-

duğu için eskiden Sünnilerle kız alışverişi 

olmadığını, Sünnilerden kız alanın da Sün-

nilere kız verenin de düşkün sayıldığını, bu 

kişilerin içeride de üç-dört cezası olduğunu 

ve dedenin yanına giremediklerini söyle-

dikten sonra günümüzde bu konuda daha 

rahat hareket edilebildiğini belirtmiştir 
(KK.15).

Burhaniye ilçesi Tahtacı köyünden Ah-

met Dönmez’in şu beyanları, hem değişi-

me vurgu yapmakta hem de değişimin ne-

denlerini ortaya koymaktadır: “Dışarıdan 

[Tahtacı olmayandan] kız alıp verme olayı 

geçmişte olmasa da günümüzde bu durum 

biraz daha serbesttir. Eskiden dışarıdan kız 

alındığı zaman aileler düşkün ilân edilirdi. 

Düşkün ilân edilenler rakı ve et alır ya da 

tavuk keser. Sonrasında dedenin huzurun-

da yapılan cemde meydandan geçerek ritü-

eli tamamlar. Günümüzde dışarıdan evli-

liklerin yaygınlaşmasının en önemli sebep-

leri arasında gençlerimizin büyük şehirlere 

okumaya gitmesinden kaynaklanır. Çünkü 

dışarıya giden gencin hem yaşadığı çevresi 

hem de kendi iç dünyası değişir” (KK.16).

Yaşanan değişime dikkat çeken diğer 

bazı isimler ise Manyas ilçesi Çavuşköy Kö-

yünden Zülfiye Şanlı ile İbrahim Yılmaz, 

Sındırgı ilçesi Çaygören köyünden Saniye 

Göksidan ve Sındırgı ilçesi Kocasinan kö-

yünden Minnet Atalay’dır. Zülfiye Şanlı 

“Eskiden Alevilerden de kız alma verme ol-

mazmış. Günümüzde ise gençler kendileri 

tanışıp anlaştıkları için Alevilerden de kız 

alınıp verilebilmektedir” (KK.17). İbrahim 

Yılmaz, “Günümüzde köyde sadece Çin-

genelerden kız alışverişi yapılmamaktadır” 



8

ALEVİLİK  ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

(KK.18). Saniye Göksidan “Önceden kesin-

likle başka mezhepten kız alıp verme yok-

tu. Şimdilerde ise olmaktadır” (KK.19), ve 

Minnet Atalay ise “Eskiden dışarıdan kız 

alıp verme yokmuş. Günümüzde ise genç-

ler istedikten sonra her yerden kız alınabil-

mektedir. Sünnilerle de kız alışverişi yapıl-

maktadır. Sadece musahip çocukları evlen-

dirilmemektedir” (KK.20) demiştir.

Susurluk ilçesi Söğütçayır köyünden 

Ruhiye Gündoğan ile Manyas ilçesi Çavuş-

köy Köyünden Zülfiye Şanlı’nın şu beyan-

ları, bölgedeki eş seçimlerinde sadece inanç 

faktörünün değil, etnik köken faktörünün 

de etkili olduğunu göstermektedir:

“Eskiden Yörüklerle Muhacirler halk 

tarafından yadırgandığı için birbirleriyle 

evlenmezlerdi. Hatta bu dönemde Muha-

cirler arasında “kanım aksa Yörüklerin ka-

nına karışmaz” diyen kişiler vardır. Yörük-

ler de “kapıya Muhacir sıçırmam” diyerek 

birbirlerine karşı olan düşüncelerini dile 

getirirler” (KK.8).

“Köyde Çerkezlerden kız alma veya 

Çerkezlere kız verme olmamaktadır. Bu 

yüzden köyün oğlanları bekâr kalmış-

tır. Çerkezler çok bilgilidirler. Buna rağ-

men onlarla kız alışverişi olmamaktadır” 

(KK.17).

SoNUÇ

Araştırma sahasından elde edilen veri-

lerle yapılan gözlemlerden yola çıkarak Ba-

lıkesir yöresindeki geçmişte çok güçlü olan 

Sünni ve Alevi kesimler arasındaki kız alış-

verişi yapmama tutumunun günümüzde 

de devam etmekte olduğunu, fakat bu tutu-

mun -Burhaniye ilçesi Tahtacı öyünden Ah-

met Dönmez’in de ifade ettiği gibi- gençle-

rin okumak için büyük şehirlere gitmeye 

başlamaları, büyük şehirlere okumaya gi-

den gençlerin hem yaşadıkları çevrelerin 

hem de de kendi iç dünyalarının değişmesi 

nedeniyle kimi bölgelerde esnetildiğini söy-

leyebiliriz. Kendisini özellikle de kırsal böl-

gelerde göstermekte olan bu katı tutumun, 

kent ve ilçe merkezlerinde yaşayan kimi 

bireyler, özellikle de köy tabanlı bireyler ta-

rafından da sürdürüldüğünü söyleyebiliriz.

Burada kimi Sünni yerleşim birimlerin-

de eş seçiminde etnik kökenin dikkate alın-

madığını, daha çok mezhep faktörünün öne 

çıkarıldığını, bu nedenle Türk kökenli Ale-

vilerden kız almaktan imtina edilirken Sün-

ni olan Kürtlerden kız almakta herhangi bir 

sakınca görülmediğini de belirtmek gerekir. 

Bu durumu, Selma Pehlivanoğlu’nun yu-

karıda yer verilen beyanı ile Manyas ilçesi 

Kapaklı köyünden Münevver Erdoğan’ın 

sarf ettiği şu sözler teyit etmektedir: “Civar 

köylerden, Sünnilerden, Kürtlerden kız alı-

nıp verilebilirmiş. Dışarıdan gelen gelinle-

rin köye ayak uydurabildiği söylenmekte-

dir” (KK.21).

Kimi yerleşim birimlerinde, özellikle 

de farklı etnik grupların bir arada yaşadığı 

yerleşim birimlerinde Yörüklerle Manav-

lar, Muhacirlerle Yörükler ve Çerkezlerle 

Manavlar arasında da kız alışverişinden 

kaçınılmaktadır. Muhacirlerin aynı köyde 

birlikte yaşadıkları Yörüklere kız verme-
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melerinde, Susurluk ilçesi Bozen köyünden 

Nurten Şendoğan’ın da ifade ettiği gibi, 

Yörüklerin Muhacir kızlarını çok çalıştır-

maları etkili olmaktadır. Farklı etnik grup-

ların birbirlerinden kız alıp vermemelerin-

de, kanaatimizce, Muhacirlerle Çerkezlerin 

evlilik konusunda genellikle kendilerinden 

olmayanlara kapalı olmaları ile kimi etnik 

grupların kendilerini diğer etnik gruplar-

dan daha uygar, modern ve eğitimli olarak 

görmeleri de etkili olmaktadır. 
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ÖZ

Türkler arasında XI. yüzyılda Orta 

Asya’da Ahmed Yesevî ile başlayıp Selçuk-

lu ve Osmanlı dönemlerinde Anadolu ve 

Balkanlar’a yayılan tasavvufun, Türk kültü-

rünün şekillenmesinde önemli bir yeri var-

dır. Bu yolla Türk insanı İslâmiyet’e ısındı-

rılmış, yeni fethedilen topraklar kolonizatör 

dervişler vasıtasıyla geniş çapta Türkleşti-

rilip İslamlaştırılmıştır. Kıbrıs’ta 1571’den 

itibaren benzer bir süreç yaşanmış, adada 

Osmanlı hakimiyetinin kaim kılınmasın-

da tasavvufî yapılanma da etkili olmuştur. 

Mevlevilik, Bektaşilik, Nakşibendilik ile 

Celvetilik tarikatları Kıbrıs’ta tekke ve za-
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viyeler açarak yayılma imkânı bulmuştur. 

Bu çalışmada, Magosa’da kale içinde inşa 

edilen ve XIX. yüzyıl sonlarına dek faali-

yet gösteren Ağlayan Dede Zaviyesi’nin bir 

Bektaşi yapısı olduğu arşiv kayıtları doğ-

rultusunda ortaya konacaktır.

Anahtar Kelimeler: Tasavvuf, Bektaşi-

lik, Kıbrıs, Magosa, Ağlayan Dede.

ABSTRACT

In the eleventh century, Sufism, which 

began with Ahmad Yasawi among the 

Turks in Central Asia and spread to Ana-

tolia and the Balkans during the Seljuq and 

Ottoman periods, has an important place 

in shaping the Turkish culture. In this way, 

the Turkish people have been warmed 

to Islam and the newly conquered lands 

have been widely Turkified and Islamized 

through dervishes. A similar process has 

been experienced in Cyprus since 1571 

and the Sufism structuring has been effec-

tive in making the Ottoman sovereignty in 

the island. The Mawlawiyah, Bektashism, 

Naqshbandiyah and Jilwatiyya sects had 

the opportunity to spread in Cyprus by 
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opening tekke and zawiya. In this study, 

it will be revealed that the Ağlayan Dede 

Zawiya, which was built in the fortress in 

Famagusta and which has been operating 

until the end of the nineteenth century, is a 

Bektashi institution.

Keywords: Sufism, Bektashism, Cy-

prus, Famagusta, Ağlayan Dede.

GİRİş

Kıbrıs’ın Osmanlı topraklarına katılma-

sı 09 Eylül 1570 Lefkoşe’nin fethiyle başla-

mış ve 01 Ağustos 1571’de Magosa’nın alın-

masıyla tamamlanmıştır. Adanın hukuken 

Osmanlı hâkimiyetine girmesi ise 07 Mart 

1573 tarihli Osmanlı-Venedik Antlaşması 

ile mümkün olmuştur. 

Doğu Akdeniz’de stratejik bir noktada 

bulunan Kıbrıs’ta önce sekiz sancaktan olu-

şan bir beylerbeyilik yönetimi kurulmuş; 

Girit’in fethinden sonra statüsü değiştiri-

lerek adanın idaresi kaptan-ı deryaya bıra-

kılmış; 1703’te ise doğrudan sadrazama has 

olarak verilmiştir. Bundan sonra Kıbrıs’ı 

sadrazam adına bir muhassıl yönetmeye 

başlamıştır. 1745’te ada, bağımsız bir eya-

let olarak yapılandırıldıysa da bu dönem 

uzun sürmemiş; 1785 itibariyle doğrudan 

merkeze bağlanarak bir muhassıl vasıtasıy-

la yönetilmiştir. 1870’te tekrar bağımsız bir 

mutasarrıflığa dönüştürülen Kıbrıs, 1878’de 

İngilizlere devredilmiştir (Çiçek, 2002:374).

Magosa, eski eser yönünden zengin 

olup Kıbrıs adasındaki önemli şehirlerden 

biridir. Tarihî süreç içinde burada sur içi ve 

sur dışı yerleşimi olarak iki farklı gelişim 

görülür. Osmanlı fethinden kısa bir süre 

sonra 1573-1574 yıllarında kentte yaşayan 

Hristiyanların kent dışına çıkarılması ka-

rarı3 Magosa’nın dönüşümünde önemli bir 

politik adımdır. Anadolu’dan sürgün yo-

luyla aileler getirilerek (Erdoğru, 1993:45-

48) kale içinde Müslüman nüfus artırılma-

ya çalışılmış, bu bölgede sosyokültürel ve 

ekonomik gelişmeyi destekleyecek yapılar 

inşasına gidilmiştir. Bu arada adada de-

ğişik tarikatlara bağlı tekke ve zaviyeler 

inşa edilmiştir. Kıbrıs Kadı Sicilleri’nden 

anlaşıldığına göre Ağlayan Dede Zaviyesi 

de “Magosa kal‘ası derûnunda” yani şehir 

merkezinde yaptırılmış olup XIX. yüzyıl 

sonlarına değin faaliyetini sürdürmüştür.

Tamamen yıkılan Ağlayan Dede 

Zaviyesi’nden günümüze sadece yan yana 

iki mezar ile depolu bir çeşme gelebilmiştir. 

Yapıyla ilgili arşiv kaydı ve literatür sınırlı-

dır. Bu çalışmada, bilhassa kadı sicillerinde-

ki kayıtlar doğrultusunda, zaviyenin tarihi-

ne ışık tutulmaya çalışılacaktır.

3 Bir fermanla Lefkoşa ve Magosa/Gazimağusa 
kaleleri içindeki Hristiyanların, ehl-i sanat olanlar 
müstesna olmak üzere, evleri o zamanki değerinden 
Müslümanlarca satın alınıp kale dışına çıkarılma-
ları ve varoşlarda iskân edilmeleri buyrulmuştur. 
Lefkoşa’da gerçekleştirilemeyen bu fermanın gerek-
leri, Magosa’da kesin bir şekilde uygulanmıştır (Çe-
vikel, 2000:29). XVIII. yüzyılda kenti ziyaret etmiş 
çok sayıda gezgin, Hristiyanların Kaleiçi’nde yaşa-
maları yasak olduğu için kente ancak yürüyerek ve 
gündüz saatlerinde girebildiklerinden söz etmekte-
dir. Tümer, 2013:341-342.
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1. Kıbrıs’ta Bektaşilik

II. Bayezid (1481-1512) tarafından eski 

adı Sulucakarahöyük olan Hacıbektaş’ta-

ki Hacı Bektaş Veli Tekkesi’ne postnişin 

tayin edilen Balım Sultan’ın (ö. 1516?) gi-

rişimleriyle teşkilatlı bir tarikat hüviyetine 

kavuşan Bektaşilik (Küçükdağ, Değerli, Şa-

hin, 2015:1-3), başta İstanbul olmak üzere 

Anadolu, Rumeli, Irak, Mısır, Suriye, İran, 

Ege ve Akdeniz adaları gibi geniş bir coğ-

rafyada tekkelere sahip olmuştur. Tarika-

tın Anadolu dışında yayılmasında fetihlere 

eşlik eden gazi dervişlerin rolü büyüktür. 

Fethiye-i Cezire-i Kıbrıs adlı eserde yeni-

çerilerle birlikte Kıbrıs’ın fethinde bir Bek-

taşi taburunun görev aldığı bilgisi yer alır. 

Söz konusu Bektaşiler ve 1571 fethi sonra-

sı adaya yerleştirilen bin kişilik yeniçeri 

garnizonu, Kıbrıs’ta Bektaşiliğin çekirdeği 

olarak kabul edilebilir. Türk nüfusunun ar-

tırılması politikası çerçevesinde sürgünlerin 

gerçekleştirildiği; bununla birlikte âdeta 

Anadolu’da zararlı görülen Kızılbaşların da 

adaya sürüldüğü 1576, 1577 ve 1578 tarihli 

Mühimme kayıtlarından anlaşılmaktadır ki 

bunlar, Kıbrıs’ta Bektaşi tekkelerinin açılıp 

çoğalmasını sağlamışlardır. XVIII. yüzyılda 

ise pek çok Yörük-Türkmen aşiretinin ceza-

landırılmak amacıyla Kıbrıs’a zorla yerleş-

tirilmesiyle adada Bektaşi inanç ve kültürü 

yaygınlık kazanmıştır (Maden, 2015:90-92).

Yeniçeri Ocağı’nın lağvedilmesiyle 

(1826) ülkedeki bütün Bektaşi yapılarının 

kapatılması gündeme gelmiştir. Ne ka-

dar Bektaşi tekke ve zaviyesi varsa yalnız 

içindeki türbelerin bırakılıp geri kalanının 

yıkılması; gerekli hallerde yıkmak yerine 

cami ve mescide tahvili; bu Bektaşi yapı-

larına ait hayvan, hububat, mal ve eşyanın 

mirî hazineye kaydedilmesi; gelirlerinin 

öncelikle yeni kurulan ordu için harcan-

ması yönünde emirler çıkarılmıştır. Kimi 

zaman tekke ve zaviyelerin el değiştirdiği; 

genellikle Mevlevi, Halveti veya Nakşiben-

di şeyhlerinin buralara atandığı görülür. 

Kıbrıs’ta da benzer bir süreç yaşanmıştır. 

Adada Mevlevilerle Bektaşiler arasında çe-

kişmeyi yansıtan dava kayıtları da vardır. 

Temmuz 1863 tarihli dava ise ilginçtir. As-

len Dimetokalı olan Mehmet oğlu Mustafa 

Matlubi, Lefkoşa’da Arap Ahmed mahal-

lesinde sakindir ve Bektaşi tarikatından-

dır. 06 Temmuz 1863 Pazartesi günü saat 

iki civarında Lefkoşa çarşısında Asmaaltı 

adlı mevkide elindeki tacı yere atıp çiğne-

meye başlamıştır. Lefkoşa Mevlevihanesi 

şeyhi Mustafa Safvet Dede ile Mevleviha-

ne sakini Enis Dede, ayrıca Mahmud Paşa 

mahallesinden Ali oğlu Derviş Hasan, Ebu 

Kavuk Paşa mahallesinden Hüseyin oğlu 

Hasan ve İbrahim Paşa mahallesinden 

Rüşdü oğlu Hamdi o esnada çarşıdadırlar. 

Enis Dede, müdahale edip tacı almak iste-

mişse de muvaffak olamamış; onu kadıya 

şikâyet edeceğini söylemiş; bunun üzerine 

Mustafa Matlubi, başta Hz. Peygamber ol-

mak üzere onun hanımları ve dört halifeye 

ağıza alınmayacak sözlerle küfretmeye baş-

lamıştır. Mahkemede yukarıda ismi geçen 

beş kişinin ifadeleri aynı doğrultuda olup 

şahadetleri makbul kabul edilmiş; Mustafa 

Matlubi’nin katline hükmedilmiştir (KKS, 

no. 46, s. 123, h. 159).
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Osmanlı dönemi Kıbrıs vakıfları ve 

adadaki tarikat yapılanmalarına dair 

mevcut literatür incelediğinde görülür ki 

Larnaka’da Zuhuri Baba, Akkule Kapısı 

karşısında Kutup Osman Baba, Tuzla’da 

Türabi Ali Baba, Baf kentinde Hasan Baba, 

Lefkoşa’da Kırklar/Karadonlu Can Baba, 

Kutup/Kurt Baba ve Alemdar/Bayraktar 

Baba tekkeleri adada faaliyet gösteren Bek-

taşi yapılarıdır (Hatay, 2015; Maden, 2015). 

Ancak Magosa’da kale içinde yer alan Ağ-

layan Dede Zaviyesi nedense bu bağlamda 

değerlendirilmemiş, aşağıda geniş olarak 

değerlendirileceği üzere bir çalışmada Ka-

diriyye ve bir diğerinde ise Mevleviyye’den 

olabileceği zikredilmiştir. Oysa ki Kıbrıs 

Kadı Sicilleri’nde Hacı Bektaş Veli Dergâhı 

seccadenişini tarafından Ağlayan Dede Za-

viyesinin tevliyet ve zaviyedarlık cihetleri-

ne atamalar yapıldığı görülür. 

2. Magosa’da Ağlayan Dede 

Zaviyesi

Ağlayan Dede Zaviyesinden ilk 

1998’de sunduğu bir tebliğde bahseden 

Küçükdağ, bu yapının hangi tarikata ait 

olduğunu zikretmeden XVIII. yüzyıldan 

sonra ortaya çıktığını ileri sürer (Küçükdağ, 

2005:392). Osmanlı Kıbrısı’ndaki vakıfla-

ra dair çalışmasında Yıldız, Ağlayan Dede 

Zaviyesini herhangi bir kaynak göstermek-

sizin bir Mevlevi tekkesi olarak zikreder 

(Yıldız, 2009:135). Öztürk, Ağlayan Dede 

Türbesi’nde medfun olan Mustafa Resmi 

Ahi Efendi (ö. 1792)’den ötürü yapıyı bir 

Kadirî zaviyesi olarak kaydeder (Öztürk, 

2017:629). Dağlı ise Magosa sur içini anlattı-

ğı kitabında, herhangi bir arşiv kaydına da-
yandırmaksızın yöresel âdet-inançtan yola 
çıkarak zaviyenin Bektaşilere ait bir tari-
kat yapısı olduğuna işaret eder ve bu konu 
hakkında şunları söyler: “Sokağın sonuna 
doğru Ağlayan Dede Türbesi bulunmak-
tadır. ‘Dede’ ve ‘Baba’ tanımlamaları Kızıl-
baş/Bektaşi geleneğinden gelmektedir. Bu-
ralarda hâlâ daha mumların yakılması ve 
yeşil boya ya da yeşil örtülerle yaşatılmış 
olması Kıbrıslı Türklerin bu geleneğe bağlı-
lığını göstermektedir.”

Ağlayan Dede Zaviyesiyle ilgili Baş-
kanlık Osmanlı Arşivi’nde ulaşılabilen üç 
belge evkaf muhasebe kaydı olup zaviye-
nin bağlı bulunduğu tarikata dair bilgi içer-
mez. Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi’nde 
ise yapıyla ilgili şimdilik herhangi bir kay-
da rastlanmamıştır. Kıbrıs Kadı Sicilleri’nde 
Ağlayan Dede Zaviyesine zaviyedar ve 
mütevelli ataması, bazı alım-satım davala-
rında zaviye şeyhinin şahitliği, zaviyenin 
bakım ve onarımı ile mallarının tespiti hak-
kında dava kayıtları olup bunlar üzerinden 
yapıya dair sağlıklı bilgi edinmek mümkün 
olmaktadır.

Ağlayan Dede Zaviyesi hakkında 
şimdilik ulaşılabilen en erken kayıt 21 
Aralık 1813 tarihli olup “Magosa kal‘ası 
derûnunda” bulunan zaviyenin işlerini gör-
mek üzere bir kişinin, vergilerden muaf tu-
tularak görevlendirildiğini bildirmektedir 
(KKS, no. 28, s. 132, h. 287).

Yine 28 numaralı Kıbrıs Kadı Sicili’nin 
526. hükmünde Mehmet Feyzullah 

Sinanî’nin oğlu Şeyh Hasan Nureddin’in 
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bir Bektaşi olduğu, Hacı Bektaş Veli 
Dergâhı seccadenişini tarafından Mayıs 
1815 itibariyle Ağlayan Dede Zaviyesine 
zaviyedar ve mütevelli olarak tayin edil-
diği yazmaktadır. Aynı defterin 531 nu-
maralı hükmünde Ağlayan Dede demekle 
meşhur kimsenin asıl adının es-Seyyid eş-
Şeyh Mehmed Alaeddin el-Kandeharî yani 
Afganistan’ın Kandehar kentinden bir mu-
tasavvıf olduğu; o tarihte (Mayıs 1815) tek-
kenin şeyhlik ve tevliyetini yürüten Şeyh 
Hasan Nureddin’in de Kandaharî’nin so-
yundan geldiği kayıtlıdır. 25 Haziran 1825 
tarihli mahkeme kaydında ise Şeyh Ha-
san Nureddin’in görevinden feragat ettiği, 
akabinde göreve gelen Osman Baba’nın ise 
vefat ettiği ve “tarīk-i Bektâşiyye’den” İb-
rahim oğlu Hacı Mehmet’in zaviyedar ve 
mütevelli olarak atanmasının Hacı Bektaş 
Veli Dergâhı seccadenişini Şeyh Mehmet 
Hamdullah tarafından arz edildiği görü-
lür (KKS, no. 31, s. 118, h. 194). Dolayısıy-
la Vaka-i Hayriye öncesinde Ağlayan Dede 
Zaviyesinin idaresinin Bektaşilerde olduğu 
açıktır ve ulaşılabilen kayıtlar doğrultu-
sunda XVIII. yüzyılda inşa edilmiş olması 
muhtemeldir. 

Ağlayan Dede Zaviyesi vakıflarıyla il-
gili olarak şimdilik bir vakfiyeye rastlana-
mamıştır. Ancak 12 Mayıs 1815 tarihli kay-
da göre zaviyenin zengin gayrimenkul va-
kıfları bulunuyordu (KKS, no. 28, s. 256, h. 
531). Bunlar aşağıdadır: 

−	 Magosa’da sur dışında, deniz ke-
narında hendek tarafında Magosa 
kalesinin Akkule denilen kapısında 

son bulan 32 dönüm tarla.

−	 Bir tarafı deniz, bir tarafı Maraş de-
nilen yönde çatal yol, bir tarafı tepe 
ve bir tarafı da Lala Mustafa Paşa 
evkafı ile mahdud 15 dönüm tarla 
ki, burası “İncirli Bağçe” diye meş-
hurdur.

−	 Kale içinde bir taraftan Ayasofya 
Camii’ne bitişik dükkânlar ki kasap 
dükkânı ve kahvehane.

−	 Yine kale içinde tekkenin avlusu 
mevcuttur ki bir tarafı değirmen 
yakınındaki kapı, bir tarafı yol, iki 
tarafı da Emir Hüseyin tarlası ile 
çevrilidir.

−	 Kıbrıs adasında Tuzla kazasına tâbi 
Pirka köyünde 40 adet zeytin ağa-
cı.4

Yukarıdaki mevkufata ek olarak, 13 
Haziran 1815’te Magosa ahalisinden Nuri 
Baba tarafından, 35 kuruşa Kıraçoğlu 
Ahmet’in eşi Emine Hatun’dan satın alınan 
sundurmalı bir evin de Ağlayan Dede Za-
viyesi için vakfedildiği görülür. Bahsi geçen 
ev, zaviyenin avlusuna bitişiktir (KKS, no. 
28, s. 252, h. 523).

Kale içindeki dükkânlar ve kale dışın-
daki tarım arazileri bağlamında, sınırlı dü-
zeyde de olsa, zaviyenin aynı zamanda bir 
istihdam alanı yarattığı; zirai ve ticari üre-
tim üzerinden ekonomik bir pazar oluştur-

duğu söylenebilir. 

4 Pirka köyündeki 40 zeytin ağacının bulundu-
ğu mahaller ve miktarları: Kukla’da 5, Mandoz’da 
12, Viranbağ’da 6, İsfiroda’da 5, Livatya’da 6, 
Dorolizde’de 6.
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Vaka-i Hayriye sonrasına tarihlenen 

çeşitli davalarda şahitler arasında Ağla-

yan Dede Zaviyesinin şeyhinin de olması 

(KVGMA, Kara Kaplı Vakfiye Kaydı Defte-

ri, no. 4, s. 43, h. 29; 7 Numaralı Zabıt Def-

teri, s. 41, h. 160; KKS, no. 33, s. 158, h. 209); 

Kıbrıs Mal Sandığından senelik saliye tahsi-

si ve zaviyenin geçirdiği onarımlar göster-

mektedir ki Ağlayan Dede Zaviyesi, 1826 

sonrası da ayaktadır ve faaliyettedir.

Yukarıdaki vakıf gayrimenkullerin dı-

şında devlet tarafından Ağlayan Dede Za-

viyesinin masrafları için her sene 400 kuruş 

verilegeldiği,5 Tanzimat-ı Hayriye nede-

niyle 1839’dan itibaren ödemenin kesintiye 

uğradığı, herhangi bir maaşı da olmayan 

şeyhin epeyce zor durumda kaldığı Ekim 

1845 tarihli iki kayıttan anlaşılmaktadır 

(KKS, no. 40, s. 102, h. 116 ve s. 105, h. 120) 

Maliye Nezaretinden gönderilen yazıda, 

şeyhin elindeki buyruldu gereğince zavi-

yeye Kıbrıs adasında tekâliften muaf tutul-

mak suretiyle hizmetçiler tayin olunduğu, 

zamanla bu görevlendirmeler yapılama-

yınca onlardan alınan tekâlifin mahallince 

zaviyeye saliye adıyla her sene ödenmeye 

başlandığı, ancak Tanzimat usulünce söz 

5 116 numaralı hükümdeki kayda göre Kıbrıs Mal 
Sandığı’ndan Ağlayan Dede Zaviyesi dışında Kıb-
rıs adasındaki şu yapılar için de saliye adıyla sene-
lik tahsisat ayrılmıştır: Lefkoşa’daki Mevlevihane’ye 
1020, Abdülaziz Tekkesine 800, Bayraklı Gazi Tekke-
sine 1250; Değirmenlik kazasında Kırklar Tekkesine 
1060; Girinye kazasındaki Hazret-i Ömer Tekkesine 
658, Magosa kazasındaki Kutup Osman Efendi Tek-
kesine 500, Limasol kazasındaki Piri Dede Tekkesine 
400 kuruş.

konusu saliyenin emval vergisine dahil edi-
lerek kesintiye uğratıldığı görülür. Niha-
yetinde 1845’te zaviyenin masraflarına sarf 
olunmak üzere Kıbrıs Mal Sandığından her 
sene 400 kuruşun zaviyedara verilmesi tek-
raren ferman buyrulur. “Magosa kasabasın-
da defîn-i hâk-i ‘ıtrnâk olan Ağlayan Dede 
tekye-i şerîfe”sinin masrafları için söz ko-
nusu meblağın ödenmesine devam edildiği 
1847, 1850 ve 1858 tarihli iradelerden anla-
şılmaktadır (BOA, C. EV. 392/19873; EV. 
MH., 251/91, 842/121).

Bektaşi tekkelerinin kapatılmasından 
sonra Magosa’daki Ağlayan Dede Zavi-
yesinin devlet tarafından onarıldığı gö-
rülmektedir. Magosa Kaymakamlığından 
Kıbrıs Mutasarrıflığına gönderilen 28 Ekim 
1872 tarihli bir mazbatada, o tarihte Ağla-
yan Dede Zaviyesinin harap halde olduğu-
nu yazmaktadır (KVGMA, Atik Emirname 
Kaydı, s. 111, h. 173). Zaviyenin tamiri için 
gereken malzemeler, bunların birim fiyatla-
rı ve diğer masrafları içeren keşfi gösteren 
bu kayda göre, postnişini tarafından bir ar-
zuhalle zaviyenin tamiri talep edilmiş; 700-
800 kuruşun yeteceği söylendiyse de yapı-
lan keşifle 1782 kuruşluk masrafla onarımın 
mümkün olacağı anlaşılmış (Tablo-1); ge-
rekli görülen meblağın Abdullah Paşa Mu-
kataası mültezimlerinden Sotiraki’den alı-
narak sarf edilmesine ferman buyrulmuş-
tur. Tamirat keşfi kayıtları bu zaviyenin 
ahşap bir yapı olduğunu göstermektedir. 
Sanduka için tahtanın satın alındığına ba-
kılırsa zaviyede bir de türbe bulunuyordu. 
Bu türbede Ağlayan Dede’nin mezarı yer 

alıyordu. 
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Ağlayan Dede Zaviyesiyle ilgili ulaşıla-

bilen son kayıt 1895 tarihli olup bu da bina-

nın tamiriyle ilgilidir (Altan, 1986:328).

Yukarıda verilen bilgilerden hareketle 

Ağlayan Dede Zaviyesinin Bektaşi tekke-

lerinin kapatıldığı (1826) dönemde ve son-

rasında fazla zarar görmediği, işlevini sür-

dürmeye devam ettiği söylenebilir. 

SoNUÇ

Kıbrıs adasına mutasavvıfların ilgisi, 

daha fetih harekâtı sırasında başlamış; ada-

nın Osmanlı sınırları içine alınmasından 

sonra artarak devam etmiştir. Çok geçme-

den Osmanlı Devleti’nin diğer bölgelerin-

de olduğu gibi Kıbrıs’ta farklı tarikatlar 

tarafından çok sayıda tekke ve zaviye inşa 

edilmiştir. Bektaşilere ait Ağlayan Dede Za-

viyesi bunlardan biridir. 

Magosa’da kale içinde muhtemelen 

XVIII. yüzyılda inşa edilip faaliyete geçmiş 

olan Ağlayan Dede Zaviyesi, Kıbrıs ada-

sındaki Bektaşiye Tarikatı yapılarındandır. 

Daha önce adının geçtiği çalışmalarda bağlı 

bulunduğu tarikat ya tespit edilememiş ya 

da kaynak gösterilmeksizin Mevleviye ve 

Kadiriye’den olabileceği ihtimali üzerinde 

durulmuştur. Bu çalışmada ise Kıbrıs Kadı 

Sicilleri’ndeki hükümlere dayandırılarak 

zaviyenin 1826 öncesi bir Bektaşi yapısı ol-

duğu ortaya konmuştur. Zaviye binası şu 

anda ayakta olmayıp günümüze sadece 

Ağlayan Dede’nin ve Mustafa Resmi Ahi 

Efendi’nin mezarı ulaşmıştır.
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EKLER:

Tablo-1: Ağlayan Dede Zaviyesinin tamiri keşfi (28 Ekim 1872).

onarım için gerekli malzemeler Guruş

Alçı, 3000 kıyye 300

Toprak, 30 araba 75

Saman, 5 develik 60

Kamış, 500 adet 25

Mertek, 20 adet 160

Bina ustası, 35 nefer, 12 yevmiyye 420

Amele, 70 nefer, 5 yevmiyye 350

Ara toplam 1390

Kapı tahtası, 50 adet 150

Kullâb, 24 adet 12

Çivi 5

Tel mıhı, 2 kıyye 10

Kapı kullâbı 6

Kapı halkası 5

Sanduka için tahta, 3 adet 24

Dülger ustası, 15 nefer, yevmiyye 12 180

Ara toplam 392

TOPLAM 1782
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Belge-3: Ağlayan Dede Zaviyesine saliye itası (BOA, EV. MH., no. 842/121). 

 

Belge-3: Ağlayan Dede Zaviyesine saliye itası (BOA, EV. MH., no. 842/121).
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GAZİLER oVACIĞINDAN BİR EREN: BİÇARE’NİN 

HAYATI VE DEYİşLERİ

A DERVISH FROM ‘GAZILER OVACIĞI’: THE BIOGRAPHY 
AND POETRY OF BİÇARE

Caner IşIK1

Ali oNAR2

ÖZ

Gaziler Ovacığı Alevi erenler gelene-

ği açısından önemli bir bölgedir. Bölgede 

eren ve derviş kavramı oldukça yaygındır. 

Bu erenler vasıtasıyla Alevi öğretisi günü-

müze kadar güncellenerek gelmiştir. Böl-

gede bilinen erenlerden biri de Çorum’un 

Mecitözü ilçesine bağlı Dağsaray köyünden 

Biçare’dir. Asıl adı Mehmet olan erenin, 

Biçare adlandırması onun mahlasıdır ve 

çevre köylerde mahlasıyla tanınır. Derle-

melerden elde edilen verilere göre mürşi-

di yine aynı yörede yaşayan Kul Fakir’dir. 

Biçare yedi yaşında gözlerini kaybetmiş, 

Makale geliş tarihi: 20.03.2019, Makale kabul tarihi: 26.05.2019
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gözleri görmeyen bir erendir. Yörede ez-

bere bilinen deyişleri vardır. Bu deyişlerin 

yanında doğaçlama olarak da maniler söy-

lemiştir. Doğum tarihi net olarak bilinme-

mekle beraber Osmanlı’nın bitiş ve Türkiye 

Cumhuriyeti’nin kuruluş yılları arasında 

yaşadığı söylenen Biçare, aynı dönemde 

yaşayan diğer erenlerle beraber bölgede 

Cumhuriyet’in yerleşmesinde önemli bir 

yere sahiptir. Söylediği deyişler ve hakkın-

da anlatılan olağanüstülüklerle dolu anlatı-

lar günümüze kadar sözlü olarak gelmiştir. 

Biçare üzere yapılmış derleme çalışmaları 

vardır. Bunlardan basılı olanlar olduğu gibi 

yöre zâkir ve âşıklarının defterlerinde ka-

yıtlı olanlar da vardır. Çalışmamızda bütün 

bu kaynaklar taranmış, gerekli karşılaştır-

malar yapılmış ve alan çalışması ile destek-

lenerek Biçare’nin bilimsel bir metotla der-

lenmiş sunumu gerçekleştirilmiştir. Makale 

vasıtasıyla Gaziler Ovacığı geleneğinin bir 

ereni daha yazılı kayıtlara geçip halk belle-

ğinden yazılı kayıtlara geçmiş olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Biçare, Alevilik, 

Gaziler Ovacığı, Erenler, Dağsaray.
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ABCTRACT

Gaziler Ovacığı is an important region 
for the tradition of dervishes. The concept 
of ‘dervish’ or ‘eren’ is very common in the 
region. These figures have been transmit-
ting the tradition of Alevi culture by re-
interpreting the major themes. One of the 
representatives of such figures is named as 
Biçare (deprived, poor) who is from the vil-
lage named Dağsaray in Mecitözü district 
of Çorum. Biçare is the folkloric nickname 
of the dervish in question, whose real name 
is Mehmet, and he is recognized with his 
nickname in the villages. According to the 
data obtained from the collected works, 
Kul Fakir, another dervish who lived in the 
same region, were his guide. Biçare were a 
blind dervish who had lost his eyes when 
he was seven years old. He has several 
lyrical poems memorized by many people 
in the region. Apart from these poems, he 
spontaneously performed lyrical chantings 
about his poetry. Although his exact birth-
date is unknown, it is commonly accepted 
that he lived during the period between the 
birth of the new Turkish Republic and the 
end of the Ottoman Empire. He has been 
playing an important role in terms of ac-
cepting the foundation of the New Republic 
with other saints who lived in the same pe-
riod. His lyrical poetries and the narratives 
about his exceptional position have been 
inherited through the non-written culture 
until today. There have been various com-
piled works about Biçare. Some of these 
texts are printed, while the others have 

been kept in the notebooks of local der-

vishes and poets. In this article, these doc-

uments will be revealed by comparing his 

poetry to others, documenting related texts, 

presenting a relevant field study based on a 

scientific methodology. This article will also 

help us to understand another figure from 

Gaziler Ovacığı tradition and to record his 

works from public memory to the written 

records. 

Keywords: Biçare (Deprived, Poor), 

Alevilik, Gaziler Ovacığı, Dervish- Muslim 

Saint, Dağsaray (Biçare is from Dağsaray).

GİRİş

Gaziler Ovacığı, Amasya’ya bağlı 

Suluova’nın bir kısmını, Gümüşhacıköy ile 

Merzifon ovalarını ve Çorum’a bağlı Me-

citözü, Osmancık ilçeleriyle bunlara bağ-

lı köyleri içine alan bölgenin eski adıdır.3 

Günümüzde bu adlandırma pek kullanıl-

masa da yörede yaşayan özellikle Alevilik 

hakkında bilgisi olan kişilerce bu isim bi-

linmektedir. Bölge, Alevilik geleneği açısın-

dan önemli bir yere sahiptir. Ovanın etrafı-

3 Bu ovaya dahil olan yerleşimler şunlardır; Gümüş-
hacıköy: Kırca, Güvenözü, Kuzalan, Sallar, Konukte-
pe, Keçiköy, Beden, Balıklı, Karakaya, Çetmi, Korkut, 
Çavuşköy, Akpınar, Eslemez, İmirler, Köseler, Güllü-
ce, Güplüce, Balıklı, Sarayönü, Kiziroğlu, Yazıyeri.

Merzifon: Sarıköy, Alişar, Gümüştepe, Alıcık, Ya-
kupköy, Hayrettin, Karamağara, Diphacı, Elmayolu, 
Karacakaya, Kıreymir, Eymir, Hacet, Hacıyakup, Kü-
çükçay, Balgöze, Oymaağaç.

Çorum: Karahisar, Ataköy, Güvenli, Kuşsaray, Kava-
cık, Palabıyık, Kazıklıkaya, Büğet, Tolamehmet, Ahil-
yas, Yenice, Sarımbey, Dağsaray, Hamdiköy, Tarhan, 
Çayhatap, Seyfe, Sapa, Narlık, Karadona, Yazır.
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nın dağlarla çevrili olması bölgeyi güvenilir 

kıldığı için tercih edilmiştir. Ayrıca ovanın 

verimli olması bölgede kalıcılığı sağlamış-

tır. Biçare’nin köyü olan Çorum iline bağlı 

Mecitözü ilçesinin Dağsaray köyü Gaziler 

Ovacığı içinde yer alır. Yöre içindeki köy-

lerin birbirleri ile hem ekonomik hem de 

kültürel paylaşımları vardır. Kültürel de-

ğerler, Çorum’un köylerinden ziyade Gü-

müşhacıköy ve Merzifon yöresine daha çok 

benzer. Tarihsel süreçte Gaziler Ovacığı’na 

Horasan’dan göçler yaşanmıştır. Bu göçler 

sayesinde bölge bir Oğuz yurdu olmuştur. 

Horasan erenlerinin birleştirici özelliği ve 

İslam’ın adalet ve güven ortamı sağlaması, 

bölgede bu erenlerin yerleşmesini ve kalı-

cı olmasını beraberinde getirmiştir. Ayrıca 

1826 yılında II. Mahmut tarafından Yeni-

çeri ocağının kapatılmasıyla bölgeye gelen 

Bektaşi dervişler halkla kaynaşmıştır. Bek-

taşi dergâhının postnişini olan Hamdul-

lah Çelebi’nin Amasya’ya sürgünü ciddî 

Bektaşi göçü olmasını sağlamıştır. Zaten 

yörenin erenlik geleneği ve deyişlerin sayı-

sının artması bu döneme denk gelmektedir. 

Yöreye Bektaşi dervişlerin gelmesi dede 

ocaklarının itibar ve karizmalarını sars-

mıştır. Dedeganlar ve Babaganlar arasın-

da doğrudan bir temas olmasa da özellikle 

Çelebiler ve doğrudan çelebilere dost olan 

dervişler vasıtasıyla Dedegan kolunun tari-

kat yürütmesinde sıkıntılar çıkmıştır. Hatta 

evlâd-ı resul olmadan dikme dede yöntemi 

ile dede tayinleri etkin dede ocaklarını sı-

kıntıya sokmuştur. Söz konusu etki yörede 

hâlâ görülmektedir. Derin tasavvuf bilgisi 

olan dervişler ve “gerçekler” yaygınken de-

deler daha çok tarikat yürütmek görevi ile 

yola hizmet etmişlerdir. Doğu bölgelerinde 

bütün yolun karizması dedede toplanırken 

Gaziler Ovacığı’nda mistisizm ve erenlik 

daha genelleşmiş bir durum olarak karşımı-

za çıkmaktadır. Erenlerin bu kadar yaygın 

olması halkın Alevilik anlayışında deyişlere 

ve mistisizme açık olmasını da sağlamıştır. 

Bölgenin adlandırılmasına ilişkin bi-

lindik iki rivayet vardır. Bunlardan birine 

göre, Battal Gazi, Amasya patriğini öldü-

rünce Amasya’nın güçlü ruhani düzeni 

Battal Gazi ve Horasan Erenleri sayesinde 

yıkılmıştır. Bölgede bazı kişilerce yapılan 

bu savaşlarda ölen Battal Gazi askerlerinin 

bu yörede yattığına inanılır. Yöredeki tür-

belerin bu yoğunluğu da bu yüzden diye 

inanılır. Tüm bunlardan bu bölgeye Gaziler 

Ovacığı denir.4 Yöre erenlerinden Kul Fakir 

ise bu durumu şöyle tanımlamıştır: “Hızır 

bu yöreden geçmektedir. Sırtında da buğ-

day dolu bir çuval bulunmaktadır. Yöreden 

geçerken çuvalının altı delinmektedir ve 

buğday taneleri dökülmüştür. Dökülen her 

buğday tanesi ise bir ereni temsil etmekte-

dir” (Işık, 2013, s. 67-124).

Tarih boyunca söz konusu yöre, Alevi-

liği özgün bir biçimde günümüze kadar ge-

tirmekle kalmamış yöredeki erenlerin vası-

tasıyla gelenek hızlı bir biçimde yayılmıştır. 

Bu süreç içinde Gaziler Ovacığı yöresi, ba-

zen isyan hareketleri sonucu kovuşturmala-

4 Kadim Onar: Çorum-Merkez-Karasar köyü, 1966 
doğumlu, ilkokul mezunu. Derviş Edna ile aynı köy-
lü ve anne tarafından akraba olup Derviş Edna ve 
birçok aşığın deyişini ezbere bilir (KK10). 
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rın yapıldığı merkez, bazen Bektaşilere tek-
keleri kapanınca sığınak, bazen de Kurtuluş 
Savaşımızın organize edilip gerek inanç te-
melinde gerek maddi güç temelinde yüksek 
düzeyde destek sağlandığı mekân olmuştur 
(Işık; Onar, 2015:3). Kurtuluş Savaşı sıra-
sında yöre erenleri Mustafa Kemal’i, Meh-
di (beklenen kurtarıcı) olarak görüp ona 
destek olmuşlardır. Bu sebeple cumhuriyet 
rejimine bağlılık ilâhi bir bağlılık olarak an-
laşılmıştır. Yöredeki erenler, deyişlerinde 
bu düşünceyi işleyerek halkı hem bilinç-
lendirip cumhuriyete hazırlamışlar hem 
de inanç önderleri olmuşlardır. Yöredeki 
erenler Kurtuluş Savaşı’nda çok önemli ya-
rarlılıklar göstermişler, halkın olağanüstü 
insan beklentilerini karşılamış ve bunların 
motivasyonu ile korkusuz bir biçimde sa-
vaşmışlardır. Bu dönemden sonraki derviş-
ler, bu dervişlerin etkisinde kalmış olmakla 
beraber Cumhuriyetin getirdiği yeniliklere 
de uymaya çalışmışlardır. Bunlar; Kul Fa-
kir Ali, Yemişenli Halil Ağa, Hacetli Deli 
Sadık, Karasarlı Derviş Edna ve Dağsaraylı 
Biçare’dir (Işık, 2018:182).

Gaziler Ovacığı üzerinde akademik 
düzeyde yapılan çalışmalar vardır. Söz 
konusu çalışmalar kaynakçada gösteril-
miştir. Gaziler Ovacığı ve yöredeki erenler 
hakkında bilinenler, birkaç yöresel kitap-
tan ve yöre insanının bilgisinden öteye gi-
dememiştir. Gaziler Ovacığı’nda bulunan 
erenler, gerçekler genellikle deyiş yazarlar. 
Fakat her biri deyiş yazdığı için sözlü kül-
tür içerisinde deyişlerin birbiri ile karışa-
bilme ihtimali söz konusudur. Bu karışma, 

bilinçli bir şekilde yapılmamaktadır. De-

yişlere, Hakk kelamı, Kur’ân-ı nâtık, kutsal 

kelam diyen halk bu deyişleri günümüze 

kadar hafızalarda veya cönk olarak da ad-

landırabileceğimiz kişisel defterlerinde 

saklayıp muhafaza etmişlerdir. Gerek halk 

arasında yapılan derlemelerle ve muhab-

bet ortamlarında gerekse çıkarılan yöresel 

çalışmalarda Biçare’nin deyişleri toparlan-

maya çalışılmıştır. Bu çalışmalar içinde Ali 

Cem Akbulut’un çalışması özellikle yörede 

bilinen deyişlerin derlenmesi konusunda 

kayda değer önemli bir çalışmadır. Fakat 

Biçare hakkında anlatılanlar yetersiz, tarih-

lendirmeler hatalıdır. Makalemizde bütün 

deyişler tarafımızdan derlenmiş olup söz 

konusu kitapta var ise teyit babında kitap 

da zikredilmiştir. Derlenip düzenlenen de-

yişler, biçim ve muhteva gibi yönlerden 

incelenmiştir. Deyişler, tekrarın önlenme-

si ve yöredeki diğer erenlerin deyişleri ile 

karşılaştırılıp karışmaması için ikinci satır 

tekniğine göre isimlendirilmiş ve isimlerine 

dipnot verilerek, deyişin türü, hece ölçüsü 

ve derlendiği kaynak verilmiştir. Deyişler-

de geçen bilinmeyen kelimeler, TDK temel 

alınarak veya halk arasındaki anlamına ba-

kılarak dipnotlarda verilmiştir. Bu şekilde 

mânânın daha doğru anlaşılmasına imkân 

sağlanmıştır. Yörede deyişlerin konu edi-

nildiği muhabbetlerde “deyişi ezmeyecen” 

diye bir ifade vardır. Bu ifade deyişle anla-

tılmak istenenin gerçeğin gönlündeki tecel-

linin anlaşılması anlamına geldiğinin bilin-

mesi ve buna inanılmasıdır. Yöre Alevileri, 

deyişleri aslî bilgi kaynağı, Kur’ân’ın Türk-

çe seslenişi olarak kabul eder ve bu mânâda 

ehemmiyet gösterirler. 
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Biçare’nin Hayatı ve Düşünce 

Dünyası

Gaziler Ovacığı, Alevilik değerlerinin 

korunduğu ve duru bir inanışın yaşandığı 

bölgedir. Yörede çağdaş değerler, ruhsallık 

temelinde inancın içinde bir aradadır. Ruh-

sallığın kaynağı diyebileceğimiz erenlik 

ve eren faktörü bölgede etkindir. Oldukça 

fazla eren bu bölgede yaşamıştır. Bu eren-

lerden biri de asıl isminin Mehmet olduğu 

söylenen fakat yaygınlıkla Biçare olarak 

bilinen derviştir. Biçare hakkında elimizde 

yazılı belge yoktur. Onun hakkında anla-

tılanlar sözlü kültür içerisinde süregelen 

rivâyetlerden ibârettir. Bu rivâyetlerin söz-

lü gelenek içerisinde derlenip toplanma-

sıyla bazı yazılı kaynaklar oluşturulmuştur 

(Akbulut, 2015). Bu yazılı kaynakta deyişle-

rin derlenmesi yapılmış fakat Biçare’nin so-

mut hayatı üzerine bilgilere ulaşılamamış-

tır. Makalemizde ise onu tanıyan hayatında 

ona tesâdüf eden başta Cuma Zeytünlü ol-

mak üzere, Mehmet Ali Işık ve yöre derviş 

geleneğinden gelen kaynakların bilgilerin-

den yararlanılmıştır. Makalemizde sözlü 

ve yazılı kaynaklar dikkate alınarak bir sı-

nıflandırma ve değerlendirme yapılması 

mümkün olmuştur. 

Biçare, Çorum’un Mecitözü ilçesine 

bağlı Dağsaray köyünde doğup yaşamıştır. 

Doğum tarihi net olarak bilinmemekle bir-

likte yörede onu görenler üzerinden bazı 

tespitler yapmak mümkündür. 1929 do-

ğumlu olan kaynak kişimiz Cuma Zeytünlü 

kendisi 40 yaşlarında iken yani 1969 yılında 

Biçare’yi gördüğünü belirtmiştir. Gördüğü 

zamandan 3 yıl sonrada öldüğünü, öldü-

ğünde ise 60-63 yaşlarında olduğunu söyle-

miştir.5 Bu ifadeden hareketle 1909 ile 1972 

yılları arasında yaşamış olduğu söylenebi-

lir. Bu konuda Ali Cem Akbulut’un kitabın-

daki tarihlendirme ciddî hatalar içermek-

tedir. Onun tespitine göre “1870 veya 1872 

yılında doğduğu kabul edilir. Elli yıllık 

hayatı yine kendi köyünde son bulup 1922 

yılında Hakk’a yürümüştür. Buradaki he-

saba göre mürşidi olduğunu bildiğimiz Kul 

Fakir Ali dervişten de önce vefat etmiş gö-

rünmektedir. Fakat alan bilgilerimize göre 

Biçare derviş Kul Fakir’den sonra tanınmış 

ve Kul Fakir’in tanınmasında yörede etkin 

olan dervişlerden biri olmuştur. Biçare’nin, 

Kul Fakir’in dervişi olduğu Halil Ağa’nın 

sevenleri olan Yemişenli aşıklar olan Aşık 

Veli Balcı ve Aşık Abdullah tarafından zik-

redilmiştir. Bu aşıklar Biçare’ye gözleri gör-

mediği için yakın olan Aşık Kör Veli’yi de 

iyi tanıyıp ona hizmet etmiş aşıklardır. Bu 

sebeple oradan alınan bilgiler bizzat Biçare 

ile birlikte olanlar tarafından aktarılmıştır. 

Biçare’nin yaşadığı dönem erenlerin 

gerçeklerin kıymetinin azaldığı bir dönem-

dir. Çocukluğu yokluk ve savaş dönemi-

ne denk gelen Biçare’nin gençlik yılları da 

göç ve değişimin yüksek oranda yaşandığı 

yıllara karşılık gelir. Biçare Aleviliği tari-

kat boyutundan irfan boyutuna her hâli ile 

5 Cuma Zeytünlü, (Derviş Dertli Garip) Amasya-Gü-
müşhacıköy, Kırca Köyü, 1929, ilkokul mezunu. Işık 
Ruhan ve İhsan Aktaş ile yakın dostluğu olmuştur. 
Deyişlerin açıklamasını yapmak ve muhabbetler dü-
zenlemek konusunda yola hizmet etmektedir. Yöre-
nin tanınmış dervişlerindendir. (KK4) 1998 kaydı. 
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deyişlerinde işler. Lâkin bu deyişleri çok 

az seveni tarafından kıymetle değerlendi-

rilir. Yörede söz konusu dönemde erenlere 

ve gerçeklere dair ilgi azdır. Bunun üstüne 

Biçare’nin bir de görme özürlü olması onun 

tanınırlığını ve kabulünü zorlaştırmıştır. 

Çünkü Biçare naçar dervişler dediğimiz 

dervişlerdendir. Elinde teberi ile dolaşan, 

kelama mânâ veren bazen kızlara maniler 

söyleyip onları güldüren bir derviştir. Aynı 

dönemde yaşamış olmalarına rağmen Âşık 

Veysel’e nasip olanlar maalesef Biçare’ye 

nasip olmamıştır. Biçare erenler geleneği 

nasıl geldi ise, Gaziler Ovacığı’nda nasıl 

yaşanıyor ise öyle yaşamış ve inanç uygu-

lamalarına bağlı kalarak deyişlerini vücuda 

geçirmiştir. 

Biçare tıpkı Âşık Veysel gibi çocuk ya-

şında geçirmiş olduğu çiçek hastalığı se-

bebiyle gözlerini kaybetmiştir. Onun da 

Veysel’in tabiriyle “kaderi tersine yazılmış-

tır” çocukluk ve gençlik yıllarında Kul Fa-

kir gibi bir erenden destek almış ve onun 

bağlandığı yere kendini bağlı saymıştır. Bi-

çare ismini Kul Fakir’den almıştır. Gözleri-

nin dermansızlığı onun aynı zamanda adı 

olmuş, “asıl körlüğün nankörlük olduğu-

nu” ifade etmiş, kendisinden birçok irfâni 

tespitin günümüze gelmesine vesile olmuş-

tur. 

Biçare hakkında bilinenler sınırlıdır fa-

kat halk arasında bilinen yaygın ifadeleri 

anlam dünyası hakkında ipuçları vermekte-

dir. Bunlardan birkaçını burada zikretmek 

yerinde olacaktır: 

“Bir gün Biçareyi ceme götürmüşler. 

Herkes Allah Allah diye bağırıyo, Biça-

re hiç ses etmemiş. Diyola ya Biçare sen 

niye hiç Allah Allah demiyon. ‘çağımız 

(evlâdımız) kendinde olmayan avaz avaz 

bağırır.’”6 

Olayın içyüzünün, bâtınının önemli ol-

duğunu vurgulayan Biçare, Hakk yolunda 

olmayı görünmeyi belli bir sükûnet, dingin-

lik ve içsel muhasebe ile olması hususunda 

uyarılarda bulunmuştur. İçinde olmayanın 

bağırması gösteriş için yapması anlamına 

gelir ki bu tarikatta farklı bir riyâya karşı-

lık gelir. Onun için yol içinde görünenden 

mânâya geçmek en belirleyici ilkelerden bi-

ridir. “Kabuğu yırtan öze ulaşır” şekli aşan 

mânâyı ulaşır ifadeleri Biçare’nin yöre eren-

lerinin nasıl bir mesele ile uğraştıklarının 

işaretlerini verdiği sözleridir. Buna benze-

yen bir örnek daha verelim;

“Biçare’ye ‘Hak hak deniyor, bunun 

mekanı nerede?’ diyorlar, o da ‘çağımız 

(evlâdımız) vicdanınızı dinlen o size haber 

verir’ diyor.”7 

“Allah size şah damarınızdan daha 

yakındır.” ayetinin bir açıklaması ola-

rak kabul edebileceğimiz bu yorum, halk 

irfânının ne boyutta olduğunun da göster-

gelerindendir. Doğrudan vicdanı doğru ve 

yanlışın tayini ve Hakk olanın tespiti husu-

6 KK4 (Cuma Zeytünlü. Kaynak kişi sırası dört anla-
mına gelir. Kaynak kişiler ilk zikredildiklerinde tam 
künyeleri ile ikinci ve daha sonraki belirtilmelerinde 
kaynak kişi sırasına göre kısaltılmış olarak anılacak-
tır) , 1998 kaydı. 

7 KK4, 1998 kaydı.
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sunda yetkili yer olarak işaret eden Biçare, 

çok zor gibi görünen tasavvufi süreği de 

kendini bilme çalışmasına dönüştürerek 

ve bunda vicdanı bir pusula gibi kullana-

rak ilerlenebileceğini işaret etmiştir. Biçare 

ciddî dertler ve yokluklarla ömrünü geçir-

miştir fakat yaşam sevincini ve ömür denen 

emanetin kıymetini hiçbir gün yadsımamış-

tır. Bu konuda Biçare;

“Çağamız (evlâdımız) bin yıl toprakta 

yatmadan bir gün yaşaması eftaldu (yeğ-

dir), yaşadığınız kadar kendinizi değerlen-

dirin, vücudunuza sahip olun bir fazla ya-

şamaya bakın.”8

Mistik özellikli dervişlerin dünyadan 

vazgeçmeleri ve ruhsal âlemin beklentileri 

doğrultusunda hayatlarını şekillendirme-

leri ve buna bağlı olarak her şeyden el etek 

çekmeleri yaygınlıkla bilinmektedir. Biçare 

ise yaşamı önemseyen, yaşamı bir fırsat ola-

rak gören bir anlayışın takipçisidir. Yaşam, 

Biçare için her türlü imkânsızlığı da olsa ni-

yet ve doğru eylemle en büyük ruhsal de-

neyimin de alanıdır. Ölüm eninde sonunda 

başa gelecektir, başa gelmeden geçen süre 

kişinin sorumluluğunda olan ömür denen 

emanettir. Yaşamın hakkını vermek, ömür 

denen emaneti doğru kullanmak her insa-

nın öncelikli görevidir. Bu anlamda bir gün 

fazla yaşamaya bakmak, ayaklarını dün-

yada sağlam basmaktır. Dünyaya taparak 

değil, dünyadaki imkânlar âlemini bilip 

doğru yaşamak önemlidir. Vücuda eza cefa 

çektirmek değil; vücudu doğru değerlen-

8 KK4, 1998 kaydı.

dirmek, bilgi ile hareket etmek önemlidir. 

Biçare sosyal ilişkilerde de önemli tespitler-

de bulunmuştur. Azrail adlı meleğin açıkla-

masını yaparken şöyle ifadeler kullanmış-

tır; 

“Ezrail konuşurken bağdaşırken kar-

şıdakini kendine hedef yapmaktır. Adam 

üzerine yürüdüğünde sen ne yapıyorsun 

sende Ezrail oluyorsun, derler ya ‘Ezrail 

herkesin canını alır sonra da kendi canını 

alır.’ O zaman sende Ezrail olursun, herkes 

ilen dost olun, vücudunuza sahip olun, bir 

fazla yaşamaya bakın demiştir Biçare.”9

İnsanlara sosyal ilişkilerde birbirini 

anlamaya yönelik bir tutum içinde olmayı 

salık veren Biçare, karşıdakini hedef ala-

rak davranış göstermenin Azrail olmak ile 

bağını açıklıyor. Bir kişiyi hedef almak ile 

onu öldürmek arasındaki bağı açıklıyor. 

Psikoloji biliminin geldiği noktada anla-

maya dönük iletişim, eşitlikçi ve problem 

çözücü ilişki biçiminin temel kavramları 

ile hareket eden Biçare, halk irfanı içinde 

söz konusu iletişimin nasıl olması gerekti-

ğini Azrail örneği ile açıklamış ve kimseyi 

hedef almadan anlamaya çalışarak iletişim 

kurmayı öğütlemiştir. Eğer dediği gibi ya-

pılmaz ise önce karşıdaki yok olur sonrada 

kendisi yok olur demiştir. Hedef alarak ile-

tişim kuran kurduğu düşmanlıklarla bel-

li bir süre avunabilir ama sonunda kendi 

kazdığı düşmanlık kuyusuna kendisi düşer 

demiştir. Buradan da uygulamalı halk irfa-

nına bir örnek gösterilmiş olur. Anadolu’da 

9 KK4, 1998 kaydı.
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halkın içindeki bilge tavırların hep sebeple-

ri aranır; işte Biçare gibi eren ve gerçekler 

yaşamları ile insanlara örnek olur, onların 

deneyimleri halk nazarında bir cümle ile 

bir menkıbe ile dile gelir ve iyi davranışla-

rın üretilmesi bu bilge davranış ve eylem-

lerle mümkün olur. Farkında olunmadan 

halk içinde bilgelik üretilmiş ve yaygınlaş-

mış olur. 

Biçare’nin mürşidinin Kıreymir köyün-

den Kul Fakir Ali olduğu genel kabul edi-

lir (Akbulut, 2015:7). Söz konusu dönemde 

Kul Fakir’den daha etkili bir zat yoktur. 

Fakat Biçare mânevî desteğini Sarayözü 

köyünde bulunan Ali Pircivan’dan aldığını 

şöyle ifade eder; 

Biçare bu sevda serden ayrılmaz / 

Seni seven aşık asla yorulmaz

Sermayesiz divanına varılmaz / 

Erenlerin ser-firâzı Pircivan

Ali Pir Civan 18 yaşlarında bir kız kar-

deşi ve 17 askeriyle birlikte Abbasiler döne-

minde Amasya patrikliği olduğu dönemde, 

850-900 yılları arasında Anadolu’ya gelen 

bir evlâd-ı resuldür. Kısa bir süre patriklik-

le savaşmış ama şimdiki türbesi olan yerde 

yoldaşları ile birlikte şehit düşmüş, mezarı 

da toplu bir mezar gibi genişçe açılmış ve 

sevenleri ile onu takip eden talipleri aracı-

lığıyla bir türbeye dönüştürülmüş ve günü-

müze kadar gelmiştir. Ali Pir Civan ocağı 

yöredeki önemli ocaklardan biridir. 

Biçare yöredeki dede ve derviş süreği-

ni iyi izlemiş ve yol hususunda derin bilgi-

si olan bir derviştir. O da tıpkı mürşidi Kul 

Fakir gibi Atatürk ve devrimlerine destek 

verip Cumhuriyet’in savunucusu olmuş-

tur. Atatürk döneminde yaşamış diğer 

dervişler gibi halka hem Kurtuluş Savaşı 

bilinci vermişler hem de inanç önderleri ol-

muşlardır. Bunlar Kul Fakir Ali, Yemişenli 

Halil Ağa, Hacetli Deli Sadık ve Karasar-

lı Derviş Edna’dır. Bu dervişler Kurtuluş 

Savaşı’nda çok önemli yararlılıklar göster-

mişlerdir (Işık, 2018:182). Kurtuluş Savaşı 

esnasında halkı doğru bir biçimde yönlen-

dirmişlerdir. Halkı yeni düşünceye alıştırıp 

Cumhuriyet’in benimsenmesini sağlamış-

lardır. Söz konusu dervişler akıl ve vicdan 

temelli yeni bir düzenin kurulduğunu an-

latmış ve insanların bu yeni düzende daha 

Hakk’ça yaşayacağını belirtmişlerdir. Yöre, 

bu dervişlik geleneği ve özgün yorumların 

yaygınlığı ile çok özel bir öneme haizdir 

(Işık, 2018:182). 

Biçare’nin yazdığı deyişler nefes, 

duvaz-ı imam, miraçlama, medetname, na-

sihatname ve güzelleme gibi çeşitli türde 

olmakla birlikte ağırlıklı olarak nefes türün-

dedir. Bu deyişlerde ölçü olarak genellikle 

on birli hece ölçüsü tercih edilmiştir. Onun 

şiirlerinde yalın bir dil dikkat çeker. Süslü 

anlatımdan uzak, özlü bir anlatımı vardır. 

Şiirlerin konularına bakıldığında ise derin 

anlamlar dikkat çeker. Alevilik ve tasavvuf 

konusundaki bilgilerini deyişlerine ustalık-

la işlemiştir. Hatta bu deyişlerine ek olarak 

bir adet de gayet zor bir tür olan Miraçla-

ma yazmıştır ki yörede bu türde eser veren 

tek kişidir. Okula hiç gitmediği için oku-
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ma-yazma bilmeyen ve gözleri görmeyen 

bir kişinin bu kadar bilgili olması ise yöre-

de hiç yadırganmaz. Çünkü bu erenlerin 

karadan10 değil aktan okuduğuna inanılır. 

Okuryazarlıkla değil Hakk vergisi bilgi ile 

bildiklerine inanılır.11 Bu duruma örnek 

olarak Kul Fakir’in;

Kul Fakir’im ezel ağladım gülmem / 

Okumuşum aktan karayı bilmem

Bin derman verseler bu derdi vermem/ 

Her dem kalp evinde durana benzer 

(Işık; Onar, 2018:7)

Dörtlüğünü söylemek yerinde olacak-

tır. Yine Kul Fakir’in mürşitlik yaptığı çev-

re köylerinden Çorum’a bağlı Karahisar 

Köyü’nden Derviş Edna da durumla ilgili 

şu dörtlüğü yazmıştır: 

Derviş Edna’m doğru gider yolumuz / 

Aktan okur kara bilmez dilimiz

Yaramaza tutturmasın salımız / 

Cenazem tutmaya dört de kulu var 

(Onar; Işık, 2017:184)

Bu dizelerden de anlayacağımız üzere 

erenlere hak bilgiler öğretilir ve bu bilgiler 

okul, ders vb. şekillerde değil onların de-

yimiyle aktan, yani Hakk’tan olur. Zira bu 

10 Mürekkep

11 Musa Yıldız: Çorum-Acıpınar Köyü, 1933, Okula 
gitmemiş. Okuma ve yazmayı askerlik yaparken öğ-
renmiştir. Yörede zakirlik yapmıştır. Sefil Mehmet, 
Bağrıyanık gibi önemli isimler tarafından yetiştiril-
miştir. Ezberinde 4000 deyiş olduğu söylenir (KK15).

erenlere yörede “gerçek” diye hitap edil-

mesi de yine bu sebepledir. Çünkü erenler 

gerçek dünya ile temas halindedir ve bu 

yüzden onlara “gerçek” diye de hitap edi-

lir (Işık, 2013:69). Erenler de bu gerçek dün-

yadan yani aktan öğrenirler. Biçare ruhsal 

destekle yazdığını şöyle söyler; 

Derunuma doğan kelam budur ki / 

Her eşyanın sahibi var Kadir ki

Anlayana öğüdümüz budur ki / 

Sultan olan gulâmından geçmesin

Derunu iç âlemi, bâtın alemi yani ağ-

dan okunan âleme doğan, ruhsal bir irşatla 

gelen, bilgi şudur diye başlar ve bu sözün 

yüksek bir ruhsal destek ile geldiğinin işa-

retini dinleyenlere verir. Bunun gibi işaret-

lerle deyişlerin anlaşılmasında dikkat çekici 

ifadeler kullanırken derinlikli dizeleri ço-

ğunluktadır; 

Mushaf-ı vechinde kamil ders alır / 

Menaref ilmini okuyan bilir

İncinin mercanın kıymeti m (i) ’olur / 

Cevahir taşına değer bu gözler

Kur’ân’ı insan yüzünde okuyan, ken-

dini bilme sırrına hayatın içinde deneyim-

lerin ve imkânların sebeplerini kavrayarak 

bulan, bu bilginin hiçbir karşılığı olmaya-

cak kadar kıymetli olduğunu ifade eder. Bi-

çare yaşamı muhabbet ettiği varlığın bütü-

nünde çözer. Onun için her karşılaşma özel 

ve Hakk’ın tecellisinin bir vesilesidir. Yük-

sek kavramlar büyük soyutlamalar onun 
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için deneyim içindedir. Saflık ve iyi niyetle 

yaptığı sohbetler, davranışlar hep bu tecel-

linin ortaya çıkmasına vesilelerdir. Biçare 

genelin hâkim olduğu şeriat anlayışını eleş-

tirir ve hakikat yolcularını anlamakta zahir 

ehlinin yargılarının nasıl zor aşılır geçitler 

olduğunu deyişlerinde belirtir; 

Gel gönül el çekme Hakk-ı Hüda’dan / 

Gönlümüzde güman silmez diyen var

Sabreyle münkirin kahrına dayan /

Ehl-i hakikati bilmez diyen var

Ehl-i hakikattir gafletten uyan / 

Sabreyle münkirin kahrına dayan

Her ne iş eylersen Mevla’ya ayan / 

Vaktinde namazı kılmaz diyen var

Ölüversem camilerin yolunda / 

Rakı şişesi var derler elinde 

Yedi kere yunsam rahmet gölünde / 

Gusül edip abdest almaz diyen var

Kaptan olup her aletin düzdürsem / 

Yatımı da girdaplarda gezdirsem

Gemilerim aşk bahrinde yüzdürsem / 

Kayığın deryaya salmaz diyen var

Kalbimize gelir gider kederler / 

Yezidler de boş söz edip n’iderler

Biçare’ye daim bühtan ederler / 

Özü çürük kalbi fasık diyen var

diyerek kendisinin Hakk ve hakikat yo-

lunda olmasına karşın tam tersi yönde de-

ğerlendirmelere muhatap olduğunu, ikilik 

dolu gönlü olduğunu, hakikati bilmediğini, 

vakit namazı kılmadığını, alkol kullandığı-

nı, abdestsiz dolaştığını ve özünün çürük 

olduğunu söyleyenler olduğunu belirtiyor. 

Lakin hakka ne kadar yakın olduğunu, aşk 

bahrinde yüzdüğünü, kalbini bilmedikleri-

ni, münkir ve Yezit’lerin herkesi kendi gibi 

bildiklerini açıkça ifade ediyor. Biçare yol 

ehli olmanın bütün bu zorluklara katlan-

makla ve Allah’a her şeyin âyân olduğunu 

bilmekle mümkün olduğunu belirterek ke-

lamını tamamlıyor. 

Biçare sadece deyiş değil mani de yaz-

mıştır. Ezbere söylediği manilerin Biçare’ye 

ait olduğu yöre halkınca kabul görür. Ma-

nileri yörede ezberlenip kulaktan kulağa 

aktarılmıştır. Biçare toplumun her kesi-

minden insanla oturup kalkmıştır. Yaşına 

ve hayat beklentisine uygun olarak bildiği 

doğrultuda insanlarla bir ömür paylaşmış-

tır. Bu maniler de özellikle genç kızların 

hafızalarında Biçare manileri olarak kalmış 

manilerdir. Gözlerinin görmemesi, mazlum 

tavırları ve kâmil kişiliği kızlar tarafından 

tehdit unsuru olmayan bir kişi olarak kabul 

edilmesini sağlamış ve bu maniler günü-

müze bu kadınların hafızalarında gelmiştir. 

Bu manilerden örnek verecek olursak;
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Biçare’yiz yemeyiz Biçare bize ne der

Ne siz ne biz demeyiz Bir topça beze ne der

Her ağyarın yerine Meydanda arif vardır

Serimizi komayız Yekdane söze ne der

Bu manilerden anlayacağımız üzere 

sağlam bir şiir yeteneği vardır. Ayrıca şiir-

leri genel olarak öğretici nitelikli olmuştur. 

Bazen eğlendirici nitelikli şiirleri olsa da 

genel olarak öğreticidir. Biçarenin insana 

dair yaklaşımını, insan ayırmamayı, yargı-

lamamayı ve her kesimden insanla birlik-

te olmayı yöre dervişlerinden Yan Yatan 

Ali Derviş de uygulamıştır. Günümüzde 

Biçare’ye dair anlatı ve şiirlerin en eski ka-

yıtları da Yan Yatan Ali Dervişe aittir. Der-

viş için Biçare çok önemli bir kâmil şahsi-

yettir, her hareketi her sözü bir hikmet üze-

rinedir. Bu sebeple Biçare Dervişin hal ve 

davranışlarından çok etkilenen Yan Yatan 

Ali Derviş 1992’ye kadar Biçare Dervişi mu-

habbet konusu yapmış, anlatmak istedikle-

rini onun örnekliği içinde aktarmıştır. As-

lında gelenek “baş başa baş padişaha bağlı” 

hesabıyla sözlü kültür içinde günümüze bu 

bağlantılarla gelmiştir. Günümüzde yazı ve 

kayıt teknolojilerinin gelişmiş olması, gör-

selliğin ön plana çıkması bâtın yolculuğu 

görünmediği için zorlaştırsa da söz konusu 

yolun talipleri tarafından bir şeyler bahane 

olup, gelenek sürdürülmeye çalışılmakta-

dır. 

Biçare hakkında yörede yaygın olarak 

anlatılan bir rivâyeti buraya alarak anlatı-

mımızı sınırlamak yerinde olur. Rivâyete 

göre Biçare ile Sarayözü köyünden Bülbül 

Ana diye bir seveni sık sık görüşürmüş ve 

birbirleriyle çok iyi anlaşırlarmış. Hatta 

Bülbül Ana ile Biçare hakkında köylüler de-

dikodu çıkarırlarmış. Köyün kadınları bir 

gün Bülbül Ana’yı da yanlarına alarak Tav-

şan Dağı’na pancar (madımak) toplamaya 

gitmişler ve aralarında dedikodu yapmaya 

başlamışlar. Bülbül Ana’ya “Sen kimi sevi-

yorsun?” diye sorduklarında Bülbül Ana 

da “Benim Biçare’m var, pirim sevdiğim” 

demiştir. Kadınlar küçümser tavırda “O 

köre mi kaldın?” demişlerdir. Bir grup Çer-

kez o kadınları taciz etmek için atlarla on-

ların yanına gelmişler. Kadınlar çok kork-

muşlar. Kadınların umutları tükenince Bül-

bül Ana’ya dönüp “Âğmân (kör) var, bağır-

da bizi bu beladan bizi kurtarsın.” demişler 

ve Bülbül Ana da “Ey Biçarem, bunlar ken-

dini kurtarır da, ben bir kızım, benim halim 

ne olacak?” demiş. O vakit tepeden mer-

kepler (eşek) bağırmışlar. Çerkezler de dağ-

cılar veya devlet görevlisi geliyor zanne-

derek korkup kaçmışlar. Kadınlar köye ge-

lince Biçare, Bülbül Ana’nın yanına gelmiş 

ve Bülbül Ana’yı ağlarken bulmuş. Biçare, 

Bülbül Ana’yı telkin etmek için “Merkeple-

re seni kurtarmaları için emir verdim, seni 

kurtardılar.” demiştir.12 Bu menkıbeden de 

yine Biçare’nin bâtından haber aldığı, tabiat 

unsurlarını yönlendirebildiğini ve yardım 

12 (KK4) 
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edebildiği sonucunu çıkarabiliriz. Yöre hal-

kı bu olaya olmuş olarak inanır. Halka göre 

gerçek olan Biçare orada olmasa bile duru-

mu gerçek âlemde görüp yardım etmiştir. 

Bu olaydan sonra Biçare ile Bülbül ana kar-

şılaşınca Biçare; “Sana da mı değdi feleğin 

oku / Gel ağlama garip Bülbül ağlama”13 

girişli deyişini okuyor. 

Biçare Aşık Veysel ile nerede ise aynı 

dönemde yaşamış ağma bir erendir. Gazi-

ler Ovacığı gibi aktif bir erenlik geleneğinin 

olduğu bir bölgede doğmuş ve sosyalize 

olmuştur. Veysel de Emlek yöresi gibi aktif 

şiir geleneğinin olduğu bir yörede doğmuş-

tur. Biçare ile Veysel arasındaki en büyük 

fark Veysel’in devlet geleneği ile karşılaş-

ması ve sözünü, bütünü düşünerek daha 

tartarak söylemesi, Biçare’nin ise bulun-

duğu toplumda bile horlanmasına rağmen 

Hakk ve hakikati öğrendiği geleneğe sadık 

kalarak aktarmasıdır. Biçare yaşadığı top-

lumun insanı olarak kalmak zorunda kal-

mış, geniş çevrelere açılamamıştır. Fakat 

şiir kalitesi ve mânâya hâkimiyeti yadsına-

mayacak kadar güçlüdür. Eğer Âşık Veysel 

Ahmet Kutsi Tecer ile karşılaşmasaydı o da 

Biçare gibi yöresindeki duru bir irfan kay-

nağı olarak kalacak ve sınırlı sayıda insan 

tarafından bilinecekti. Bu sebeple şu unu-

tulmamalıdır ki, aydınlanma ve çağdaşlaş-

ma kendi öz değerlerine sahip çıkıp onun 

içeriğini çağın icaplarına göre şekillendir-

mekle mümkündür. Eğer işlenmezse onu 

çevreleyen kabukla yiyip giden veya sözlü 

kültür içinde yeniden doğmayı bekleyen 

13 Deyişler arasında 12. deyiş. 

binlerce cevher vardır. Biçare, hayatı ve 

yaptıklarıyla örnek bir şahsiyet olsa da için-

de bulunduğu çevrede de yeterince anlaşıl-

mamış sadece derviş muhabbetlerinde ve 

ârif sohbetlerinde dile gelen bir örnek şah-

siyet olarak kalmıştır. Durumun böyle ol-

ması Biçare gibi bir deryanın değerlendiri-

lememesi anlamına gelmektedir. Biçarenin 

yaşadığı dönemde gerek popüler kültürde 

gerek sosyal hayatta o kadar niteliksiz eser 

vardır ki bu duruma üzülmemek mümkün 

değildir. Bir eren, bir gerçek bütün bilgisi 

ve irfanı ile hayatın tam ortasında oturuyor, 

insanlar ise onlara hiçbir değer katmayacak 

şeylerle oyalanıyor. Eren veremediği için 

sıkıntı yaşıyor halk ise aydınlanamadığı ve 

uyanamayacağı bir uykuya daha derin dal-

dığı için sıkıntı yaşıyor. Sonuçta insandan 

halife olamayacağını söyleyen Şeytan şim-

dilik haklı, “sizin bilmediklerinizi bilirim, 

onu halifem olarak yarattım” diyen yüce 

Yaradan şimdilik anlaşılmamış görünüyor. 

Erenler çağlar boyunca hep aynı sistemi ta-

kip etmiştir. Talep etmeyene vermemiş, bil-

gisinin reklamını yapmamış ve bir beklenti 

içinde olanlardan uzak durmuştur. Aksi-

ne talep edeni yetiştirmiş, arınmak isteye-

ni desteklemiş ve bu desteklerinden hiçbir 

menfaat gözetmemiştir. Lâkin bu süreç 

öyle işlemiş ki maalesef erenlere her hâli ile 

muhtaç olan topluluklar kolay olanı tercih 

etmiş ve işin yüzeysel yönünde, işin menfa-

at düzeyinde kalmışlardır. 

Biçare hakkında anlatılabilecek olanlar, 

erenler geleneği ile bağlanırsa çoktur fakat 

günümüze kadar elimize geçen bilgiler sı-
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nırlıdır. Fakat Biçareyi anlamanın en doğ-

ru yolu onun eserleridir. Biçare’yi de asıl 

anlatacak olan şey, günümüze değin gele-

bilmiş olan deyişleridir. Biçare’nin deyişle-

ri önce sıralaması ile sonra tek tek aşağıda 

verilmiştir. Deyişler, yukarıda da belirtti-

ğimiz üzere ikinci satır tekniğine göre sı-

ralanmış bu sayede yörede başka dervişle-

rin şiirleri ile karışmasının önüne geçilmiş 

ve şiir tekrarlarından uzak durulmuştur. 

Anadolu’nun gizli hazinelerinden biri olan 

Biçare’nin deyişleri aşağıdadır. 

Biçare’nin Deyişlerinin 

Sıralanması: 

1. Ancak Çeken Bilir Aşkın Kahrını 

2. Arzumanım Sana Ey Pir-i Piran 

3. Aşk Ehlinin Didesinden Sel Gider 

4. Atmışım Büsbütün Namusu Arı 

5. Aynı Hak Deminde Makbul Olansın 

6. Bazı Kere Bize Gel Kömür Gözlüm 

7. Bir Kez Vara idim Dostun Eline 

8. Bu Dertli Sinemi Dağlar Geçerim 

9. Dostun Zülüflerin Bağladım Kardaş 

10. El Aman Mürvete Geldim Ya Ali 

11. Erenlerin Serfirazı Pircivan 

12. Gel Ağlama Garip Bülbül Ağlama 

13. Gerçek Olan Durmaz Gitmek İsterler 

14. Gönlümüzde Güman Silmez Diyen Var 

15. Her Eşyanın Sahibi Var Kadir ki 

16. Hüda Hakkı Bu Suçumu Af Eyle 

17. İnşallah Hayıra Döner Yüzümüz 

18. Kâfirin Beyleri Gider Tufandan 

19. Kavm-i Nâdan Bizi Yarden Ayırdı 

20. Ne Acip Mestane Bakar Bu Gözler 

21. Özünü Çak Eyle Pirine Git Git 

22. Sağyar Tuzağına Düşmeli Değil 

23. Sen Sensin Ben Benim Bir Zaman Olmuş 

24. Son Cam-ı Eyyamdır Hale Bak Hale 

25. Top Zülüf Sırma Dilber 

26. Uyandı Kutuplar Dünyayı Sallar 

27. Yar Bizi Haddeden Çekti Tel Gibi 

28. Yar Yari O Demde Gördü 

29. Yetiş Balım Sultan Car Deyi Geldim 

30. Zarını Keşfetme Gayrı Bir Kırda 

31. Zülfikar Oynatıp Tığlar Çalacak 

32. Maniler
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1. Ancak Çeken Bilir Aşkın Kahrını14

Çekmeyen ne bilir çekene sorun

Ancak çeken bilir aşkın kahrını

Tabip15 çare geldi yaramı sarın

İçirdin bu aşkın câm-ı zehrini16

Bir zaman gam ile mihnete17 kaldım

Taaccüp18 eyleyip şuğule19 daldım

Matahı20 kıymetli bir dükkân kurdum

Gezip seyreylerken gönül şehrini

Hallak’ul-âlemin21 boldur ihsanı22

Pek naziktir bu sarayın sultanı

Der Biçare kondura gör mihmanı23

Umarım ki bol eyleye rahmanı24

14 Nefes, 11 Hecelik, Ali Cem Akbulut, (2015), A.g.e., s. 12, Sadık Onar: (Minik) Çorum-Merkez-Karasar 
köyü, 1956 doğumlu, ilkokul mezunu. Âşık deyişlerini bilir. Yöredeki birçok dervişin deyişlerini ezbere bilir. 
(KK16), Satı Onar: Çorum-Karasar Köyü, 1972, ilkokul mezunu. Kendisi derviş torunu olup deyişlere merak-
lıdır. Kıreymir ve Sarıbuğday köylerinden birçok deyiş öğrenmiş ve deyişleri ezberinde korumuştur (KK17). 

15 Doktor

16 Zehir şişesi

17 Sıkıntı

18 Hayrete düşmek, hayrette kalmak, şaşmak.

19 İşler, uğraşacak, meşgul olacak şeyler; dertler, gaileler. Çevresi yalçın kayalık yer.

20 Mal, eşya.

21 Alemi yaradan, Allah.

22 İyilik etme, iyi davranma.

23 Misafir, konuk.

24 Herkese, her canlıya merhamet eden (Tanrı).
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2. Arzumanım Sana Ey Pir-i Piran25

Hidayet sultanı ya şâh-ı cihan26

Arzumanım27 sana ey pir-i piran28

Balım Sultan’ındır şimdiki devran29

Mürvet30 padişahı Haydar sen bilün31

Muhammed Ali ikrarı üzere

Arzum didarım32 Hazret-i Hünkar’a

Hatice Fatıma hub33 sadık yâre

Mürvet padişahı Haydar sen bilün

İmam Hasan muktedadır34 sevdiğim

Hüseyn-i mazlumdur imdat umduğum

Kapısında kul karavaş35 olduğum

Mürvet padişahı Haydar sen bilün

25 Duvâz-ı imam, 11 Hecelik, Ali Cem Akbulut, (2015) age. s. 23, Bayram Çetin: Çorum-Karasar köyü, 1932, 
İlkokul mezunu. Yörede eski yazıyı okuyup yazabilen cem erkanlarında hocalık yapan aynı zamanda havas 
ilimleriyle de ilgilenen ilim sahibi bir şahsiyettir (KK2) (KK10).

26 Alemin sultanı, cihanın şahı.

27 İstek, şiddetli istek.

28 Pirlerin piri.

29 Dünya, çağ.

30 Mürüvvet: Mutluluk, sevinç, cömertlik, yiğitlik, mertlik

31 Bilirsin 

32 Çehre 

33 Sevgi, muhabbet, bağlılık, dostluk. 

34 Kendisine uyulan. Önde giden

35 Savaşta tutsak edilen veya satın alınan kadın köle.
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Aşıklar Zeynel’i sever aynında36

Bakır oldum bir nevcivan37 koynunda 

Şu mihnet38 gömleğin kaldır eynimde39

Mürvet padişahı Haydar sen bilün

İmam Cafer buyruğumuz eldedir

Musa-yı Kazım’ın hüsnü40 dildedir

İmam-ı Rıza’nın hali sırdadır

Mürvet padişahı Haydar sen bilün

Hürr41 şehidi Şah Taki’yi sevdikçe

Aliyye’l-Naki’nin hüsnün gördükçe

Bu aşkı sen verdin gulam42 oldukça

Mürvet padişahı Haydar sen bilün

Hasanü’l-Askeri sırrın anlayan

Çardeh-i masuma43 özün bağlayan

Mehdi ile bile huruç44 eyleyen

Mürvet padişahı Haydar sen bilün

Gerçeğin pazarı doğru söz ile

Solmasın bahçemiz bahar yaz ile 

Biçare’nin aşkı bir niyaz ile

Mürvet padişahı Haydar sen bilün

36 Ayn: Göz

37 Taze, genç delikanlı

38 Sıkıntı 

39 Eyn: Zaman

40 Güzel, iyi

41 Kerbela’da ilk şehit olan kişi

42 Hizmetçi, köle

43 On Dört Masuma. 

44 Çıkma. Dışarı çıkma, çıkış. Ayaklanma, isyan etmek. 
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3. Aşk Ehlinin Didesinden Sel Gider45

Sağ olana yine geldi yaz bahar 

Aşk ehlinin didesinden46 sel gider

Sağyar47 olan çeker aşk (dost) için kahır

Bu gönülden o gönüle yol gider

Sahavet48 bağının gülün dermeli

Koklayıp da anlayana sormalı

Bir canı canana teslim kırmalı

Canın teslim eden Hakk’ına gider

Ezel ikrar birdir tekrar olunmaz

Ali’yi sevende hile bulunmaz

Der Biçare sır nihandır49 bilinmez

Anlayanlar kem huyları terk eder

4. Atmışım Büsbütün Namusu Arı50

Sevdikçe severim ol şivekârı51

Atmışım büsbütün namusu arı52

Ta ezelden verdiğimiz ikrarı

Göz ettikçe ahirinde53 hoş geldi

45 Nefes, 11 Hecelik, Ali Cem Akbulut, (2015), A.g.e., s. 11, Hüseyin Kılıç: Amasya-Merzifon-Balgöze (Ömert/
Emert) köyü, 1944 doğumlu, ilkokul mezunu. Amasya’da doğup Çorum’da yaşamıştır. İki şehir civarında-
ki birçok âşıkla oturup kalkmış ve onların meclislerinde bulunmuştur. Çoğu deyişi ezbere bilir (KK9) (KK4) 
(KK17). 

46 Dide: Göz

47 Sadık dost

48 El açıklığı, cömertlik 

49 Gizli, saklı 

50 Nefes, 11 Hecelik, Ali Cem Akbulut, (2015), A.g.e., s. 28, Kemal Gevrek: Çorum-Karasar Köyü, 1961, ilkokul 
mezunu. Köye gelen her aşığın sohbetinde bulunmuştur. Duyduğu ve dinlediği deyişi yazıya aktarmıştır. Yö-
rede yaşamış birçok derviş ve aşığın deyişlerini kaydetmiştir (KK11) (KK10) (KK15). 

51 İşveli, nazlı, edalı

52 Utanma duygusu, utanç duyma, utanma, utanç. 

53 Sonuncu, son, en sonunda, en sonra, sonunda, sonra
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Seven ya Hay sevmeyene söz nedir

Sinem konukladı dahi köz gelir

Solmasa baharın sana yaz nedir

Gönül kışı ağlaştıran şaş geldi

Ezelinden buyurmuştur atalar

Körler aşk ehline bühtan54 ede (r) ler

Zahimdar55 olmuşum kandır dideler

Ağladıkça dü56 çeşmimden57 yaş geldi

Allah’ı seversen bana cevretme58

Körlerin gittiği kem yola gitme

Verdiğimiz aht59 ikrarı unutma

Hakk’ı seven aşıklara aşk geldi

Bende sana cevreylesem eğerim

Sultanımın hem gönlüne değerim

Hazret- (i) Hünkar için ben de severim

Hünkarı sevende her dem coş geldi

Biçare gam yeme Hünkar var iken

Bu cihanın umutgâhı60 bir iken

Leyl ü nehar61 çekticeğim zar62 iken

Yolum bir acayip yola düş geldi

54 İftira, kara çalma, suç yükleme

55 Yaralı 

56 İki 

57 Göz 

58 Haksızlık, ezâ, cefâ, eziyet, gadir, zulüm, sitem

59 Antlaşma

60 Umut etme yeri 

61 Gece ve gündüz

62 Ağlamak, inlemek 
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5. Aynı Hak Deminde Makbul olansın63

Ağyarandır64 sağ yarandır bilensin

Aynı Hak deminde makbul olansın

Hem doğup dolunup baki kalansın

Bâb-ı arşta65 erebilsem sırra men66

Aşk içinde remze67 eren can oldu

Hakk’ı arayanlar özünde buldu

Mümin olan dört kapılı han oldu

Ol pazar içinde düştüm kâra men

Yâr olanın kâri kesbi68 bir haldir

Bir aşkın sevgisi bir de cemaldir

Kula dulda69 sultanıma ayandır70

Sultanımdan umuyorum çare men

Derde çare kılan Balım Sultan’dır

Onun aslı ceddi Şah-ı Merdan’dır71

Aşıkın maşuku72 canda canandır

Figanım73 gül için düştüm zare men

63 Nefes, 11 Hecelik, Ali Cem Akbulut, (2015) age. s. 27, Mehmet Al: (Zobu’nun Memmet) Çorum-Merkez-
Karasar köyü, 1956 doğumlu, ilkokul mezunu. Dedesi de bir derviş olup kendisinin de birçok deyişi vardır. 
Âşıklık geleneğine ilgilidir. Ezberinde birçok deyiş bulunur (KK13) (KK15) (KK17).

64 Düşman ağyar zıtlık yapan. Sağyar sadık dost olan. 

65 Gökyüzünün kapısı 

66 Ben 

67 İşaret, simge 

68 Kazanma, çalışma, toplama, rızık arama, isteme, elde etme, gayret gösterme ve kazanç yolu.

69 Yağmur, güneş ve rüzgârın etki yapamadığı gizli, kuytu yer, kenar, saklanılacak yer, ağaç, bina gölgesi, 
gölge

70 Gözle görünen, açık, belli

71 Hz. Ali 

72 Aşık olunan kişi 

73 Acıyla inleme 
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İşte seçiyorlar sağı yârânı74

Sadıkların yayılacak devranı

Okununca Mehdi Resul fermanı

Arzuhal75 eyledim Hünkar pîre men

Çok oynadım üttüm76 incelerinen

Sinem yaraladım kancalarınan

Solmasın baharım goncalarınan

Der Biçare meylim verdim yâre men

6. Bazı Kere Bize Gel Kömür Gözlüm77

Salına salına nere gidersin

Bazı kere bize gel kömür gözlüm

Söyledikçe beni divan (e) edersin

Aşığın halinden bil kömür gözlüm

Seni gördüm aklım gitti başımdan

Ayrı düştüm yarenimden eşimden

Tutmuyor ellerim kaldım işimden

Buna da bir çare bul kömür gözlüm

Senin sevdan ile gönlüm eğlerim

Ciğerciğim aşk oduna78 dağlarım

Sitemli söyleme şimdi ağlarım

Akıtma didemden sel kömür gözlüm

74 Yakın arkadaşlar, dostlar. 

75 Hâlini bildirme, dilekçe 

76 Kazanmak 

77 Güzelleme, 11 Hecelik, Ali Cem Akbulut, (2015), A.g.e., s. 10, Mehmet Akyıldız: Çorum-Karasar Köyü, 
1940, İlkokul mezunu. Dini ilimlere vakıftır. Uzun süreler muhtarlık yapmıştır. Köye gelen giden herkesten 
haberdar olan ve diğer yöredeki insanlarla iyi ilişkileri olan biridir (KK12) (KK13) (KK16) (KK15). 

78 Ateş 



2019 / Yıl: 9 Sayı: 17

43

Senin emrin ile olur her işler

Aşkınla dönüyor havada kuşlar

Kul günah işlerse sultan bağışlar

Mevla’nın rahmeti bol kömür gözlüm

Biçare kulunu senden ayırma

Kadir Mevla’m kerim79 sonun kayırma

Muhkem80 et sırrını yâda81 duyurma

Esirge sonunu bil kömür gözlüm

7. Bir Kez Vara idim Dostun Eline82

Pir Hamdi sultanı göresim geldi

Bir kez vara idim dostun eline

İstediği irşat83 ile şan aldı

Bu can feda bir mahitab84 yoluna

Dil-i bülbül can içine koydu ah

Canandan bir haber ver bâd-ı sabah85

Mürvet padişahı ey Gani Fettah86

Bin bir ismin zikir verdi dilime

79 Büyük, eli açık 

80 Sağlamlaştırılmış, sağlam

81 Yabancı 

82 Nefes, 11 Hecelik, Ali Cem Akbulut, (2015) A.g.e., s. 25, Hasan Kurban: (Sefil Kurban / Derviş) Çetmi köyü 
Gümüşhacıköy, 1926, ilkokul mezunu. Sefil Kurban mahlasıyla deyiş yazan derviş, yörede yaşayan gizli hazi-
nelerden biridir. Özellikle ilmi cavidan konusunda yetkin açıklamalar yapar. (KK7), Süleyman Akyıldız: Ço-
rum-Karasar Köyü, 1942, İlkokul mezunu. Köyün dini bilgisi yüksek kişilerinden ve hocalarındandır. Köyde 
uzun süre imamlık yapmış ve dini ilimlerle iç içe biridir. Arapça bilir. Deyiş söylemeye çok meraklıdır. Her 
konuştuğu kişiye muhakkak bir deyiş okur. Bu deyişler genelde Kul Fakir, Derviş Edna veya Biçare’ye aittir. 
Kendisi Biçare’nin bir ok sohbetinde bulunmuştur (KK18) (KK12) (KK15).

83 Doğru yolu gösterme, aydınlatma, uyarma.

84 Muhatap alınan, kendisiyle konuşulan kimse. 

85 Sabah rüzgarı 

86 Her gizliliği bilen
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Andelipler87 gibi dalda öterken

Gonca fidan gibi bağda biterken

Destur alıp şu faniden göçerken 

Dost ulaşa sevdiğinin salına

Saklı gez alemde Biçare miskin

Bilmem sevemedim yar bana küskün

Eremedim bir fendine88 ben dostun

Çektirir cefayı edna89 kuluna

8. Bu Dertli Sinemi Dağlar Geçerim90

Mail91 oldum mah92 cemale bakmadan

Bu dertli sinemi dağlar geçerim

Hasret eyleyip de mihnet çekmeden

Varıp dost iline uğrar giderim

Çok ah çektim yar halimden bilmedi

Niçin arz u halim kabul olmadı

Kusurum çok elde vadem dolmadı

Ol sebepten gülmez ağlar giderim

87 Bülbül 

88 Ustalık, kurnazlık

89 Pek aşağı, en bayağı, çok alçak

90 Nefes, 11 Hecelik, Ali Cem Akbulut, (2015) age. s. 18, Muharrem Çırak: Çorum-Karasar köyü, 1952, İlkokul 
mezunu. Yörenin sözlü tarihini ve olaylarını bilen Biçare dervişin sevenlerinden olan derviş dostudur. (KK14) 
, Hasan Baskın: Çorum-Merkez-Harmancık köyü, 1941 doğumlu, ilkokul mezunu. Yörede birçok yeri çok iyi 
bilir. Ezberinde birçok deyiş bulunur (KK8) (KK16) (KK17).

91 Eğilimi olan

92 Ay 
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Hergiz93 ağyar94 ile kalkıp düşemem

Sır bilmezin kazanında pişemem

Yüze gülücüye derdim deşemem95

Ol sebepten gülmez ağlar giderim

Eremez bir nebze96 taş atar münkir97

Ah neyleyim Hüseyin’in derdi bir

Biçare’yi kaynatana çok şükür

Ol sebepten gülmez ağlar giderim

9. Dostun Zülüflerin Bağladım Kardaş98

İnayet99 bağının gülleri gibi 

Dostun zülüflerin100 bağladım kardaş

Yaz bahar ayının selleri gibi 

Akıp çağladıkça ağladım kardaş

Müminlere al baharlı yaz gelir

Ehl-i aşka yüz bin yara az gelir

Hançer nedir adulardan101 söz gelir

Nice bin yarayı dağladım kardaş 

93 Asla, katiyyen, hiçbir vakit, hiçbir suretle

94 Yabancı 

95 İçini açmak

96 Çok az şey, az

97 İnkar eden 

98 Nefes, 11 Hecelik, Ali Cem Akbulut, (2015) A.g.e., s. 32, Dilaver Şaşmaz: Amasya- Gümüşhacıköy-Kadın 
derviş ve Işık Ruhan’ın dünürü) Gümüşhacıköy, Çetmi köyü, 1930, Okuryazar değil. Muhabbetlerde ve cem-
lerde Kul Fakirdan, Sefil Memet’ten ezbere deyişler okuyan derviş 2002 yılında Hakka yürümüştür (KK5).

99 İyilik 

100 Saç 

101 Düşmanlar 
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Elbet cevri çeken bilir bu haldan

Arifler mihenktir102 anlar her telden

Ehl-i aşk olanlar sapar mı yoldan

Bir bir bu ahvali103 söyledim kardaş

Sultan baksın Biçare’nin haline

İki didem döndü bahar seline

Cananım Mehemmed canım Selime

Böylece musahip eyledim kardaş

10. El Aman Mürvete Geldim Ya Ali104

Ta ezelden Muhammed’i miraçta

El aman mürvete geldim ya Ali

Yed’elif yedi lam yazılı taçta

El aman mürvete geldim ya Ali

Ali’nin kurduğu yolun hakkı’çin

Zülfikar bağlanan belin hakkı’çin

Nasip veren yeşil elin hakkı’çin

El Aman mürvete geldim ya Ali

Her gün her saatte isyanım artar 

Hasan Hulki Rıza günahım tartar

Medet mürvet günahkarım sen kurtar

El Aman mürvete geldim ya Ali

102 Birinin değerini, ahlakını, niteliğini anlamaya yarayan şey, ölçüt.

103 Haller, durumlar 

104 Duvâz-ı imam, 11 Hecelik, Ali Cem Akbulut, (2015), A.g.e., s. 33.
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Okunan levlake şanı hakkı’çin

Kuduretten gelen lokma hakkı’çin 

Hüseyn’in gömleği kanı hakkı’çin

El Aman mürvete geldim ya Ali

Benlik libasını eynimden attım105

Hü dedim özümü turaba106 kattım

Zeynel Abidin’in destinden tuttum

El Aman mürvete geldim ya Ali

Bilirim kusurum bendedir noksan

Bakır u Cafer’e buyrulan ihsan

Kazım Musa Rıza Şah-ı Horasan

El Aman mürvete geldim ya Ali

Muhammed Taki’sin destim107 tutarsan

Ali Naki’sin deryana katarsın

Askeri’sin bu günlerde yetersin

El Aman mürvete geldim ya Ali

Sıdk ile tutmuşuz dest-i demanı108

Demanın109 içinde bulduk imanı

Sen gönder Mehdi-yi sahip zamanı

El Aman mürvete geldim ya Ali

105 Benlik elbisesini sırtımdan attım.

106 Toprak 

107 El 

108 El etek tutmak, Pir’e bağlanmak.

109 Etek 
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Biçare zahirde110 zikire başla

Cömertsin şanına düşeni işle

Bin kan ettim bir mürvete bağışla

El Aman mürvete geldim ya Ali

11. Erenlerin Serfirazı Pircivan111

Münacatım112 kabul eylen erenler

Erenlerin ser-firazı113 Pircivan

Size derin ahbaplar114 ve yarenler

Erenlerin ser-firazı Pircivan

Hub lisanlı aşıkların dedeler

Kapında kul olmuş nice gedalar115

Açıktır haneler işler odalar

Erenlerin ser-firazı Pircivan

Mürvet arzuhalim azim sultana

Sinem aşk ehlinden döndü büryana116

İsmin her hurufta117 gelir lisana118

Erenlerin ser-firazı Pircivan

110 Görünürde olan, belli, açık.

111 Nefes, 11 Hecelik, Ali Cem Akbulut, (2015) age. s. 39, Ali Doğmuş: Çorum-Karasar köyü, 1927, İlkokul 
mezunu. Köyün bilinen hocalarındandır. Havas ilimleriyle ilgilenir. Civarda yaşamış en eski erenler hakkında 
bilgisi bulunur. Arapça ve Farsça’ya hakimdir. (KK1), Cafer Uzun: Çorum-Karasar Köyü, 1960, lise mezunu. 
Dervişlik geleneği ve deyişlere olan merakıyla tanınır. Yörede bulunan civar köylere ve Amasya’nın ilçe ve 
köylerine gidip oradaki gerçeklerin sohbetinde bulunmuştur. Birçok deyişi not almış şahsi defterine geçirmiş-
tir. (KK3) (KK4) (KK7) 

112 Yakarma, dilekte bulunma

113 Benzerlerinden üstün olan

114 Kendisiyle yakın ilişki içinde olunup sevilen sayılan kimse.

115 Dilenci, yoksul 

116 Kebap 

117 Harf 

118 Dil 
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Aslın Horasanlı cedde’l-bekâsın119

Şüphemiz yok Muhammed Mustafa’sın

Hem sakisin120 hem sehavet121 sakasın122

Erenlerin ser-firazı Pircivan

Gerçek olan her halleri sezerler

Dost köyüne kurulmuştur pazarlar

Sağımda salınır hublar güzeller

Erenlerin ser-firazı Pircivan

Aslı Ali oğlu severim şeksiz123 

Aşık olan sevilir mi maşuksuz

Seni sevmeyenler kalır ışıksız

Erenlerin ser-firazı Pircivan

Biçare bu sevda serden124 ayrılmaz

Seni seven aşık asla yorulmaz

Sermayesiz divanına varılmaz 

Erenlerin ser-firazı Pircivan 

12. Gel Ağlama Garip Bülbül Ağlama125

Mihrican mı değdi gülün soldurdu

Gel ağlama garip bülbül ağlama

Felek kimi baştanbaşa güldürdü

Gel ağlama garip bülbül ağlama

119 Ölümsüz soy 

120 İçeceği sunan kimse

121 Cömertlik, el açıklığı, muhtaç olanlara çok ihsan etmek.

122 Çeşmeden, ırmaktan vb. genellikle hayvan sırtında su taşımayı meslek edinmiş kimse. 

123 Kuşku, şüphe 

124 Baş 

125 Nefes, 11 Hecelik, Ali Cem Akbulut, (2015) A.g.e., s. 15 (KK4) (KK7).
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Şakı126 benim şeyda bülbülüm şakı

Bu dünya kimseye kalmadı baki

Sana da mı değdi feleğin oku

Gel ağlama garip bülbül ağlama

Gonca gül açılır bülbül şad127 olur

Dost dostunu görmeyince yâd olur

Sensiz bu cihanın ne tadı olur

Gel ağlama garip bülbül ağlama

Bilmem Mecnun muyum bilmem Leyla’yım

Derdim çoktur hangi birin söyleyim

Kaderimiz böyle imiş neyleyim

Gel ağlama garip bülbül ağlama

Aşıklar yükünü maşuktan tutar

Yârinden ayrılan yanar da tüter

Neyleyim gayrisin bir yarim yeter 

Gel ağlama garip bülbül ağlama

Gonca gül açılır har128 ile geçer 

Bülbülün günleri zar ile geçer

Sanma ki Biçare yârinden geçer

Gel ağlama garip bülbül ağlama

126 Şakımak: Ötmek 

127 Mutlu 

128 Diken 
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13. Gerçek olan Durmaz Gitmek İsterler129

Aman şu cihanın tadı kalmadı

Gerçek olan durmaz gitmek isterler

Er olanlar baki kaldı ölmedi

Gizli pinhanlarda130 yatmak isterler

Koyma sevdiğini gönül kışında

Hile olmaz sadıkların işinde

Baykuş gibi her çalının başında

Mahluk Deccal oldu ötmek isterler

Ariflere taksim131 ilm-i müsemma132

Velakin bu sırlar gizli muamma133

Haktan ne gelecek meçhuldür amma

Erler bâtın okun atmak isterler

Bâtın tarafından gelir haberler

Mehdi çıkıp oynayacak teberler

Okundu fermanlar duymadı kerler134

Aşıklar müjdeler satmak isterler

Gûşun135 tut Biçare dinle bu hali

Ancak gerçek olan bulur kemali

Bâtın padişahı Sultan Cemal’i

Anlamadı mahluk136 satmak isterler

129 Nefes, 11 Hecelik, Ali Cem Akbulut, (2015) A.g.e., s. 41.

130 Görünmez, belli olmaz bir durumda olan.

131 Bölmek 

132 İsimlendirme, belirleme ilmi 

133 Sır, bilinmeyen 

134 Eşekler 

135 Gûş: Kulak. Gûşun tutmak: Dinlemek

136 Yaratılan 
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14. Gönlümüzde Güman Silmez Diyen Var137

Gel gönül el çekme Hakk-ı Hüda’dan

Gönlümüzde güman138 silmez diyen var

Sabreyle münkirin kahrına dayan

Ehl-i hakikati bilmez diyen var

Ehl-i hakikattir gafletten uyan

Sabreyle münkirin kahrına dayan

Her ne iş eylersen Mevla’ya ayan

Vaktinde namazı kılmaz diyen var

Ölüversem camilerin yolunda

Rakı şişesi var derler elinde 

Yedi kere yunsam139 rahmet gölünde

Gusül edip abdest almaz diyen var

Kaptan olup her aletin düzdürsem

Yatımı da girdaplarda gezdirsem

Gemilerim aşk bahrinde yüzdürsem

Kayığın deryaya salmaz diyen var

Kalbimize gelir gider kederler

Yezidler de boş söz edip n’iderler

Aşık Biçare’ye bühtan ederler

Özü çürük kalbi fasık diyen var

137 Nefes, 11 Hecelik, Ali Cem Akbulut, (2015) A.g.e., s. 46.

138 Umut, güç, takat 

139 Yıkanmak 
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15. Her Eşyanın Sahibi Var Kadir ki140

Derunuma141 doğan kelam budur ki

Her eşyanın sahibi var kadir ki

Anlayana öğüdümüz budur ki

Sultan olan gulâmından geçmesin

Devranlar dönüyor cihan karışık

Mümin olan bunda görür bir ışık

Ahirinde olacak mı barışık

Versin haberini fende kaçmasın

Olacak diyorlar bir tufanlı kış

Orda yardım eyle Kul Fakir derviş 

Çağırdığımızda her dem gel yetiş

Mürvet diyenleri öte seçmesin

Yetiş carımıza sahibü’l-kaza

İmdat sizde kaldı şah-ı Murtaza 

Kul bunaldı142 gayret düşmez mi size

Suçlu huzurunda bir hal açmasın

Şüphem yoktur Mustafa’nın nuruna

Hakisâr143 olmuşuz pâ-yi darına144

Bari ihsan eyle ednalarına

Gözler kırgın olup suçsuz biçmesin

140 Nefes, 11 Hecelik, Yan Yatan Ali Dervişin 1990’Ali Cem Akbulut, (2015) A.g.e., s. 17 (KK4) (KK7).

141 (İnsanda) iç, gönül, ağdan okunan ortam. 

142 Sıkıntı çekmek 

143 Toza toprağa karışmış, özünü turap etmiş

144 Kapı eşiği 
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Her harfin mânâsın bilmem ha bilmem

Hafız-ı hallaksın145 kusura kalmam

Biçare gönlümü gümâna salmam

Bahçenizin yaz baharı geçmesin

16. Hüda Hakkı Bu Suçumu Af Eyle146

Şehitler serdarı ya şah-ı cihan

Hüda hakkı bu suçumu af eyle

Gönlümün arzusu ey can-ı canan

Hüda hakkı bu suçumu af eyle

Muhammed Ali’nin nuru aşkına

Hatice Fatıma yâri aşkına

Hulk-ı Rıza Hasan varı aşkına

Hüda hakkı bu suçumu af eyle

Hüseyn-i Kerbela şah pirim hakkı

Mürvet meydanında ol cömert saki

İmam Zeynel Aba hem cedd-i pâki

Hüda hakkı bu suçumu af eyle

Muhammed Bakır’ın erleri için

İmam-ı Cafer’in sırları için

Musa Kazım Rıza pirleri için

Hüda hakkı bu suçumu af eyle

145 Yaradanın hafızı 

146 Medetname, 11 Hecelik, Yan Yatan Ali Derviş’in 1990 yılında yapmış olduğu ses kaydı. Ali Cem Akbulut, 
(2015) A.g.e., s. 13 (KK5) (KK15) (KK17).
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Muhammed Taki’nin nur aziz başı

İmam Ali Naki akıttı yaşı

Hasan Askerî’nin geldi savaşı

Hüda hakkı bu suçumu af eyle

Çardehi masumlar cara yetince

Erler teberlere destin atınca

İmam Mehdi Zülfikar’ı tutunca

Hüda hakkı bu suçumu af eyle

Ahmed’in gördüğü hizmeti hakkı

Urum erlerinin izzeti hakkı

Horasan pirleri hürmeti hakkı

Hüda hakkı bu suçumu af eyle

Biçare Hakk söyle Hakk ile eylen

Sakın gâfil durma ikrara bağlan

Gam yemem kadirsin ganiy’ül-Mevlam

Hüda hakkı bu suçumu af eyle

17. İnşallah Hayıra Döner Yüzümüz147

Aşk ehli olanlar halimden bile

İnşallah hayıra döner yüzümüz

Sadık dostlar ile gidelim yola

Dost yoluna zerre kurban canımız

147 Nefes, 11 Hecelik, Ali Cem Akbulut, (2015), A.g.e., . s. 42.



56

ALEVİLİK  ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Fitne Deccal her işleri bozdular

İş başına tilki çakal düzdüler

Tıfıl148 bölüğüne fitne yazdılar

Aşk ehli olanlar duyar ünümüz

Gerçek anlar her işlerin hesabın

Bilediler satırını kasabın

Sahibi gelecek kadim mezhebin

Sultan Beyazıt’ta ola cemimiz

Aslı tahir kalbi güzel hizmetçi

Aşıklardır ariflere ıspatçı

Meydan aldı gıybet ile nispetçi

Adulardan alınacak kanımız

Yekten kemal ister sözü kabalar

Duyar azgın kabul olmaz tövbeler

Eynime dar geldi şallar abalar

Peyik149 yetmez açılıyor yenimiz150

Biçare müjdemiz Habibullah’tan

Bize haber geldi sarrafullahtan

İnayet olursa hikmetullahtan

Ahirinde hayır gele sonumuz

148 Acemi, toy 

149 İç çamaşırlarda iki bacak arasına gelen ve yırtılmaması için dikilen parça.

150 Gömlek kolu veya pantolon paçası. 
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18. Kâfirin Beyleri Gider Tufandan151

Kutupların haberi var cihandan

Kâfirin beyleri gider tufandan

Yüzer biner hesap soran her candan

Kerbela’da kadim pirin aşkına

Kutuplar uyanık destur gözlerler

İzafının sırlarını gizlerler

Dertli olan ciğerini közlerler

Hakikatte olan sırrın aşkına

Arşın kapısına hakikat deriz 

Tarik tevarihi152 yeniden koruz 

Şimden kelli153 helal para kâr yeriz

Tığ-ı dürme tutan elin aşkına

Sahip olanlardan açtık ahvali

Seçerler sağlamı her müşkül hali

Münkir münafığın154 geçti zamanı

Şah-ı Abdurrahman şirin aşkına

Kutuplar âleme bir usul korlar

Sınır çizer kızıl elmadan155 eller

Ahmet ismi ile taksim teberler

İbtida156 ser veren Hür’ün aşkına

151 Nefes, 11 Hecelik, Ali Cem Akbulut, (2015). A.g.e., s. 19 (KK16) (KK17).

152 Tarikatın tarihi 

153 Şimdiden sonra

154 Dinî kurallara inanmadığı hâlde inanmış gibi görünen.

155 Yeryüzü. Bir diğer anlamı Türklerin kurmayı diledikleri ülkü.

156 Evvel, başlangıç 
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Hakk habibi ilan etti hürriyet

Budur evvel dedi şah-ı vilayet

Âşıklar kelamda eyliyor ispat

Âlemler Hallak’ı varın aşkına

Balım Sultan açtı bir azim devran

Müminler çığrışır Mürvet el aman

Âşıklar zebanı157 hoş Ali İmran

Ağ yüzünde hub kamerin158 aşkına

Evvel şeriattır kapı birinci

İkincisi tarikattır zarinci159

Üçüncüsü marifettir sonuncu

Dört beş ile birdir birin aşkına

Şimdi azim sultan her iş başında

Doksan bin er döner Ahmet peşinde

Oklar nice nice sinem başında

Biçare yangındır yârin aşkına

157 Konuşulan dil, lisan 

158 Ay 

159 Zarıncı: Feryat edip inleyen.
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19. Kavm-i Nâdan Bizi Yarden Ayırdı160

Dosttan ayrılmanın değildir vakti

Kavm-i nâdan161 bizi yârden ayırdı

İyliğe çalışmak erenler cahtı162

İnkar sırrımızı ele duyurdu

Öğüt verip anlamanın çağıdır

Şu sinemde yanan aşkın dağıdır163

Şimdiki açılan aşk sancağıdır 

Sultan Ali’m sevenleri kayırdı

Sana bir nasihat eyleyim kardaş 

Dost deyi sevdiğim çıkıyor kalleş 

İş dikkate bindi sanmayın yavaş

Özü sağ olanı hamdan ayırdı

Ham karışmaz ehl-i aşkın işine

Seller kan çağlıyor çeşmim yaşına

Bilmiyorum hang (i) ayların başına

Bize dost elinden destur buyurdu

Biçare ciğerin közlemesin mi

Sırrını nadandan164 gizlemesin mi

Dostlar işin sonun gözlemesin mi

Taze uyardılar çoktan uyurduk

160 Nefes, 11 Hecelik, Ali Cem Akbulut, (2015), A.g.e., s. 43, Yan Yatan Ali Derviş’in 1990’da yapılan ses kay-
dı. 

161 Köksüz, yabancı soy.

162 İsteği, çabası

163 Kızgın bir demirle vurulan damga, nişan.

164 Bilgisiz, cahil
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20. Ne Acaip Mestan (e) Bakar Bu Gözler165

Görünceğiz deli oldum vallahi

Ne acaip mestan (e) bakar bu gözler 

Derdin veren dermanını vermez mi

Ab-ı zülal166 olmuş akar bu gözler

Yaradan hub yaratmış usul boyu

Kemal kesb eylemiş melalim167 huyu

Mısır’ı Bağdad’ı Bedehşan Hoy’u

Acem İsfehan’ı değer bu gözler

Mushaf-ı vechinde kamil ders alır

Menaref ilmini okuyan bilir

İncinin mercanın kıymeti m (i) ’olur

Cevahir taşına değer bu gözler

Sen sultansın gönül Kâ’be’dir yıkma

Tığ-ı gamzelerin168 sineme çakma 

Mevla’yı seversen hışm169 ile bakma

Korkarım alemi yıkar bu gözler

Gâh gönül şad olur gâh olur gamda

Sen güler oynarsın dertlerin bende 

Zühre yıldızının nişanı sende 

Biçare kulunu yakar bu gözler

165 Nasihatname, 11 Hecelik, Ali Cem Akbulut, (2015), A.g.e., s. 36.

166 Hafif, saf ve tatlı su

167 Can sıkıntısı, hüzün 

168 Gamzelerinin kılıcı 

169 Kızgınlık, öfke 
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21. Özünü Çak Eyle Pirine Git Git170

Dergaha hor bakma mahrum olursun

Özünü çak eyle pirine git git

Ya ihsanlar eder ya da güldürür

Hatır yıkıp kimseye söyleme sert

Hatır yıkan yol erkanı bulamaz

Ustasının damenini tutamaz

Yetmiş iki dilden hesap veremez

Orda şaşırırsın bakarsın mat mat

Haber aldı mı hiç arş-ı âlâdan171

Anan atan yok mu düştün dergahtan

O kim idi çaya indi sabahtan

Yastı mermerleri ayırdı çat çat

O kim idi çayda yolun yitiren

O kim idi Hak’tan müjde getiren

Muhammed’in mührün alıp götüren

Cennet libasını giyindi kat kat

Biçare’m der niyaz eylen üstazı172

Varın bir kamile söylen bu sözü

Cahile söyleme ne bilir özü

Gevherin173 kıymetin bilene sat sat

170 Nasihatname, 11 Hecelik, Ali Cem Akbulut, (2015), A.g.e., s. 16.

171 Göğün en yüksek tabakası

172 Bilim veya sanat alanında üstün bilgisi ve yeteneği olan kimse.

173 Cevher 
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22. Sağyar Tuzağına Düşmeli Değil174

Bağlanmak hiç yoktur ağyarlar için

Sağyar tuzağına düşmeli değil

Cehennem yaptırdım inkarlar için

Sırrını nadana175 deşmeli değil

Vardın ki bir yerde gıybet ederler

Birbirine garaz176 benlik ederler

Onlar iblis katarına yeterler

Beraber atını koşmalı değil

Arayınca bir kimsenin atasın

Soruncağız bilemezse ötesin

Nasıl fetvasına yersin putasın

Ser verip yolunca coşmalı değil. 177

23. Sen Sensin Ben Benim Bir Zaman olmuş178

Bir bir seyreyledim dünya fan (i) olmuş

Sen sensin ben benim bir zaman olmuş

Aşıklar arifler hep pinhan179 olmuş

Alemde sır ile konuşmalıdır

Aşkı sır edene verdi ilimi

Her can fehmedemez ilm-i ledünü 

Cümlesinden geda derler zemini

Andan alçaklığa çalışmalıdır

174 Nasihatname, 11 Hecelik, Ali Cem Akbulut, (2015), A.g.e., s. 35.

175 Bilgisiz, cahil 

176 Birine karşı güdülen kapalı düşmanlık, kötülük etme isteği.

177 Mahlas beyit yok. 

178 Nefes, 11 Hecelik, Ali Cem Akbulut, (2015), A.g.e., s. 38.

179 Görünmez, belli olmaz bir durumda olan.
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Ey Biçare n’idem bilen Allah’tır

Dostunu fark eden Habibullahtır 

Hüseyin cömerttir sakiyullahtır

Ali divanında buluşmalıdır

24. Son Cam-ı Eyyamdır Hale Bak Hale180

Kutuplar vasfına başlayalım biz

Son cam-ı eyyamdır181 hale bak hale

Ey muhibbi gel bu remzi anla (yı) n siz

Hakk’ı zikreyleyen dile bak dile

Emir Hak’tan bize müjde bu demi

Adliyeler bozulacak encamı182

Ahmet kaymakamın geldi zamanı

Tığ-ı dürme tutan ele bak ele

Sahipkıranların geldi savaşı

Sinem pareledi adüler taşı

Şehitler serveri pir cefa başı

Hak-i Kerbelâ’da çöle bak çöle

Açılır dört kapı izafı beştir

İzafı kapısın bilenler hoştur

Gerçi bilmeyenin emeği boştur

Aşk deryası gizli göle bak göle

180 Nasihatname, 11 Hecelik, Ali Cem Akbulut, (2015) age. s. 21, Hamdi Gürbüz: (Dede) Amasya, 1962, Orta-
okul mezunu. Piri baba evlatlarından olan Hamdi Gürbüz dede yörede keramet sahibi dedelerden biri olarak 
bilinir ve deyişlerin muhabbet ortamlarında derinlemesine açıklamalarını yapar (KK6) (KK4) (KK15).

181 Günlerin görünüşü, için görünür halde olması. 

182 İşin sonu, son 
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Aşıklardan seda gelir Hak deyi

Ah Hüseyin Kerbelâ’da şah deyi

Andelipler feryat eder ah deyi

Bülbül eğlencesi güle bak güle

Mısır elinde Ahmet’le yüz bin er

Sınır hududundan ol Ali Haydar

On iki bin kılıç doksan bin teber

Seyfe183 talimgâhı184 kola bak kola

Satsan mücevheri ne bilir körler

Car185 gününde yetiş seksen bin erler

Sağındadır san sağ olan o yârler

Şehveti tamahkar186 sola bak sola

Biçare müjdemiz muhip187 yarene

Salih derler ol günleri görene

Dostun dergahına doğru varana

On yedi zat ile yola bak yola

25. Top Zülüf Sırma Dilber188

Sandım boy turna dilber

Top zülüf sırma dilber

Bende meylin yok ise

Başımda durma dilber

183 Kılıç 

184 Talim yapılan yer.

185 Çağrı 

186 Paraya ve mala aşırı ölçüde düşkün, açgözlülük eden, açgözlü (kimse).

187 Sûfî olmadıkları halde sofîliğe ve tarikat ehline yakınlık duyanlar için kullanılan bir terim.

188 Güzelleme, 7 Hecelik, Ali Cem Akbulut, (2015), A.g.e., s. 47, (KK10) (KK12). 
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Kaş keman çekme çekme

Zülfün (i) reyhan ekme

Yar yüzün benden kekme189

Zihnimi yorma dilber

Saz ile selvi gibi

Mahitap zilfi190 gibi

Kametin191 selvi gibi

Leblerin192 hurma dilber

Bekle yolum gelirim

Her halinden bilirim

Ben gurbette ölürüm

Bana el katma dilber

Biçare has dilberim

Söz sana sadık yârim

Gani cömert Hünkarım

Gül gibi solma dilber

26. Uyandı Kutuplar Dünyayı Sallar193

Eğer bu sözümden ibret alırsan

Uyandı kutuplar dünyayı sallar

Mısri cami derler nedir bilelim

Okunur defterler sorulur haller

189 Kekitme, ayırma

190 Zülüf, saç

191 Boy 

192 Dudak 

193 Nefes, 11 Hecelik, Ali Cem Akbulut, (2015), A.g.e., s. 31, (KK5) (KK10) (KK16).
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Hal içinde hali hale katarlar

Ricalılar yay çivisin bükerler

Gerçek olan bu yâreyi çekerler

Aşka düşen anlar ötüyor teller

Saz üstünde tel aşıka bahane

Gelen geldi konan göçtü bu hana

Yolumuz uğrattı azim tufana

Mürvet çağırıyor hal bilen diller

Hak aşikâr hakikate erene

Kuduretin deryasına dalana

Bu sözlerin köre değil alana

Biçare dost ile yerseniz ballar

27. Yar Bizi Haddeden Çekti Tel Gibi194

Ancak aşkın derdin çekenler bilir

Yar bizi haddeden çekti tel gibi

Aşk için sinesin yakanlar bilir

Yaktı şu sinemi koru kül gibi

Her an yâre varsam artar efkârım

Asumanı195 tuttu ah ile zarım

Bu yarama sen merhem kıl Hünkâr’ım

Gamlı gönlüm gülemedim el gibi

194 Nefes, 11 Hecelik, Ali Cem Akbulut, (2015) A.g.e., s. 37, (KK4). 

195 Gökyüzü 
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Biçare dostunan danış halleri

Bugün niçin gamlı zülfün telleri

Ne diyelim Mevla’m verdi gamları

Nadan soldurmasın mor sümbül gibi

28. Yar Yari o Demde Gördü196

Selman’a bir üzüm verdi

Yar yari o demde gördü

Hepsi pervaneye girdi

Tutundular Arşullahi

Ali anda tavaf etti

Doksan bin kelam vasfetti

Hatemi nümayan etti

Verdi şah-ı Emrullahi

Şah Hasan Hüseyin geldi

İmam Zeynel yare aldı

İmam Bakır şehit oldu

O Rıza’yı Verdullahi

İmam Cafer’in rehberi

Musa Kazım din serveri

Olam Rıza’nın çekeri

Veririm canı Billahi

Taki Naki Şah Askeri

Onlar birbirinin yari

Mehdi mümin intizarı

Tez gel ya Zamanullahi

196 Duvaz-ı imam ve miraçlama, 8 Hecelik (KK15).
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Esrarı Hak galip oldu

Kırklar muradını aldı

Habibullah anda geldi

Gördü Al (i) Kelamullahi

Car emanet fahri geldi

Muhammed Ali’ye verdi

Ahir sahibin var dedi

Bektaş Kaddessallallahi

Kutbu alem hünkar geldi

Emanet sahibin buldu

Bunca eren nasip aldı

Bağladı Rızalullahi

Bendesin almış araya

Varınca baki saraya

“O hazret, ben Biçare’ye”

Şefât eder inşallahi

29. Yetiş Balım Sultan Car Deyi Geldim197

Bâtın tarafından bir haber geldi

Yetiş Balım Sultan car deyi geldim

Okudu fermanım elime verdi

Yetiş Balım Sultan car deyi geldim

197 Medetname, 11 Hecelik, Yan Yatan Ali Dervişin 1990’da yapılan ses kaydı. Ali Cem Akbulut, (2015), 
A.g.e., s. 44. Bu deyiş 6 kıta olarak Kul Fakir adına araştırmalara geçmiştir. 
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Sak durun erenler meydan açacak

Çürükten sağlamı her dem seçecek

Kâfirin beyleri geri kaçacak

Yetiş Balım Sultan car deyi geldim

Cihanda feleğe eylemem minnet

Mümine kaç olur farz ile sünnet

Yine sizden olsun bize bir himmet

Yetiş Balım Sultan car deyi geldim

Hak Muhammed Ali kurdu bu yolu

Ayakta koymasın sevdiği kulu

Mağripten maşrıka duyulur ünü

Yetiş Balım Sultan car deyi geldim198 

Ahmed-i Cemal’den gele bir emir

Şâh-ı merdan bu cihanı dolanır

Kuduretten teberleri bilenir

Yetiş Balım Sultan car deyi geldim

Al yeşil sancağı meydana diker 

Çok yavaş eyleyip kanların döker

Doksan bin evliya gülbengin çeker

Yetiş Balım Sultan car deyi geldim

Der Biçare otuz üçte kalacak

Mahlûk azdı belasını bulacak

Yolu inkar edenleri kıracak

Yetiş Balım Sultan car deyi geldim

198 Bu kıta Kul Fakir’de yok.
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30. Zararkeşlik etme bağlan bir pirde199

Dedi pir ettiğin (e) pişman olursun

Zararkeşlik etme bağlan bir pirde

Vücudun şehrine sultan olursun

Eyüp gibi sabredersen her derde

Dile dileğini bari Hüda’dan

Bekle tevekkülü geçme rızadan 

Yakar arşı kürsü geçer semadan

Ferhad’a galip olur mu hiç perde 

Dedi istemeyen muradın almaz 

Kişinin ettiği yanına kalmaz

Zalimin zulmüne Hak kail200 olmaz

Ya mazlumun ahı kalır mı yerde

Felek sende tutup canlar alırsın

Ebed kurtulmayıp gamda kalırsın

Merd (e) işelik201 etme namert olursun

Konuş mertler ile dönesin merde

Yaranı zikreyle dilinde gani

Cesette sakla can ile cananı

Akıbet erdirir murada seni

Biçare devletin var ise serde

199 Nasihatname, 11 Hecelik, Ali Cem Akbulut, (2015), A.g.e., s. 29.

200 Aklı yatmış, inanmış.

201 Casusluk, hafiyelik.
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31. Zülfikar oynatıp Tığlar Çalacak202

Ali Haydar yahşi203 yaman üstüne

Zülfikar oynatıp tığlar çalacak

Laden üstüne aşk ehli kastine

Çürükten sağlamı seçip alacak 

Şimden sonra kıymet kalmaz yalanda

Müminler saf safa durur selamda

O günleri göre idik âlemde

Cihanı düzmeye Ahmet gelecek

Gelince Ahmed’in namı duyulur

Her hesaplar kaptan kaba konulur

İyi kimse her dem her gün iy’olur

Bazı kullar o günleri görecek

Hak Celilim yüz çevirdi bu nastan204

Er olanlar gevher satar nefesten

Hayıf205 alır münafıktan nekesten206

Erler Hüseyin’in kanın alacak

Verilir mânâlar katiplerinen

Bu cihan durulur kutuplarınan

Devir usul olur samutlarınan207

Der Biçare münkir matta kalacak

202 Nefes, 11 Hecelik, Ali Cem Akbulut, (2015), A.g.e., s. 26, (KK15) (KK16).

203 İyi, çok güzel. 

204 Bu işten eylemden. 

205 Acınma, üzülme 

206 Cimri 

207 Sürekli susan ya da çok az konuşan, suskun kimse.
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32. Biçareden Maniler208

1- Eteş külünü bekler 

 Bülbül dalını bekler

 Yari gurbette olan 

 Bin yıl yolunu bekler

2- Eteşim var külüm yok

 Dalında bülbülüm yok 

 Yarden ayrı düşeli 

 Ağlamadık günüm yok

3- Ay doğar sini gibi

 Sininin eni gibi

 Ben de bir yar sevdim

 Muhammet Ali gibi

4- Gökte yıldız yüz atmış

 Kaşların kalem çatmış

 İnsanoğlu topraktan

 Seni nurdan yaratmış

5- Gökte yıldız sel sele

 Seni bana versele

 Bi tüyünden geçmiyom

 Üleşimi sersele

208 Manilerin hepsinin kaynak kişisi Cuma Zeytünlü’dür Derviş Dertli Garip olarak da bilinen Cuma Zey-
tünlü bildiği bilgileri yöredeki dervişlerden Pirinçci Yusuf’tan da teyit etmiştir. Bunun yanında Ali Cem 
Akbulut’un Biçare çalışmasının 48. sayfasında burada zikrettiğimiz, 16, 17, 18, 20 ve 21 nolu maniler geçmek-
tedir. 
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6- O bakar kendü bilir

 Gözel efendi bilir

 Haber yolladım yâre

 Gelmese kendü bilü

7- Su akar millendürü

 Çayırı kirlendürü

 Şu benim aslan yârim

 Ahrazı dillendürü

8- Şu benim atlı yârim

 Adı firkatli yarim

 Kılıcın fındık içi

 Şekerden datlı yarim

9- Altında tayın güzel

 Üstünde boyun güzel

 Cihanda namın var

 Sohbette dilin güzel

10- Ben seni bekmez sandım

 Koyusun akmaz sandım

 Duruşuna baktım da

 Hatirler yıkmaz sandım

11- Çekem gögneğin yanı

 Sevsin canımın canı

 Seni seven çok olu

 Candan seveni tanı
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12- Evlerine vardım

 Semaver yakmış

 İçtim çaylarını 

 Balların katmış

13- İşde dedin peşpeşen

 Eteş kodun aşka sen

 Gelmenden çok memnunum

 Künde gelsen keşkesem

14- Dağ başı buyurdunuz

 Nere çadır kurdunuz

 Bir tenecük sevdüğüm

 Bana çok mu gördünüz. 

15- Biçareyim asıldan

 Bir yar sevdim usuldan 

 Konuşmayak yadlarınan

 Yem yemiyek musuldan

16- Biçare’yiz yemeyiz

 Ne siz ne biz demeyiz

 Her ağyarin yerine 

 Serimizi komayız

17- Biçare bize ne der

 Bir topça beze ne der

 Meydanda arif vardır 

 Yek dane söze ne der 
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18- Bahçada sulu eşme

 Kuruyunan değişme

 Biçare öğüt vemiş

 Yadlarınan konuşma

19- Biçarenin evazı

 Diğneyene niyazı

 Ta ezelden severük

 Kalbipakı beyazı

20- Sevdiğim Biçaredir

 Sözlerim efsanedir

 Öyle bir yar sevdim ki

 Haydar’dır viranedir

21- Biçare özüm sana

 Gemi ola sözüm sana

 Zöhre yıldızı gibi

 Dikmişim gözüm sana

SoNUÇ

Biçare, Gaziler Ovacığı’nda yetişmiş ve 

Hakk yolunda yürümüş erenlerden biridir. 

Yaşadığı hayat hakkında fazla bilgi yok-

tur. Onun hakkındaki bilgiler halk arasın-

da yaygın olan söylenceler ve şiirlerinden 

ibârettir. Bıraktığı deyişler, onun şiir yete-

neğini bize göstermektedir. Gözlerinin gör-

memesi onun hayatını zorlaştırsa da o ha-

yatından şikâyetçi olmamış, Hakk yolunda 

yürümeyi en büyük nimet saymıştır. Şiirle-

rinin türlerinden ve konularından anlaşıla-

cağı üzere sağlam bir din bilgisine sahiptir. 

Bu bilgilerini yol içinde öğrenmiştir. 

Yöre halkı tarafından sevilen ve sayı-

lan bir erendir. Civar köyleri gezip cemlere 

katılmıştır. Bu gezginliği farklı yerlerde de-

yişlerine ulaşmamıza sebebiyet vermiştir. 

Sözlü kaynaklardan elde ettiğimiz deyiş-

ler arasında kimi kelime, satır veya anlam 

farklılıkları ile karşılaşılmış olsa da bunla-

rın karşılaştırılmasıyla en akla ve söyleni-

şe uygun olanlar seçilmiştir. Her ne kadar 

dikkat edilse de başka erenlerin deyişlerin-
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den mısralar veya kıtaların karışma ihtima-

li muhtemeldir. Bu karışmayı önlemek için 

ikinci satır tekniğine göre şiirler tasnif edil-

miştir. 

Erenlerin yazmış oldukları deyişler Ga-

ziler Ovacığı yöresinde kutsal kelam ola-

rak anılmaktadır. Bu yüzden kişiler bilerek 

değiştirme gibi bir yanlışa girmemektedir. 

Bu deyişleri hafızalarda veya kişisel defter-

lerde muhafaza eden sevenleri günümüze 

değin ulaşmasını sağlamışlardır. Bu saye-

de kültürel mirasa katkıda bulunmuşlar-

dır. Bizler de bu deyişleri aslına sadık kala-

rak aktarmakla kalmayıp şiirlerin altlarına 

dipnotlar şeklinde eklediğimiz sözlükle de 

deyişlerin anlaşılmasını kolaylaştırmayı he-

defledik. Çalışmamız hem Biçare hakkında 

akademik düzeyde bir çalışma olması hem 

de deyişlerdeki eksiklikler ve yanlışların 

derlemede karşılaşılan diğer deyişlerle kar-

şılaştırılarak düzenlenmesi yönüyle Biçare 

hakkında yapılan kapsamlı bir çalışmadır. 

Çalışma Biçare’nin mânevî huzurunda, 

onun bizleri gördüğüne inanarak yapılmış-

tır. Her ne kadar her şeye dikkat edilmiş 

olsa da olabilecek eksiklikler ve hataların 

tarafımıza ait olduğunu belirtir, Biçare’nin 

daha doğru ve Hakk bir biçimde anlaşılma-

sını cümle okuyanlara niyaz ederiz. 
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TUNCELİ-HoZAT-KARACA KÖYÜ MERKEZLİ SARI 

SALTIK oCAĞI VE oCAĞA AİT BİR BELGENİN ANALİZİ

THE LODGE OF SARI SALTIK CENTERED IN THE KARACA 
VILLAGE OF TUNCELİ-HOZAT AND ANALYSIS OF A 

DOCUMENT ABOUT THE LODGE

Coşkun KÖKEL1

ÖZ

Alevi-Bektaşi inancının tarihinde Hacı 

Bektaş Veli’nin halifeleri öncelikli ve önem-

li bir yer tutmaktadır. 13. yüzyılda Hacı 

Bektaş Veli tarafından yetiştirilerek Ana-

dolu ve Balkan coğrafyalarının farklı nok-

talarına inanç-dede ocağı ve tekke kurmak 

üzere gönderilen dervişler, Alevi-Bektaşi 

inancının Avrasya coğrafyasında temelle-

nip gelişmesinde en başcıl taşıyıcı ve tem-

silci olmuştur.

Hacı Bektaş Veli tarafından yetiştiri-

len dervişlerin en önemlilerinden biri de 

Sarı Saltık’tır. Sarı Saltık özellikle Rumeli 

coğrafyasında 13. yüzyıldan itibaren Hacı 

Bektaş Veli düşüncesinin en önemli örgüt-

leyicisi olmuştur. Adıyla Tunceli-Hozat-Ka-

Makale geliş tarihi: 10.03.2019, Makale kabul tarihi: 26.05.2019 

1 Dr. Öğr. Üyesi, Munzur Üniversitesi, Edebiyat Fa-
kültesi, Sosyoloji Bölümü, ORCID ID: https://orcid.
org/0000-0002-8698-6178.

raca köyü merkezli bir inanç-dede ocağı da 

bulunan Sarı Saltık sadece Balkan coğrafya-

sında değil Anadolu coğrafyasında da Ale-

vi-Bektaşi inancının önemli önderlerinden-

dir. 

Sarı Saltık Ocağı, Tunceli-Hozat-Karaca 

köyü merkezli olarak Doğu ve İç Anado-

lu bölgelerine yayılan bir etkinlik sahasına 

sahiptir. Sarı Saltık Ocağı özellikle Tunceli 

bölgesinde tarih boyunca Alevi inancının 

en dinamik inanç merkezlerinden biri ol-

muştur. Karaca kökenli Sarı Saltık Ocağı 

dede soyunun mensupları, Tunceli bölge-

sinde sadece inançsal misyonla sınırlı kal-

mayan, sosyal ve siyasi ortamda da etkin 

olan konumlarını tarih boyunca devam et-

tirmiştir. 

Bu çalışmada, Tunceli-Hozat-Karaca 

köyünde yerleşik Sarı Saltık Ocağı dede 

ailesi mensuplarına Osmanlı devleti ta-

rafından 20. yüzyılın başlarında verilen 

nakîbü’l-eşrâf kaymakamlığı yetkisini gös-

teren bir arşiv belgesindeki veriler üzerin-

den Sarı Saltık Ocağı ile ilgili inançsal ve 

tarihsel bilgiler analiz edilmektedir. 
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Anahtar Kelimeler: Alevilik, Bektaşilik, Hacı Bektaş Veli, Sarı Saltık, Anadolu, Bal-

kanlar, Rumeli, Tunceli, Hozat, Karaca Köyü, Sarı Saltık Ocağı.

ABSTRACT

Khalifas of Haji Bektash Veli has priority and important place in the history of Alevi-

Bektashi belief. Dervishes, who were trained by Haji Bektash Veli and sent to different 

points of Anatolia and Balkan geographies to establish faith-dede lodges in 13th century. 

They have been the principal carrier and representative in the development of Alevi-

Bektashi belief in Eurasia. 

Sarı Saltık is one of the most important dervishes trained by Haji Bektash Veli. Sarı 

Saltık has been the most important organizer of the thought of Haji Bektash Veli since 13th 

century especially in Rumelia. Sarı Saltık, who also has a faith-dede lodge with his name 

in Karaca village of Tunceli-Hozat, is one of the important leaders of Alevi-Bektashi faith 

not only in Balkans but also in Anatolia. 

The lodge of Sarı Saltık has an activity area centered in Karaca village of Tunceli-Ho-

zat and spreading to Eastern and Central Anatolia regions. The lodge of Sarı Saltık has 

been one of the most dynamic faith center of Alevi belief throughout the history in Tunce-

li region. Members of the lodge of Sarı Saltık, who are from Karaca, have maintained their 

position that is not only limited with religious mission but also active in the social and 

political environment in Tunceli region throughout the history. 

In this study, religious and historical information about the lodge of Sarı Saltık will 

be analyzed through an archive document that was given to dede family menbers of the 

lodge of Sarı Saltık, who were the residents of Karaca village of Tunceli-Hozat, by Otto-

man Empire in the beginnings of 20th century and that shows the authority of nakîbü’l-

eşrâf qaymaqam. 

Keywords: Alevism, Bektashism, Haji Bektash Veli, Sarı Saltık, Anatolia, Balkans, Ru-

melia, Tunceli, Hozat, Karaca Village, The Lodge of Sarı Saltık.

Sarı Saltık’ın İnançsal ve Tarihsel Kişiliği

13. yüzyılda Hacı Bektaş Veli’nin Horasan’dan Anadolu’ya intikali ile beraber kurum-

sallaşarak Anadolu ve Balkan coğrafyalarında temsil edilmeye başlayan Alevi-Bektaşi 

inancının temel öznelerinin başında, “Horasan Erenleri” olarak anılan sosyal-dini önder-

ler topluluğuna mensup olan Hacı Bektaş Veli’nin dervişleri ile bu dervişler tarafından 

kurulan inanç-dede ocakları ve tekkeler gelmektedir. Hacı Bektaş Veli’ye bağlı dervişler, 
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13. yüzyılda Anadolu’nun farklı bölgelerinde ve eş zamanlı olarak Balkan coğrafyasın-

da Alevi-Bektaşi inancı adına faaliyetlerde bulunmuştur. Ana inançsal-düşünsel merkez, 
Hacı Bektaş Veli Dergahı olmak üzere dervişler görevlendirildikleri yörelerde inanç-dede 
ocağı, tekke kurarak hem Alevi-Bektaşi inancının örgütlenmesine hem de bölgenin iskan-
imar çalışmalarına birincil derecede katkıda bulunmuştur. Dervişler tarafından kurulan 
inanç-dede ocakları ve tekkeler, “el ele el Hakk’a” şeklinde ifade edilen inançsal-kurumsal 
sistemle birbiriyle ve ana düşün-inanç merkezi olan Hacı Bektaş Veli Dergahı ile ilişki ve 
irtibat halinde olmuştur. Nitekim dervişler tarafından kurulan inanç-dede ocakları ve tek-
keler vasıtasıyla Alevi-Bektaşi inancı, Anadolu ve Doğu Avrupa coğrafyalarında temel-
lenmiş, yüzyıllar boyunca bu inançsal kurum ve merkezler üzerinden varlığını koruyarak 
devam ettirmiştir. 

13. yüzyılda Hacı Bektaş Veli tarafından yetiştirilmiş halifelerden birisi de Sarı 
Saltık’tır.2 Sarı Saltık, Alevi-Bektaşi inanç tarihinin, Hacı Bektaş Veli düşünce sistemi-
nin en önemli, öncelikli ve karizmatik dervişlerindendir. Sarı Saltık, Hacı Bektaş Veli 
Dergahı’na bağlı bir derviş olup özellikle Balkan coğrafyasında Alevi-Bektaşi inancı adına 
gerçekleştirdiği çalışmalarla ön plana çıkmaktadır. Rumeli bölgesinde Alevi-Bektaşi inan-
cının kuruculuğunu ve ilk temsilciliğini Sarı Saltık yapmıştır. Nitekim Balkan coğrafyasın-
da irşat ve iskan-imar faaliyetlerinde bulunmasını kendisine bizzat Hacı Bektaş Veli telkin 
etmiştir. 

Bu bağlamda Sarı Saltık ile ilgili bilgi veren yazılı kaynaklar incelendiğinde öncelik-
li metinlerden biri, Hacı Bektaş Veli Velayetnamesi’dir.3 Velayetname, Sarı Saltık ile ilgili 
tanıtıcı bilgiler veren, ayrıca Alevi-Bektaşi kimlikte bir Sarı Saltık profili ortaya koyan ya-
zılı kaynaklardandır. Velayetname’de Sarı Saltık ile ilgili biyografik bilgilerin dışında Hacı 
Bektaş Veli ile olan ilişkisi ve kendisinin Alevi-Bektaşi inancı için gerçekleştirdiği hizmet-
ler hakkında da detaylar yer almaktadır. 

Velayetname’ye göre Hacı Bektaş Veli çobanlık yapan Sarı Saltık ile Arafat dağındaki 
çilehaneden ayrılıp Zemzem Pınarı denilen mevkiye geldiğinde karşılaşır. Çobanı gören 
Hacı Bektaş Veli, çobana yaklaşıp sırtını sıvazlar ve kim olduğunu sorar. Çoban adının 
Sarı Saltık olduğunu, Hacı Bektaş Veli’nin kendisine himmet etmesini, hizmet etmeyi ar-
zuladığını söyler. Bunun üzerine Hacı Bektaş Veli: “Haydi seni Rum ülkesine saldık” di-
yerek karşılık verir ve Sarı Saltık’ı Doğu Avrupa’yı, Balkanlar’ı irşat görevi ile yetkili kı-
lar. Aldığı himmetle Sarı Saltık dervişlik, erenlik makamına ulaşır. Hacı Bektaş Veli, Sarı 

2 Detaylar için bkz. Uzun Firdevsî, Manzum Vilâyet-Nâme, Vilâyet-Nâme-i Hâcî Bektaş Velî-i Horasanî, Haz: 
Mehmet Fatih Köksal, s. 214, 2018, Ankara. 

3 Alevi-Bektaşi inanç topluluklarında, akademik-bilimsel çalışmalarda ve literatürde “Velayetname” yerine 
“Vilayetname” ifadesi de kullanılmaktadır. 
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Saltık’a her an ve her sıkıntıda yanında olduklarını söyleyerek bir yay, yedi ok, bir kılıç ve 
bir post teslim eder.4 Ayrıca Sarı Saltık’ın yanına Ulu Abdal ve Kiçi Abdal adlarındaki iki 
dervişini de yoldaş eyler. Ardından Sarı Saltık, Hünkar’ın eline niyaz edip dua ve himmet 
alarak yola koyulur. Sarı Saltık ve iki derviş, Sinop’un Karadeniz kıyısındaki Harmankaya 
mevkisine varır. Sarı Saltık, postu denize doğru atar ve sağında Ulu Abdal solunda Kiçi 
Abdal olacak şekilde postun üzerine oturur. Post denizin üzerinde ilerleyerek Gürcistan’a 
ulaşır. Sarı Saltık ve iki dervişin post üzerinde deniz tarafından kıyıya geldiğini o esnada 
sahilde avlanan Gürcü kralı görür. Bu kerameti gören kral, Sarı Saltık ve iki dervişi karşı-
layarak saygı ve hürmet gösterir. Kral ve halkı Sarı Saltık ve iki dervişten aldıkları ilhamla 
İslam’ı kabul eder. Bunun üzerine Sarı Saltık kral ve halkının başlarına keçeden yapılma 
“hüseyni taç” giydirir. 

Ardından Sarı Saltık ve iki derviş, Karadeniz üzerinden postla Rum ülkesine geçer. 
Sarı Saltık, Kaligra adı verilen bir kalenin yanına varır. Posttan inen Sarı Saltık, iki dervişe 
kalenin kapısından içeri girmelerini telkin eder. Kendisi ise kale duvarlarını tırmanarak 
kaleye çıkar. Kalede ansızın yedi başlı bir ejderha belirdiği için kale beyi ve halkı kaleyi 
terk etmiştir. Sarı Saltık ejderhaya yönelerek elindeki yayla yedi okun her birini ejderha-
nın yedi başına atar. Ejderhanın saldırarak bedeninden tutması üzerine Sarı Saltık, Hızır’ı 
yardıma çağırır. Hızır yetişip Hacı Bektaş Veli’nin kendisine teslim ettiği kılıcı hatırlatın-
ca Sarı Saltık kılıçla ejderhanın yedi başını da yok eder. Kaleyi ejderhadan kurtaran Sarı 
Saltık ve iki derviş tekrar yola koyulur. Yolda susayan Sarı Saltık eliyle birkaç yeri kazar. 
Kazdığı her yerden su çıkıp akmaya başlar. Bu arada kalenin ejderhanın elinden kurtul-
duğunu duyan kale beyi ve halkı gelerek Sarı Saltık’a saygı ve hürmet gösterir. Kale beyi 
ve halkı İslam’ı kabul ederek Sarı Saltık’a muhip olur. Sarı Saltık, Rum ülkesinde benze-
ri birçok hizmet yerine getirdikten sonra Hacı Bektaş Veli Dergahı’na ziyarette bulunur. 
Kırşehir yönünden dergaha gelen Sarı Saltık, dervişleriyle beraber Karaöyük deresinde 
Akkubbe’ye karşı çakıl taşlarından oluşan bir öyük yapıp nişan bırakır. Dergaha gelen 
Sarı Saltık bir öküzü kurban edip lokma verir. Beline kemerbest bağlanan Sarı Saltık’a ica-
zetname, çerağ, sofra ve alem teslim edilir. Ardından Sarı Saltık hizmet yurduna geri dö-
ner. 

Sarı Saltık muhiplerine kendisi ölmeden evvel birer tabut yaptırmalarını söyleyerek 
kendisinin hepsinin tabutunda olacağını aktarır. Sarı Saltık, “Hakk’a yürüdüğü” zaman 

vasiyeti gereği tüm muhipleri birer tabut hazırlar. Her tabutta görülen Sarı Saltık aslında 

4 Metinde post yerine seccade ifadesi kullanılmaktadır. Bkz. Vilâyet-Nâme, Manâkıb-ı Hünkâr Hacı Bektâş-ı 
Velî, Haz: Abdülbâki Gölpınarlı, s. 45, 1995, İstanbul. 

Alevi-Bektaşi inançlı topluluklarda seccade ifadesi yaygınlıkla kullanılmamaktadır. Alevi-Bektaşi inançlı top-
luluklarda yaygınlıkla kullanılan ifade post olduğu için makalede de post tabirinin kullanılması tarafımızca 
tercih edilmiştir. 
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tek bir tabutta olacağını kale beyine önceden söylemiştir. Bunu da kale beyine tabuttan 
kendisine doğru elini uzatarak göstereceğini iletmiştir. Nitekim Hakk’a yürüdüğünde bu 
kerameti kale beyine de gösterir (Gölpınarlı, 1995:44).5

Ebü’l-Hayr-ı Rûmî tarafından kaleme alınan Saltukname adlı eser ise Sarı Saltık ile il-
gili en detaylı ve geniş bilgileri içermektedir. Sarı Saltık’ı genel biyografik ve tarihi kimliği 
ile ortaya koyan en önemli metin, Saltukname’dir. Saltukname’de de Sarı Saltık, Hacı Bek-
taş Veli ile ilişkili ve çağdaş olarak tanıtılmaktadır. Sarı Saltık; Tapduk Emre, Ahi Evran, 
Üryan Baba ve Karacaahmed Sultan gibi Anadolu’da Alevi-Bektaşi inancının temel tari-
hi-karizmatik temsilcileri ile beraber ve iletişim içinde gösterilmektedir. Ayrıca 13. yüz-
yıl Anadolu irfan-düşün evreninin önemli temsilcilerinden Nasreddin Hoca, Mevlana ve 
Şems-i Tebrizi ile de irtibatta olduğu ifade edilmektedir (Kökel, 2007:121).6

Sarı Saltık ile ilgili bir diğer önemli yazılı kaynak, Evliya Çelebi’nin 
Seyahatnamesi’dir. Evliya Çelebi, eserinde Sarı Saltık’a geniş yer vermiş, hakkındaki men-
kıbeler eşliğinde Sarı Saltık’ın tarihi-inançsal kimliğini net bir şekilde ortaya koymuştur. 
Sarı Saltık’ın, Hacı Bektaş Veli’nin dervişi olduğu, Hacı Bektaş Veli tarafından Rumeli 
bölgesinde Alevi-Bektaşi inancının kuruculuğunu ve temsilciliğini yapmakla görevlendi-
rildiği, kendisine birtakım kutsal emanetler teslim edilen Sarı Saltık’ın, Doğu Avrupa’nın 
farklı noktalarına Hacı Bektaş Veli düşüncesini taşıdığı anlatılmaktadır (Kökel, 2007:122).7

Balkan coğrafyasındaki Türk ve İslam tarihini irdeleyen metinlerde de Sarı Saltık ta-
rihsel bir özne olarak değerlendirilmektedir. Bu kaynaklara göre Sarı Saltık, 13. yüzyıl-
da mahiyetindeki on binlere varan Türkmen kitle ile Rumeli’ye geçerek Türkmenleri 
Balkanlar’a iskan etmiştir (Kökel, 2007:122).8

Diğer taraftan 13. yüzyıl Anadolu irfan-düşün-tasavvuf ortamının en yetkin temsilci-
lerinden olan Yunus Emre, bağlı olduğu irşat-teslimiyet-tarikat zincirini Tapduk Emre-Ba-
rak Baba-Sarı Saltık olarak ifade etmektedir (Kökel, 2007:122).9 Bu veri, Sarı Saltık’ın Hacı 
Bektaş Veli düşünce geleneği ve Alevi-Bektaşi inancının tarihi açısından ne denli önemli 

ve etkili bir şahsiyet olduğunu ortaya koymaktadır. Nitekim Yunus Emre, Tapduk Emre 

5 Benzeri detaylar için bkz. Uzun Firdevsî, Manzum Vilâyet-Nâme, Vilâyet-Nâme-i Hâcî Bektaş Velî-i 
Horasanî, Haz: Mehmet Fatih Köksal, s. 257, 2018, Ankara.

6 Detaylar için bkz. Saltuk-Nâme, Ebü’l-Hayr-ı Rûmî, Haz: Şükrü Haluk Akalın, C. 2, 1988, İstanbul. 

7 Detaylar hakkında bkz. Evliya Çelebi Tam Metin Seyahatnâme, Haz: Mümin Çevik, C. 2-3, 1996, İstanbul. 

Şahsımız tarafından hazırlanan Güvenç Abdal Ocaklıları, Tarihsel Süreç I adlı yayının 11. sayfasındaki 33 nu-
maralı dipnotta kaynak künyesi verilirken cilt no, 2/3 olarak verilmiştir. Benzer durum kaynakça kısmında da 
tekrarlanmıştır. Doğru hali cilt no, 2 şeklindedir. 

8 Detaylar hakkında bkz. Umumî Türk Tarihine Giriş, A. Zeki Velidî Togan, s. 268, 1970, İstanbul.

9 Detaylar hakkında bkz. Yunus Emre ve Tasavvuf, Abdülbaki Gölpınarlı, s. 43, 2003, İstanbul. 
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ve Barak Baba, Alevi-Bektaşi düşün-inanç sisteminin 13. yüzyıldaki öncelikli temsilcilerin-
dendir.10

Sarı Saltık İnanç-Dede ocağı

Sarı Saltık’ın Alevi-Bektaşi inancındaki öncelikli ve önemli konumunu destekleyen en 
önemli dinamiklerin başında adına oluşmuş Alevi inanç-dede ocağı gelmektedir. Sarı Sal-
tık Ocağı, Alevi inanç-dede ocağı yapılanışında önemli bir temsiliyete sahiptir. Sarı Saltık 
Ocağı’nın tarihsel merkezi, Tunceli-Hozat bölgesidir. Ocak, Hozat bölgesi merkezli olarak 
farklı illere yayılan bir etkinliğe sahiptir. Sarı Saltık Ocağı’nın Hozat bölgesindeki tarihsel 
merkezi, Karaca köyüdür. Yüzyıllar boyunca Karaca köyü, Sarı Saltık Ocağı dede soyuna 
mensup ailelerin yaşadığı ve inançsal hizmet verdiği bir inanç merkezi olmuştur.11 Kara-
ca köyü dışında Sarı Saltık Ocağı’nın Hozat’taki ikinci önemli merkezi, Akören köyüdür. 
Halk arasında Ağveren olarak adlandırılan köyde de Sarı Saltık Ocağı dede soyuna men-
sup aileler yaşamıştır. Akören köyünün Köybaşı ve Mezire mahallelerinde yakın tarihe 
kadar Sarı Saltık Ocağı dede soyundan aileler yaşamış olup her iki mahallenin de nüfusu 
Sarı Saltık Ocağı dede soyuna mensuptur. Akörenli Sarı Saltık Ocağı dede soyunun men-
suplarının aktardığı sözlü bilgilere göre Sarı Saltık’ın yöreye geldiğinde yerleşerek inanç-
sal faaliyetlerini sürdürdüğü mevki, Akören köyüdür. Nitekim adıyla anılan dağın zirve-
sindeki ziyareti de Akören köyünün sınırında, Hozat’ın kuzey istikametinde bulunmak-
tadır. Sarı Saltık’ın ardından soyunun mensupları Karaca köyüne göç ederek yerleşmiştir. 

Hozat’ta günümüzde Sarısaltık adıyla anılan bir köy daha bulunmaktadır. Bu köyün 
eski adı, Derik olup bu yerleşim biriminin Sarı Saltık Ocağı ile tarihsel ve inançsal açı-
dan hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır. Derikliler, Mardin-Derik bölgesinden göç ederek 
Hozat’a yerleşmiş Rutanlı aşireti mensuplarıdır. Sözlü bilgilere göre kökenleri Sünni olup 
sonradan Alevi inancını benimsemiş olan Derikliler, kendilerini Bahtiyar aşireti ile akra-
ba olarak görmektedir. Bahtiyar aşireti, Hozat’ın yerli ve önemli aşiretlerinden biri olup 
Kureyşan Ocağı talibidir. Nitekim Derikliler de sonradan Kureyşan Ocağı’na talip olarak 
bağlanmıştır.12

10 Yunus Emre ve Tapduk Emre’nin Alevi-Bektaşi inancının tarihindeki etkinliklerini, Anadolu’nun farklı yö-
relerinde adlarına oluşmuş kutsal mekanların sayıca çokluğunda da gözlemlemek mümkündür. 

11 Karaca köyünde Sarı Saltık Ocağı dede soyunun mensupları dışında Karaballı aşiretine mensup Derviş Ce-
mal Ocağı talipleri de yerleşiktir. 

Akörenli Sarı Saltık Ocağı dede soyunun mensuplarının aktardığı sözlü bilgilere göre Sarı Saltık, Hozat yöre-
sine geldiğinde Karaca köyü kurulu olup tüm nüfusu Karaballı aşireti mensuplarından oluşmaktadır. 

Karacalı Sarı Saltık Ocağı dede soyunun mensuplarının aktardığı sözlü bilgilere göre ise Karaca köyünü kuran 
Sarı Saltık’ın soyundan gelen Seyyid Nesimi Dede’dir. 

12 Derikliler, Sarı Saltık ziyaretine yakınlık ve köylerinin adının Sarısaltık olmasından dolayı bölgede Sarı Sal-
tık Ocağı dede soyunun mensupları gibi hareket etmektedir. Deriklilerin bu faaliyetleri Karaca ve Akörenli 
Sarı Saltık Ocağı dede soyunun mensupları tarafından tepki ile karşılanmakta ve uygun görülmemektedir. 
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Akörenli [Ağverenli] Sarı Saltık Ocağı dede soyunun mensuplarına göre Sarı Saltık, 
Hacı Bektaş Veli ile çağdaş olup Hacı Bektaş Veli’nin dervişidir.13 Eğitimini Hacı Bek-
taş Veli’den alan Sarı Saltık, Horasan erenlerindendir. Ocaklılara göre soyu İmam Zey-
nel Abidin’den gelen Sarı Saltık aynı zamanda Seyyid Battal Gazi’nin neslindendir. Sarı 
Saltık Ocağı dede soyunun mensuplarına göre Hacı Bektaş Veli, Alevi-Bektaşi inancının 
“piri”, “serçeşmesi” ve “hünkarı” olup tartışmasız ve yegane önderidir. Sarı Saltık’ın mür-
şidi Hacı Bektaş Veli olup Sarı Saltık Ocağı, Hacı Bektaş Veli Dergahı’na bağlıdır. Tarih-
sel süreçte sonradan Sarı Saltık Ocağı bir üst inanç-dede ocağı olarak Tunceli bölgesinde 
“mürşid-i alem” olarak bilinen Ağuiçen (Ağuçan) Ocağı’na bağlanmıştır.14 Sarı Saltık Oca-
ğı dede soyunun mensupları, Ağuiçen (Ağuçan) Ocağı’nın Hozat-Karabakır (Bargini) kö-
yünde türbesi ve ocağı bulunan Seyyid Mençek İrfani koluna bağlıdır.15 Sarı Saltık Ocağı 
dede soyunun mensupları, inançsal açıdan birbirine bağlıdır. Ocak içerisinde en üst ocak-
lı kol, Seyyid Aliler koludur. Sarı Saltık Ocağı dede soyunun mensupları inançsal açıdan 
birbirine bağlanarak kendi içlerinde en üst ulu makam olarak Seyyid Aliler kolunu kabul 
etmiştir. Sarı Saltık Ocağı’na ise Tunceli yöresinde Seyyid Şıh Hasan-Hasanlı aşiretleri ola-
rak bilinen Alevi toplulukların talip olarak bağlı olduğu Derviş Cemal Ocağı’nın Erzin-

can-Üzümlü-Çayıryazı (Zurun) köyünde yerleşik mürşit makamı bağlıdır.16 Derviş Cemal 

13 Sarı Saltık Ocağı dede soyunun mensupları, dip dedelerinin adının Sarı Saltık olduğunu sonradan özellikle 
Bektaşi çevrelerin Sarı Saltuk kullanımını tercih ettiğini tarafımıza ifade etmiştir. 

14 Sarı Saltık Ocağı dede soyunun mensuplarına göre Alevi-Bektaşi inancındaki asıl mürşid-i alem, Hacı Bek-
taş Veli’dir. 

15 Tunceli yöresinde Seyyid Mençek İrfani’nin adı, Seyyid Mençek Urfani şeklinde de telaffuz edilmektedir. 

16 Çayıryazılı Derviş Cemal ocaklıları, Sarı Saltık Ocağı ile aralarındaki inançsal ilişkinin taliplik gibi bir bağ-
lılığı içermediğini tarafımıza ifade etmiştir. Çayıryazılı Derviş Cemal ocaklıları, Sarı Saltık ile Derviş Cemal’in 
musahip olduklarını, iki inanç-dede ocağı arasındaki inançsal bağın musahiplik merkezli olduğunu aktarmış-
tır. Çayıryazılı Derviş Cemal ocaklıları, Sarı Saltık’ın yaşça büyük olmasından dolayı Derviş Cemal’in Sarı 
Saltık’a lokma sunduğunu, Derviş Cemal’in lokmayı verirken: “Her yıl gel, lokmanı bizden al, musahipliği-
miz böylece daim olsun” dediğini, bu ikrarlaşma üzerine Sarı Saltık ocaklısı dedelerin tarih boyunca her yıl 
Çayıryazı köyüne gelerek lokma haklarını aldıklarını iletmiştir. Nitekim Çayıryazılı Derviş Cemal ocaklıları, 
Tunceli yöresinden Sarı Saltık Ocağı dedeleri olan Kasım Dede, Zeynel Dede ve Nihat Dede’nin Çayıryazı kö-
yüne gelerek inançsal içerikli ziyaretlerde bulunduğunu ifade etmiştir. 

Çayıryazılı Derviş Cemal ocaklılarının lokma ile kastettiği koyun, keçi gibi küçükbaş hayvan veya nakdi para-
dır. 

Sarı Saltık ocaklılarına göre Sarı Saltık’ın musahibi Güvenç Abdal’dır. 

Aynı bilgi Karadeniz bölgesinde yerleşik Güvenç Abdal ocaklısı dedeler tarafından da tarafımıza aktarılmış-
tır. Bkz. Güvenç Abdal Ocaklıları I, Tarihsel Süreç, Coşkun Kökel, s. 12, 2013, İstanbul. 

Sarı Saltık ocaklısı dedeler, Sarı Saltık Ocağı ile Derviş Cemal Ocağı dedelerinin birbirleriyle musahip oldukla-
rını tarafımıza aktarmıştır. 

Derviş Cemal Ocağı’nın Tunceli’deki merkezi, Hozat-Dervişcemal köyüdür. Dervişcemal köyü sınırları içeri-
sinde Derviş Cemal’e ait bir ziyaret bulunmaktadır. Derviş Cemal Ocağı’na bağlı ocaklı dede ve ocaklı talip 
topluluklarının Tunceli’den sonra yoğunluklu olarak yerleşik olduğu bölge Erzincan’dır. Derviş Cemal Ocağı, 
tarıklı-erkanlı olup musahipliği temel alan bir inanç-dede ocağıdır.
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Ocağı dede soyunun mensupları, inançsal açıdan birbirine bağlıdır. Ocak içerisinde en üst 
ocaklı kol, “serçeşme” olarak sıfatlandırılan ve mürşit makamını temsil eden Çayıryazı 
köyündeki Derviş Cemal ocaklısı dedeleridir. Sarı Saltık Ocağı’na Derviş Cemal Ocağı’nın 
dedelerinin Seyyid Mehmetler kolu da direk talip olarak bağlanmıştır. 

Sarı Saltık Ocağı dede soyunun mensuplarına göre Sarı Saltık, Hacı Bektaş Veli ta-
rafından önce Rumeli coğrafyasına görevli olarak gönderilmiştir. Doğu Avrupa’da Ale-
vi-Bektaşi inancı adına faaliyetlerini tamamlayan Sarı Saltık daha sonra Anadolu’ya geri 
dönmüş ve Hacı Bektaş Veli tarafından Tunceli bölgesinde benzeri çalışmaları gerçekleş-
tirmek üzere görevlendirilmiştir. Sarı Saltık Ocağı dede soyunun mensuplarına göre Sarı 
Saltık, Tunceli bölgesine Türkleştirme ve İslamlaştırma faaliyetleri için gelmiştir. Nitekim 
Sarı Saltık Ocağı dede soyunun mensupları kendi kimliklerini tanımlarken Horasan kö-
kenli olduklarını, Türk-Türkmen soyundan geldiklerini ve dillerinin Türkçe olduğunu ifa-
de etmektedir.17

Sarı Saltık Ocağı dede soyunun mensupları tarafından “Seyyid Sarı Sultan” olarak 
da anılan Sarı Saltık sözlü bilgilere göre Tunceli’ye gelerek Akören köyüne yerleşmiştir. 
Alevi-Bektaşi inancı adına bölgede hizmetler gerçekleştiren Sarı Saltık, Akören köyünde 

“Hakk’a yürümüş” ve bugün adıyla anılan dağın zirvesindeki mekanına sırlanmıştır.18 

17 Sarı Saltık Ocağı dede soyunun mensuplarının Türk-Türkmen kimliğini önemsemeleri, İslam merkezli bir 
Alevi-Bektaşi inancını benimsemeleri ve Hacı Bektaş Veli’ye olan bağlılıkları tarih boyunca Tunceli bölgesin-
deki marjinal yapıları rahatsız etmiştir. Bu nedenle ocaklı dede ailesi üyelerine karşı bu çevrelerce sürekli bir 
polemiksel duruşun sergilendiği Sarı Saltık Ocağı dede soyunun mensuplarınca tarafımıza aktarılmıştır. 

Sarı Saltık Ocağı dede soyunun mensupları tarih boyunca ana dilleri olan Türkçeyi konuşmuş ve yaşatmıştır. 
Sarı Saltık Ocağı dede soyunun mensupları ana dilleri dışında Tunceli bölgesinde konuşulan Zazaca ve Kürt-
çe dillerini bilmemektedir. Sarı Saltık Ocağı dede soyunun mensuplarının gündelik hayatlarında tarih boyun-
ca Zazaca ve Kürtçe yer almamıştır. Buna karşılık Zazaca ve Kürtçe konuşan ailelerden yapılan evlilikler ve 
sosyal etkileşimle sonradan Sarı Saltık Ocağı dede soyunun mensupları arasında asgari düzeyde Zazaca ve 
Kürtçe kullanılmaya başlamıştır. 

Diğer taraftan Sarı Saltık Ocağı ile inançsal-tarihsel bağlantı içerisindeki Ağuiçen Ocağı mensupları Kürtçeyi, 
Derviş Cemal Ocağı mensupları ise Zazacayı yaygın olarak gündelik hayatta kullanmaktadır. Buna karşılık 
her iki inanç-dede ocağında da ibadet dilinin yaygınlıkla Türkçe olduğu tarafımıza ifade edilmiştir. 

18 Sarı Saltık Ocağı dede soyunun mensuplarına göre Sarı Saltık adına Türkiye ve Balkan coğrafyalarında on-
larca ziyaretin oluşma sebebi, Sarı Saltık soyundan gelen farklı tarihi kişiliklerin geniş bir coğrafyaya yayılan 
hizmet yoğunluğu ile alakalıdır. 

Karacalı Sarı Saltık Ocağı dede soyunun mensuplarına göre Sarı Saltık, Anadolu ve Balkan coğrafyalarında 
Alevi-Bektaşi inancı adına son derece önemli faaliyetler gerçekleştirmiş ve Hakk’a yürüdükten sonra Roman-
ya-Babadağ’daki türbesinin olduğu yere sır edilmiştir. Karacalı Sarı Saltık Ocağı dede soyunun mensuplarına 
göre Hozat-Sarı Saltık dağındaki ziyareti sembolik bir makamdır. 

Karacalı Sarı Saltık Ocağı dede soyunun mensuplarına göre Tunceli-Hozat bölgesine ilk gelen Sarı Saltık soyu-
na mensup Seyyid Nesimi Dede’dir. Seyyid Nesimi Dede, Tunceli-Hozat bölgesine 14. yüzyılda gelmiş, Kara-
ca köyünü ve köyde Sarı Saltık Ocağı’nı kurmuştur. 
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Sarı Saltık Ocağı dede soyunun mensuplarının verdiği sözlü bilgilere göre Sarı Saltık’ın 

yedi oğlu olmuş ve soyu bu yedi koldan devam etmiştir. Sarı Saltık evlatları olan bu yedi 

kol; Seyyid Aliler, Molla Mustafalar, Kokumlar, Temmuzlar, Rehberler, Pineler ve Kurt 

Mahmutlardır. Sarı Saltık’ın ardından soyu Akören köyünden ayrılıp Karaca köyüne yer-

leşmiştir.19 Nitekim başta Hozat ilçe merkezi olmak üzere Hozat, Ovacık, Pülümür, Çe-

mişgezek ve Tunceli-Merkez ilçelerinin köylerinde ayrıca Erzincan, Elazığ, Gümüşhane, 

Sivas ve Erzurum gibi farklı illerde yerleşik Sarı Saltık Ocağı dede soyunun mensupları 

da bulunmaktadır. Sarı Saltık Ocağı dede soyunun tüm bu mensupları Karaca köyünden 

dağılmıştır. Bu özelliği ile Karaca köyü, Sarı Saltık Ocağı dede soyunun mensuplarının ta-

rihi yurdudur. Diğer taraftan Sarı Saltık Ocağı talip toplulukları ise başta Tunceli olmak 

üzere Erzincan, Elazığ, Gümüşhane, Sivas ve Erzurum illerinde yerleşik olup ocak içeri-

sindeki dede-talip ilişkisi dinamik şekilde devam etmemektedir. Sarı Saltık Ocağı tarıklı-

erkanlı olup musahipliği temel alan bir inanç-dede ocağıdır. 

Hozat-Sarı Saltık dağındaki Sarı Saltık ziyareti, üstü açık ve uzun bir mezardır. Sarı 

Saltık ziyareti, bölge Alevileri için önemli bir adak-inanç merkezidir. Sarı Saltık ziyareti 

ile ilgili Sarı Saltık Ocağı dede soyunun mensupları arasında geçmişten günümüze kadar 

aktarılagelen bir sözsel anlatı bulunmaktadır:

Tarihte Çemişgezek bölgesinde bir kral vardır. Kral yapılan bir savaşta esir düşer ve 

yıllarca esir halde domuz çobanlığı yapar. Uzun zaman geçip yaşadığı bu durumdan bu-

nalan kral, Allah’a yakararak kendisini bu durumdan kurtarması için dua eder. Dua ettiği 

anda bir hikmet gerçekleşir ve kralın yanında bir derviş belirir. Derviş, Sarı Saltık olup 

krala: “Yaptığın dua ile dileğin yerine gelecek, ama sen de bize hizmet edeceksin” der. 

Kral: “Eyvallah” şeklinde karşılık verir. Sarı Saltık, krala: “Kapat gözlerini” der. Kral göz-

lerini açtığında kendisini Çemişgezek’te bulur. Kral yıllarca esirlik yaptığı için bedenen 

perişanlamış ve yıpranmış haldedir. Kralın Çemişgezek’te tanıdığı bir berberi vardır bu 

sebeple kral direk berberinin yanına gider. Yıllar geçtiği için berber kralı tanımaz. Kral, 

berbere saç ve sakallarını kestirmek istediğini söyler. Kralın başında doğuştan gelen bir 

ben vardır. Berber kralın saçlarını keserken beni görür, şaşırır ve kralı tanır. Berber, krala 

saygı ve hürmet gösterir. Kral berbere saraya giderek kendisine kıyafet getirmesini söyler. 

Berber saraya giderek kralın istediği kıyafetleri alarak geri döner. Kıyafetlerini giyen kral 

ardından Çemişgezek’in merkezine gider. Halk, kralı görünce sevinir ve saygı, hürmet 

gösterir. Kral, Sarı Saltık’a verdiği hizmet sözünü de unutmaz ve yerine getirmek ister. 

Sarı Saltık dağına giderek Sarı Saltık ziyaretinin bakım ve onarımını yaptırır. 

19 Akörenli Sarı Saltık Ocağı dede soyunun mensupları da aslen Karacalı olup sonradan Akören köyüne yer-
leştiklerini tarafımıza aktarmıştır. 
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Tunceli-Hozat merkezli Sarı Saltık Ocağı’nın tarihinde Sarı Saltık’ın ardından ön pla-
na çıkan ikinci tarihi-karizmatik inanç önderi, Sarı Saltık soyundan gelen Seyyid Nesimi 
Dede’dir. Seyyid Nesimi Dede, Sarı Saltık Ocağı’nın tarihinde son derece önemli bir ko-
numa sahip olup türbesi Akören köyünün merkez yerleşimindedir.20 Seyyid Nesimi Dede 
hakkında Sarı Saltık Ocağı dede soyunun mensupları arasında geçmişten günümüze akta-
rılagelen bir sözsel anlatı bulunmaktadır:

Tarihte Diyarbakır’da vali olarak görev yapan bir paşa vardır. Paşa rahatsızlanır ve 
yüz felci geçirir. Rüyasında kendisine Hozat-Karaca köyünde bir ulu zatın yaşadığı, der-
dinin dermanının o zatta olduğu söylenir. Sabah paşa hazırlanarak Karaca köyüne gitmek 
üzere yola çıkar. Paşaya rüyasında söylenen zat, Seyyid Nesimi Dede’dir. Paşanın yola 
çıkarak kendisini ziyarete geldiğini hisseden Seyyid Nesimi Dede, eşi anaya misafirlerin 
geldiğini, hazırlık yapmasını söyler. Paşa, Karaca’ya varır, Seyyid Nesimi Dede’yi bulur 
ve derdini Seyyid Nesimi Dede’ye aktarır.21 Seyyid Nesimi Dede, paşanın itikatını ve tes-
limiyetini anlamak ister ve ayağına giydiği çarıklardan birini eline alarak: “Bunu yüzüne 
sürünce şifa bulursun” der. Paşa hiç tereddüt duymadan Seyyid Nesimi Dede’nin pabu-
cunu yüzüne şifa niyetine sürer. Hikmet tecelli eder ve paşanın yüzü o an şifa bularak dü-
zelir. Yaşadığı sevinçle paşa, Seyyid Nesimi Dede’yi yanına alarak yakındaki bir komun22 
üzerine çıkar. Paşa, Seyyid Nesimi Dede’ye: “Dile benden ne dilersen” der. Seyyid Nesimi 
Dede: “Bizim dünya malında gözümüz yok” diyerek paşanın teklifini reddeder. Paşa tek-
lifinde ısrar eder ve olduğu yerde üç yüz altmış derece dönerek eliyle sınırlarını çizdiği 
tüm araziyi Seyyid Nesimi Dede’ye hediye eder. Seyyid Nesimi Dede de: “Bize teslim edi-

len bu toprakları mağdur, ihtiyaç sahibi olanlara dağıtalım” şeklinde karşılık verir.23

20 Seyyid Nesimi Dede Türbesi’nin üstü kapalı olup içerisinde Seyyid Nesimi Dede’ye ait bir merkat bulun-
maktadır. 

21 Karacalı Sarı Saltık Ocağı dede soyunun mensuplarına göre Diyarbakır valisi paşaya Seyyid Nesimi Dede 
rüyasında tanıtılmaz. Paşa, Seyyid Nesimi Dede’nin ululuğunu ve kerametlerini duyar. Askerlerini yollayarak 
Seyyid Nesimi Dede’yi Diyarbakır’a davet eder. Gün batmaya yakın askerlerin kendisini davet etmek üzere 
yola çıktığını hisseden Seyyid Nesimi Dede eşi anaya: “Beni Diyarbakır’dan çağırıyorlar” der ve yola çıkar. 
Seyyid Nesimi Dede, Elazığ ile Malatya arasındaki yolda askerler ile karşılaşır. Seyyid Nesimi Dede, askerle-
re: “Siz geri gidin, paşanın çağırdığı zat benim” der. Askerler geri döndüklerinde Seyyid Nesimi Dedeyi paşa-
nın yanında görürler. 

22 Kom, Tunceli yöresinde mevsimsel yaşamın ve konaklamanın olduğu mekandır. 

23 Karacalı Sarı Saltık Ocağı dede soyunun mensuplarına göre Diyarbakır valisi olan paşa şifa bulduktan son-
ra Cevizaltı mevkisine gelerek Seyyid Nesimi Dede’yi ziyaret etmiştir. Paşa, Seyyid Nesimi Dede’ye: “Dile 
benden ne dilersen” der. Seyyid Nesimi Dede: “Bizim dünya malında gözümüz yok” diyerek paşanın teklifini 
reddeder. Paşa teklifinde ısrar edince Seyyid Nesimi Dede bir komun üstüne çıkar. Seyyid Nesimi Dede oldu-
ğu yerde üç yüz altmış derece dönerek eliyle sınırlarını çizdiği bir arazi tespit eder ve paşaya bu araziyi kendi 
evlatları ve çevre halkına dağıtmak üzere teslim alacağını söyler. Nitekim daha sonra Seyyid Nesimi Dede 
bu araziyi kendi soyundan evlatlarına ve çevrede yaşayan mağdur, ihtiyaç sahibi olanlara dağıtır. Karacalı 
Sarı Saltık Ocağı dede soyunun mensuplarına göre Karaca köyünün etrafındaki tüm yerleşim, Seyyid Nesimi 
Dede’nin Diyarbakır valisi paşadan teslim alıp çevre topluluklara dağıttığı arazi üzerinde oluşmuştur. 
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Seyyid Nesimi Dede’ye ait olan ve şifa verdiğine inanılan bir çift pabuç günümüzde 
de Karacalı Sarı Saltık Ocağı dede soyunun mensupları tarafından muhafaza edilmekte-
dir. Özellikle felçli hastaların24 şifa bulmak niyetiyle ziyaret ettiği tarihi pabuçlar yeşil bir 
örtünün içerisinde muhafaza edilmektedir. Tarihi pabuçlar yeşil örtüye sarılı halde ocaklı 
dede tarafından dua edilerek ziyarete gelen hastaların bedenlerinin rahatsız olan bölgele-
rine sürülmektedir. Diğer taraftan Karacalı Sarı Saltık Ocağı dede soyunun mensuplarının 
elinde “On İki İmamlar Tası” adı verilen ve Seyyid Nesimi Dede’ye ait olduğuna inanılan 
bir su tası da bulunmaktadır.25 Karacalı Sarı Saltık Ocağı dede soyunun mensupları şifa 
bulmak üzere tarihi pabuçları ziyarete gelenlere dua okudukları suyu tasla içirmektedir.26

Karacalı Sarı Saltık Ocağı dede soyunun mensuplarının aktardığı sözlü bilgilere göre 
Karaca köyünü kuran Seyyid Nesimi Dede’dir. Seyyid Nesimi Dede önce Karaca köyü 
sınırları içerisindeki Cevizaltı mevkisine yerleşmiş ardından bugünkü Karaca köyünün 
bulunduğu yere gelerek burada köyü ve ocağı kurmuştur. Nitekim Karaca köyünde Sey-
yid Nesimi Dede tarafından yapıldığına inanılıp yüzyıllar boyunca Sarı Saltık Ocağı dede 
soyunun mensuplarının inanç merkezi olan, tarihi pabuçların ve On İki İmamlar tasının 
muhafaza edildiği, cem-kurban-adak-lokma ritüellerinin gerçekleştirildiği tarihi mekan 
günümüze kadar ulaşmıştır. Tarihi mekan, ahşap unsurların yoğun olarak kullanıldığı iki 
katlı bir yapı olup harap durumdadır.27

Sarı Saltık ocağı İle İlgili Tarihi Belge

Tunceli-Hozat merkezli Sarı Saltık Ocağı dede soyunun mensuplarının Alevi-Bektaşi 
inancı açısından taşıdıkları öncelikli konum ve önem arşiv kaynaklarına da yansımış du-
rumdadır. Nitekim miladi 22 Şubat 1913 tarihli arşiv belgesi Hozat’taki Sarı Saltık Ocağı 
dede soyunun mensuplarından Seyyid Mehmed Hızır [Hıdır]’a Dersim sancağı nakîbü’l-
eşrâf kaymakamlığının verildiğini göstermektedir. Arşivde SB fonunda, 2 dosya numarası 
ve 32 gömlek numarası ile kayıtlı belge, Sarı Saltık Ocağı dede soyunun mensuplarının 
Alevi-Bektaşi inanç önderi olarak tarihsel süreçte sadece Alevi-Bektaşi kitle üzerinde de-
ğil genel ve geniş toplumsal yaşamda da etkin bir nüfuza sahip olduklarını ispatlamak-
tadır. Belgeye göre Sarı Saltık Ocağı dede soyunun mensupları, Hazreti Muhammed’in 

soyundan gelen ve aynı zamanda “evlad-ı Fatıma ve Ali” olan seyyid ve şeriflerin hakkın-

24 Karaca köyündeki tarihi pabuçları farklı hastalıklara sahip olanlar da ziyaret etmektedir.

25 Seyyid Nesimi Dede’ye ait tarihi pabuçlar ve On İki İmamlar Tası, Karaca köyünde yaşayan Sarı Saltık 
Ocağı dede soyunun mensubu sayın Erol Saltık Dede tarafından muhafaza edilmektedir. 

26 On İki İmamlar Tası’nın içerisinde küçük on iki adet anahtar bulunmaktadır. Karacalı Sarı Saltık Ocağı 
dede soyunun mensuplarına göre bu anahtarlar, On İki İmamlar’ı temsil etmektedir. 

27 Sarı Saltık Ocağı dede soyunun mensuplarına ait Karaca köyündeki tarihi mekan gerek Sarı Saltık 
Ocağı’nın gerekse Tunceli yöresindeki Alevi inancının tarihi açısından son derece önemli bir inançsal varlıktır. 
Tarihi mekanın gerekli duyarlılık ve destekle kısa zamanda imar edilmesi öncelikli önem taşımaktadır. 
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da resmi boyutta hizmet veren nakîbü’l-eşrâf kaymakamlığı görevini üstlenecek düzey-

de dönemin siyasi gücü Osmanlı devleti nezdinde de önemli takdire, etkinliğe ve iltifata 

sahiptir. Sarı Saltık Ocağı dede soyunun mensuplarının Alevi-Bektaşi kitle üzerinde ve 

genel-büyük toplum olan Osmanlı-Anadolu toplumu nezdinde ayrıca Osmanlı devletinin 

resmi makamları düzeyinde edindiği takdir, etkinlik ve iltifatı ilgili arşiv belgesinde şahit 

sıfatı ile adları ve mühürleri bulunan şahısların inançsal, sosyal ve siyasi kimliklerinde de 

gözlemlemek mümkündür. Belgede şahit olarak Şah Mansur (Baba Mansur), Cemal Ab-

dal (Seyyid Sultan Nuri Cemaleddin) ve Şeyh İbrahim (Şah İbrahim) ocaklılarının, Şadi 

[Şadili], Milli [Millili], Koçuşağı ve Balyan aşiretlerinin temsilcilerinin, nâfi‘a ve harbiye 

nezâreti mensuplarının, ticâret, zirâ‘at, maârif, evkâf, meşihat, mahkeme-i teftiş kurumla-

rının mensuplarının adları ve mühürleri yer almaktadır. 

Arşiv belgesinde Karaca köyü Karacalar şeklinde geçmekte olup diğer adının Akvi-

ran [Akören, Ağveren] olduğu ifade edilmektedir. Bu veriye göre günümüzde iki ayrı 

köy olan Karaca ve Akören’in tarihte iki adlı bir köy olduğu görülmektedir. Belgede Sarı 

Saltık’ın “sahihü’n-neseb”, “sâdât-ı kiramdan” olduğu ifade edilerek soyunun Hazreti 

Muhammed’e ve “evlad-ı Fatıma ve Ali’ye” ulaştığı aktarılmaktadır. Sarı Saltık, “Baba” 

sıfatı ile tanıtılarak “kibâr-ı veliyullah” ve “kutbü’l-ârîfîn” makamında bulunduğu işlen-

mektedir. Belgede Sarı Saltık’ın Hozat-Sarı Saltık dağında bulunan ziyareti kastedilerek 

Sarı Saltık’ın Karaca köyünde sırlandığı ve türbesinin Karaca’da bulunduğu ifade edil-

mektedir. Belgede ayrıca nakîbü’l-eşrâf kaymakamlığı yetkisi verilen Seyyid Mehmed Hı-

zır [Hıdır]’ın Sarı Saltık soyundan geldiği, dolayısıyla Karacalı-Akviranlı [Akörenli, Ağve-

renli] Sarı Saltık Ocağı dede soyunun mensuplarının Sarı Saltık’ın gerçek soyu ve neslinin 

devamı olduğu belirtilmektedir. 

Sonuç olarak ilgili arşiv belgesi ile Tunceli-Hozat-Karaca köyü merkezli Sarı Saltık 

Ocağı’nın tarihsel ve inançsal temelleri net bir şekilde ortaya konulmaktadır. Belge bağ-

lamında Sarı Saltık’ın Alevi-Bektaşi inancı adına bölgede hizmet verdiği, Karaca köyün-

de Hakk’a yürüdüğü ve burada sırlandığı, türbesinin Karaca köyünde bulunduğu, Sarı 

Saltık’tan sonra soyunun Karaca-Akviran [Akören, Ağveren] köyünde devam ettiği akta-

rılmaktadır. Arşiv belgesi ile günümüzde aynı adlarla iki ayrı köy olan Karaca ve Akören 

[Ağveren]’in tarihte iki adı olan bir köy olduğu, Sarı Saltık’ın seyyid olup neslinin On İki 

İmamlar ve Ehl-i beyt üzerinden Hazreti Muhammed’e ulaştığı, Sarı Saltık’ın tasavvuf-

tarikat geleneğinde en üst makam olan kutbü’l-ârîfînliğe ulaştığı yazılı olarak ifade edil-

mektedir. Belgede verilen bilgilerden hareketle Sarı Saltık Ocağı dede soyunun mensup-

larının dönemin siyasi gücü olan Osmanlı devleti nezdinde inançsal ve sosyal konumları 

itibarıyla muhatap alınan, muteber görülen, takdir ve ilgi gösterilen bir aile olduğu tespit 

edilmektedir. 
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Sarı Saltık ocağı İle İlgili Tarihi Belgenin Günümüz Türkçesine Çevrilmiş 
şekli

“Dersaadet-i Nikâbet-i Ale’l-Eşrâf Hazretlerinin Cânib-i Semûhîleri Cenâblarına 

Ma‘rûzdur:

Bâdi-i terkîm-i şehâdetnâme-i çâkerânemiz oldur ki;

Ma‘muretü’l-aziz Vilâyeti’ne muzâf Dersim Sancağı’na tâbi‘ Akviran [Akören, Ağve-

ren] nâm-ı diğeri Karacalar [Karaca] Karyesi’nde defîn-i hâk-ı ıtırnâk olan sahihü’n-neseb 

sâdât-ı kirâmdan kutbü’l-ârîfîn Sarı Saltuk [Saltık] Baba -kuddise sırrahu’l-azîz- hazretleri 

an-aslın sülâle-i nebevîyeden ve kibâr-ı veliyullahdan olduğu ve türbe-i şerîfi ziyaretgâh-ı 

âm ve melce-i havâs ve avâm bulunduğu ve geçen fî 17 Şubat sene [1]328 tarih ve 91 nu-

maralı emirnâme-i sâmi-i cenâb-ı siyâdet-penâhileriyle memleketimiz bulunan Dersim 

Sancağı Nakîbü’l-eşrâf Kaimmakamlığı’na ta‘yin buyurulan Seyyid Mehmed Hızır [Hı-

dır] bin Seyyid Ali Efendi dâileri dahi müşârün-ileyh Seyyid Sarı Saltuk [Saltık] Baba haz-

retlerinin neslen ba‘de neslin sulb-i sahîhden olub bu kere li-ecli’t-tasdîk leffen takdîm-i 

pîşgâh-ı sâmileri kılınan sûret-i silsilenâme-i şerîf dahi eben an ceddin tevârüsen yedle-

rinde mahfûz bulunan silsilenâme-i mukaddesenin aynî ve bizzât kendülerine münha-

sır ve mahsûs bulunduğunu hasbeten lillahi bi’t-tasdîk işbu şehâdetnâmemiz hâk-ı pâ-yı 

semûhîlerine takdîm kılındı.

Ol bâbda irade ve fermân hazret-i veliyyülemrindir.

Fî 15 Rebiülevvel sene 1331 [22 Şubat 1913] ve fî 6 Şubat sene [1]328

Mahkeme-i Teftîş odacılarından Mustafa”

İmza ve Mühürler

“Meşihat tahsildârlarından Mehmed Sadık, Evkâf hademesinden Hasan Sabri,

Mahkeme-i Teftiş hademesinden Mehmed Salih, Nâfi‘a hademesi Hasan Hüseyin,

Nâfi‘a odacılarından Mustafa Feyzi, Ticâret Zirâ‘at odacılarından Mehmed Ali b. Veli, 
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Ticâret Zirâ‘at odacılarından Hüseyin b. Ali Haydar, Şeyh İbrahim28 evlâdından Sey-

yid Mehmedzâde Seyyid Ali Rıza,

Maârif odacılarından Süleyman, Maârif odacılarından Mehmed,

Maârif odacılarından İsmail Hüsnü b. Hamza, Ticâret ve Zirâ‘at odacılarından Hüse-

yin Kamil, 

Ticâret Zirâ‘at odacılarından Hızır [Hıdır] Kadri b. İsmail, Harbiye Nezâret-i Celîlesi 

hulefâsından Ahmed Fazıl,

Kapan-ı Dakîk’te29 Arabacı Ocaklı Hüseyin, Şadilli30 [Şadi, Şadili] aşîretinden Mehmed 

Urfalı Ali,

Şadilli [Şadi, Şadili] aşîretinden Tercanlı İsmail, Dersimli Şah Mansur31 evlâdlarından 

Seyyid Hüseyin,

28 Şeyh İbrahim Veli, Anadolu’da Erdebil-Safevi Dergahı’na bağlı olarak örgütlenmiş en önemli Alevi inanç-
dede ocaklarından birisi olan Şeyh İbrahim Veli Ocağı’nın kurucusudur. Gerek ocağın mensupları gerekse di-
ğer Alevi-Bektaşi inançlı topluluklar, Şeyh İbrahim Veli adlandırması yerine Şah İbrahim Veli ifadesini yay-
gınlıkla kullanmaktadır. Şah İbrahim Veli Ocağı’nın tarihsel merkezi, Malatya-Hekimhan-Ballıkaya (Mezirme) 
köyüdür. Şah İbrahim Veli Ocağı’nın Malatya başta olmak üzere Sivas, Çorum, Amasya, Tokat, Ankara, Eski-
şehir ve Denizli bölgelerine kadar yayılan geniş bir etkinlik sahasında ocaklı dede ve ocaklı talip toplulukları 
yerleşiktir. Şah İbrahim Veli Ocağı bir üst inanç-dede ocağı olarak Dede Kargın Ocağı’na bağlıdır. Şah İbrahim 
Veli Ocağı, tarıklı-erkanlı olup musahipliği temel alan bir inanç-dede ocağıdır.

Belgede geçen Şeyh İbrahim evladı ifadesiyle Şeyh İbrahim Veli Ocağı evladının kastedilmiş olması güçlü ola-
sılıktır. 

29 Kapan-ı Dakîk, bugünkü İstanbul-Unkapanı semtinin eski adıdır. 

30 Şadi [Şadili] aşireti Alevi inançlı olup Cemal Abdal Ocağı talibidir. Tunceli bölgesinde yerleşik aşiret men-
supları kökenlerinin Elazığ-Karakoçan bölgesi olduğunu tarafımıza iletmiştir. 

Şadi [Şadili] airetinin Gümüşhane-Şiran bölgesinde yerleşik mensupları kökenlerinin Horasan olduğunu, 
Türk kimliğini taşıdıklarını ve gündelik hayatta kullandıkları Kürtçeyi sonradan öğrendiklerini tarafımıza 
alan çalışmalarında iletmiştir. 

31 Baba Mansur Ocağı’nın merkezi Tunceli-Mazgirt-Darıkent (Muhundu) köyüdür. Köyde Baba Mansur’un 
kerametiyle yürüttüğüne inanılan duvarın muhafaza edildiği ziyaret bulunmaktadır. Yaygınlıkla günümüzde 
Baba Mansur ifadesi kullanılmaktadır fakat ocaklı dedeler Şah Mansur tabirinin de geçmişte büyükleri tara-
fından kullanıldığını tarafımıza iletmiştir. Baba Mansur ocaklı dedelerinin aktardığı sözlü bilgilere göre Baba 
Mansur, Horasan erenlerindendir. Baba Mansur, Hoca Ahmed Yesevi Dergahı dervişlerinden olup babası As-
lan Baba’dır. Aslan Baba da Hoca Ahmed Yesevi’nin halifelerindendir. Baba Mansur Ocağı bir üst ocak olarak 
Seyyid Sabun Ocağı’na bağlıdır. Baba Mansur Ocağı tarıklı-erkanlı olup musahipliği temel alan bir inanç-dede 
ocağıdır. 
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Tercanlı Milli32 [Millili] aşîretinden İsmail, Tercanlı Turâbi evlâdından Hasan, 

Kapanda [Dakîk] Arabacı Ocaklı Halil b. Mehmed, Hasan b. Ali,

Kapanda [Dakîk] Arabacı Ocaklı es-Seyyid Celal b. Mehmed, Kapanda [Dakîk] Kah-
veci Ocaklı Mehmed Emin, 

Kapanda [Dakîk] Kîleci es-Seyyid Süleyman, Kapanda [Dakîk] Kîleci Hasan, 

Eytâm tahsildârlarından Mehmed, Kapanda [Dakîk] Arabacı Kirkidli İbrahim Celil, 

Nâfi‘a Nezâreti hademelerinden [Mühür], Erzincan’ın Balyan33 aşîretinden Mustafa 
Ağazâde Halil, 

Dersimli Koçuşağı34 aşîretinden İsmail Ağazâde Süleyman, Gülgünlü Şeyh 

İbrahimzâde Seyyid İsmail, 

32 Milli [Millili] aşireti içerisinde Alevi ve Sünni inançlı iki kol vardır. Alevi kolun mensuplarına göre Sünni 
kol sonradan asimile olarak Alevi kimliğini kaybetmiştir. Tunceli’deki Milli [Millili] aşiretinin merkezi, Milli 
köyüdür. Tunceli’de yerleşik olan Milli [Millili] aşireti mensupları aynı zamanda bir Alevi inanç-dede ocağı 
konumundadır. Aşiret mensupları kendi içerisinde dede-talip şeklinde birbirine inançsal olarak bağlıdır. Tun-
celi yöresinde yerleşik Milli [Millili] aşireti mensupları hem bir aşiret hem de bir inanç-dede ocağı statüsüne 
sahiptir. Milli [Millili] aşireti mensuplarının özellikle Kureyşan Ocağı ile yakın inançsal ilişkileri bulunmak-
tadır. Aşiret mensupları kendilerinin inançsal açıdan Kureyşan Ocağı’nın bir kolu olabileceklerini tarafımıza 
iletmiştir. Bu inanç-dede ocağına Tunceli yöresindeki farklı topluluklardan talip olarak bağlı olanlar varken 
zamanla bu talip kitlesi farklı Alevi inanç-dede ocaklarına talip olarak bağlanmıştır. Milli köyü yakın tarihte 
merkez ilçeye mahalle olarak dahil edilmiş ve adı İsmet İnönü mahallesi olmuştur. 

Tunceli’de yerleşik Milli [Millili] aşireti mensupları Horasan kökenli olduklarını, Türk kimliğini taşıdıklarını 
zamanla aşiretin belli bir parçasının Kürt kimliğini benimsediğini ve Sünni inancını kabul ettiğini tarafımı-
za aktarmıştır. Tunceli’de yerleşik Milli [Millili] aşireti mensupları atalarının Kürtçeyi de bildiklerini fakat bu 
özelliğin zamanla eridiğini tarafımıza iletmiştir. Günümüzde Tunceli’de yerleşik Milli [Millili] aşireti mensup-
ları Zazaca dilini bilmekte ve gündelik yaşamda kullanmaktadır. 

İsmet İnönü mahallesinde Milli [Millili] aşireti mensubu olup Tunceli yöresinde Alevi inancı açısından önemli 
bir konuma sahip Derviş Milli’nin de türbesi bulunmaktadır. 

33 Balyan aşireti, Horasan kökenli ve Alevi inançlı bir aşirettir. Gündelik yaşamda Kürtçe konuşan Balyan aşi-
reti mensupları Ağuiçen (Ağuçan) Ocağı talibidir. Türk olduklarını tarafımıza ileten Balyan aşireti mensupları 
yoğunluklu olarak Adıyaman ve Malatya bölgelerinde yerleşiktir. Balyan aşireti mensupları Elazığ, Erzincan 
ve Tunceli’de de az oranda yaşamaktadır.

Balyan aşiretinin mensupları Tunceli’nin Pertek ve Pülümür yörelerinde bulunmaktadır. Pertek bölgesinde 
yerleşik olan Balyanlılar kökenlerinin Malatya-Akçadağ bölgesi olduğunu, bağlı oldukları inanç-dede oca-
ğının ise Ağuiçen (Ağuçan) olduğunu tarafımıza iletmiştir. Tunceli-Pertek bölgesinde yerleşik Balyan aşireti 
mensupları Erzincan bölgesinde de aşiretlerinin mensuplarının yerleşik olduğunu aktarmıştır. 

34 Koçuşağı aşireti, Horasan kökenli ve Alevi inançlı bir aşirettir. Zazaca konuşan Koçuşağı aşiretinin alt kol-
ları bulunmakta olup bu kolların çoğunluğu Baba Mansur Ocağı talibidir. Koçuşağı aşiretinin alt kollarından 
az sayıdaki bir nüfus ise Derviş Cemal Ocağı talibidir. Tunceli’nin çoğunluklu olarak Çemişgezek, Hozat ve 
Ovacık bölgelerinde yerleşik olan Koçuşağı aşireti mensupları Tunceli bölgesine Malatya’dan geldiklerini ve 
Şıh Hasan’ın kardeşi olan Seyidan’ın soyundan olduklarını tarafımıza iletmiştir. 

Şıh Hasan, Tunceli bölgesinde yoğunluklu olarak yerleşik olup Derviş Cemal Ocağı talibi olan Seyyid Şıh Ha-
san-Hasanlı aşiretlerinin soyca dip ulusudur. 
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Erzincanlı Şah Mansur evlâdlarından Seyyid İmam Hüseyin-zâde Seyyid Abdullah, 

Tercanlı Balyan [Balban] aşîretinden Dursun Ağazâde Mümin,

Kapan-ı Dakîk’te Seyyid Cemalli Nureddin35 evlâdlarından Seyyid Ahmed, Nâfi‘a 

Nezâreti hademelerinden İbrahim, 

Nâfi‘a Nezâreti Ser Odacısı Hüseyin.”

35 Cemal Abdal Ocağı’nın tarihsel merkezi, Elazığ-Karakoçan-Üçbudak köyüdür. Köyün eski adları; Deli-
kan, Altıntaş ve Karadirek’dir. Üçbudak köyünün Hasan Dede adlı bir de mahallesi bulunmaktadır. Cemal 
Abdal’ın bir diğer adı, Seyyid Sultan Nuri Cemaleddin’dir. Üçbudak köyünde Cemal Abdal ve oğlu Seyyid 
Ali Sultan’ın ziyaretleri bulunmaktadır. Üçbudak’ta Cemal Abdal ziyaretine Büyük Cemal Abdal, oğlu Sey-
yid Ali Sultan ziyaretine ise Küçük Cemal Abdal denilmektedir. Cemal Abdal’a ait olan Büyük Cemal Abdal 
ziyareti, üstü kapalı olup içerisinde bir merkat bulunmaktadır. Seyyid Ali Sultan’a ait olan Küçük Cemal Ab-
dal ziyareti ise üstü açık olup tek mezardan oluşmaktadır. Üçbudak köyünün tüm nüfusu Alevi inançlı olup 
Cemal Abdal Ocağı dede soyuna mensup ailelerden oluşmaktadır. Köyde sadece bir aile Şadi [Şadili] aşireti 
mensubu olup ocağın talibidir. Bu talip ailesi aslen Bingöl-Karer bölgesinden göç ederek Üçbudak köyüne 
yerleşmiştir. 

Büyük bir kısmının asimile olarak Sünni inanç kimliğini benimsediği Şadi [Şadili] aşiretinin mensuplarının 
talip olarak bağlı olduğu Cemal Abdal Ocağı’nın tarihsel merkezi Üçbudak köyünde “Hustına Reş” adıyla 
anılan Karadirek ziyareti bulunmaktadır. Ziyaret, inanışa göre Cemal Abdal’ın köye geldiğinde inşa ettiğine 
inanılan tarihi mekanın içerisinde yer almaktadır. Cemal Abdal’ın yaşamını sürdürdüğü tarihi mekan köyün 
tarihi cemevi olup ziyaretten dolayı “Hustına Reş” olarak adlandırılmaktadır. 

Üçbudak köyünde sözlü bilgilere göre Cemal Abdal’ın amcası olarak kabul edilen Şıh Delili Berhecan’ın adıy-
la anılan ve devasa büyüklükteki bir karağacın altında yer alan Şıh Delili Berhecan çeşmesi vardır. 

Cemal Abdal Ocağı bir üst inanç-dede ocağı olarak Şıh Ahmet Dede Ocağı’na bağlıdır. Üçbudak köyünde yer-
leşik Cemal Abdal Ocağı dedelerine pirlik ve rehberlik yapan Şıh Ahmet Dede Ocağı dedeleri, Tunceli-Maz-
girt-Koyunuşağı köyünün Gölek mahallesinde yerleşiktir. Cemal Abdal Ocağı talip toplulukları yoğunluklu 
olarak Elazığ-Karakoçan, Tunceli-Mazgirt, Bingöl-Kiğı, Erzincan-Refahiye, Erzincan-Tercan, Gümüşhane-Şi-
ran ve Erzurum-Hınıs bölgelerinde yerleşiktir. 

Cemal Abdal Ocağı tarıklı-erkanlı olup musahipliği temel alan bir inanç-dede ocağıdır. Üçbudak köyünde ta-
rık; evliya olarak adlandırılmakta olup köyde üç adet evliya muhafaza edilmektedir. İnanışa göre evliyaların 
ikisinin Cemal Abdal’dan kaldığına diğerinin ise Antalya-Elmalı-Abdal Musa Dergahı’ndan geldiğine inanıl-
maktadır. Günümüzde üç evliya, tarihi cemevindeki tadilat çalışmalarından dolayı Cemal Abdal Ocağı dede-
si sayın Cemal Dedeoğlu Dede’nin evinde muhafaza edilmektedir. Ocak geleneğinde üç evliyanın muhafaza 
edildiği asıl mekan, köydeki tarihi cemevidir. 

Tunceli-Mazgirt-Koyunuşağı köyünün Gölek mahallesinde yerleşik Şıh Ahmet Dede Ocağı dedeleri, Malatya 
yöresinden göç ederek Gölek mahallesine yerleşmiştir. Tunceli-Mazgirt-Koyunuşağı köyünün Gölek mahal-
lesinde yerleşik Şıh Ahmet Dede Ocağı dede soyunun mensupları, ocaklarının musahipliği temel alan tarık-
lı-erkanlı bir inanç-dede ocağı olduğunu tarafımıza iletmiştir. Gölek mahallesinde yerleşik Şıh Ahmet Dede 
Ocağı dede soyunun mensupları da tarık için evliya ifadesini kullanmakta olup Gölek mahallesinde yerleşik 
ocaklılar, bir üst inanç-dede ocağı olarak Malatya-Arguvan-Kuyudere (Mineyik) köyü merkezli İmam Zeynel 
Abidin Ocağı’na bağlıdır. 



2019 / Yıl: 9 Sayı: 17

95

KAYNAKÇA

Arşiv Kaynakları
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı arşivinde SB fonunda, 2 

dosya numarası ve 32 gömlek numarası ile kayıtlı belge.

Yazılı Kaynakça
Ebü’l-Hayr-ı Rûmî. (1988). Saltuk-Nâme. Haz: Şükrü Haluk Akalın, C. 2. İstanbul.

Evliya Çelebi. (1996). Tam Metin Seyahatnâme, Haz: Mümin Çevik, C. 2-3. İstanbul. 

GÖLPINARLI, Abdülbaki. (2003). Yunus Emre ve Tasavvuf. İstanbul.

KÖKEL, Coşkun. (2007). “Sarı Saltık ve Balkanlarda Alevi, Bektaşi Kültürü”. Türk Kültürü ve 
Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi. S. 43. s. 117. Ankara. 

KÖKEL, Coşkun. (2013). Güvenç Abdal Ocaklıları I, Tarihsel Süreç. İstanbul.

TOGAN, A. Zeki Velidî. (1970). Umumî Türk Tarihine Giriş. İstanbul.

Uzun Firdevsî. (2018). Manzum Vilâyet-Nâme, Vilâyet-Nâme-i Hâcî Bektaş Velî-i Horasanî. 
Haz: Mehmet Fatih Köksal. Ankara.

Vilâyet-Nâme. (1995). Manâkıb-ı Hünkâr Hacı Bektâş-ı Velî. Haz: Abdülbâki Gölpınarlı. 
İstanbul. 

Sözlü Kaynakça
Ahmet YURT

Doğum Yeri : Tunceli-Ovacık-Yaylagünü Köyü

Doğum Tarihi : 1934

Eğitim : İlkokul

İkamet Ettiği Yer : Tunceli-Hozat ilçe merkezi

Sosyal-İnançsal Statüsü : Sarı Saltık Ocağı dedesi

Mesleği : Emekli

Ali DÜZGÜN

Doğum Yeri : Tunceli-Mazgirt-Koyunuşağı Köyü-Gölek Mahallesi
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Eğitim :  İlkokul

İkamet Ettiği Yer :  Tunceli-Mazgirt-Koyunuşağı Köyü-Gölek Mahallesi

Sosyal-İnançsal Statüsü :  Şıh Ahmet Dede Ocağı dedesi

Mesleği :  Emekli
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Ali Ekber YURT

Doğum Yeri : Tunceli-Hozat-Akören Köyü

Doğum Tarihi : 1976

Eğitim :  Üniversite 

İkamet Ettiği Yer : Tunceli il merkezi

Sosyal-İnançsal Statüsü : Sarı Saltık Ocağı dedesi

Mesleği : Memur

Cemal DEDEoĞLU

Doğum Yeri : Elazığ-Karakoçan-Üçbudak Köyü

Doğum Tarihi : 1945

Eğitim : Lise

İkamet Ettiği Yer : Elazığ-Karakoçan-Üçbudak Köyü

Sosyal-İnançsal Statüsü : Cemal Abdal Ocağı dedesi

Mesleği : Emekli

Dursun UYGAN

Doğum Yeri : Tunceli-Pertek-Kayabağ Köyü

Doğum Tarihi : 1950

Eğitim : İlkokul

İkamet Ettiği Yer : Tunceli-Pertek-Beydamı Köyü

Sosyal-İnançsal Statüsü : Ağuiçen (Ağuçan) Ocağı talibi, Balyan aşireti mensubu

Mesleği : Emekli

Erol SALTIK 

Doğum Yeri : Tunceli-Hozat-Karaca Köyü

Doğum Tarihi : 1967

Eğitim : Üniversite terk

İkamet Ettiği Yer : Tunceli-Hozat-Karaca Köyü

Sosyal-İnançsal Statüsü : Sarı Saltık Ocağı dedesi

Mesleği : Çiftçi

Hasan AKSoY

Doğum Yeri : Tunceli-Mazgirt-Sökücek Köyü

Doğum Tarihi : 1941

Eğitim : Lise

İkamet Ettiği Yer : Tunceli il merkezi

Sosyal-İnançsal Statüsü : Cemal Abdal Ocağı talibi, Şadili aşireti mensubu

Mesleği : Emekli
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Hasan DEMİR

Doğum Yeri : Tunceli-Merkez-Milli Köyü (İsmet İnönü Mahallesi)

Doğum Tarihi : 1954

Eğitim : Lise

İkamet Ettiği Yer : Tunceli il merkezi

Sosyal-İnançsal Statüsü : Milli aşireti mensubu

Mesleği : Emekli

Hasan Gazi ÖĞÜTCÜ

Doğum Yeri : Malatya-Kuluncak-Bicir Mahallesi

Doğum Tarihi : 1959

Eğitim : Üniversite

İkamet Ettiği Yer : Almanya

Sosyal-İnançsal Statüsü : Şah İbrahim Veli Ocağı dedesi

Mesleği : Mühendis, yönetici

Hıdır DEMİR

Doğum Yeri : Erzincan-Üzümlü-Çayıryazı Köyü

Doğum Tarihi : 1956

Eğitim : Ortaokul terk

İkamet Ettiği Yer : İstanbul il merkezi

Sosyal-İnançsal Statüsü : Derviş Cemal Ocağı dedesi

Mesleği : Emekli

Hıdır GÜNGÖR

Doğum Yeri : Tunceli-Çemişgezek-Ulukale Köyü-Peydere Mahallesi

Doğum Tarihi : 1955

Eğitim : İlkokul

İkamet Ettiği Yer : Tunceli-Çemişgezek-Ulukale Köyü-Peydere Mahallesi

Sosyal-İnançsal Statüsü : Baba Mansur Ocağı talibi, Koçuşağı aşireti mensubu

Mesleği : Emekli

İbrahim GEDİK

Doğum Yeri : Gümüşhane-Şiran-Yedibölük Köyü

Doğum Tarihi : 1942

Eğitim : İlkokul

İkamet Ettiği Yer : İstanbul

Sosyal-İnançsal Statüsü : Cemal Abdal Ocağı talibi, Şadili aşireti mensubu

Mesleği : Emekli
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İsmail GÜÇLÜ

Doğum Yeri : Tunceli-Merkez-Milli Köyü (İsmet İnönü Mahallesi)

Doğum Tarihi : 1933

Eğitim : Ortaokul

İkamet Ettiği Yer : Tunceli il merkezi

Sosyal-İnançsal Statüsü : Milli aşireti mensubu

Mesleği : Emekli

Mehmet ÇALI

Doğum Yeri : Adıyaman-Merkez-Yaylakonak beldesi

Doğum Tarihi : 1947

Eğitim : İlkokul

İkamet Ettiği Yer : Adıyaman il merkezi

Sosyal-İnançsal Statüsü : Ağuiçen (Ağuçan) Ocağı talibi, Balyan aşireti mensubu

Mesleği : Emekli

Mehmet HALİS

Doğum Yeri : Tunceli-Mazgirt-Aktarla Köyü

Doğum Tarihi : 1973

Eğitim : Lise

İkamet Ettiği Yer : Tunceli il merkezi

Sosyal-İnançsal Statüsü : Baba Mansur Ocağı dedesi

Mesleği : İşçi

Nesimi ÖZ

Doğum Yeri : Tunceli-Pertek-Demirsaban Köyü

Doğum Tarihi : 1968

Eğitim : İlkokul

İkamet Ettiği Yer : Tunceli il merkezi

Sosyal-İnançsal Statüsü : Ağuiçen (Ağuçan) Ocağı dedesi

Mesleği : Serbest meslek
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Tunceli-Hozat-Karaca Köyü 

 

Tunceli-Hozat-Akören Köyü-Merkez Mahalle 

Tunceli-Hozat-Karaca Köyü
 

Tunceli-Hozat-Karaca Köyü 

 

Tunceli-Hozat-Akören Köyü-Merkez Mahalle Tunceli-Hozat-Akören Köyü-Merkez Mahalle
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Tunceli-Hozat-Akören Köyü-Köybaşı Mahallesi 

 

Tunceli-Hozat-Akören Köyü-Mezire Mahallesi 

Tunceli-Hozat-Akören Köyü-Köybaşı Mahallesi
 

Tunceli-Hozat-Akören Köyü-Köybaşı Mahallesi 

 

Tunceli-Hozat-Akören Köyü-Mezire Mahallesi Tunceli-Hozat-Akören Köyü-Mezire Mahallesi
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Tunceli-Hozat-Akören Köyü-Seyyid Nesimi Dede Türbesi 

 

Tunceli-Hozat-Sarı Saltık Dağı 

Tunceli-Hozat-Akören Köyü-Seyyid Nesimi Dede Türbesi
 

Tunceli-Hozat-Akören Köyü-Seyyid Nesimi Dede Türbesi 

 

Tunceli-Hozat-Sarı Saltık Dağı Tunceli-Hozat-Sarı Saltık Dağı
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Tunceli-Hozat-Sarı Saltık Dağı-Sarı Saltık Ziyareti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tunceli-Hozat-Sarı Saltık Dağı-Sarı Saltık Ziyareti
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ERİKLİ BABA TEKKESİ VE ToPLUMSAL İşLEVLERİ 

ERİKLİ BABA DERVISH LODGE AND ITS SOCIAL 
FUNCTIONS

Nursel UYANIKER1

Almira KoÇ2

ÖZ

Türk kültür ve edebiyatında veli tipi; 

kendisine kutsallık atfedilen, toplumdaki 

maddî ve manevî düzensizliklerin gideril-

mesinde başrol oynayan, Tanrı katında da 

kişiye yardımcı olacağına inanılan kültü-

rel bir unsurdur. Erikli Baba Tekkesi’nden 

medfun Erikli Baba da bu velilerden biridir. 

İstanbul Kazlıçeşme’de bulunan Erikli Baba 

Tekkesi, Alevî-Bektaşi inancı kapsamındaki 

işlevsel mekânlardandır. 

Çalışmanın konusu, Kazlıçeşme’de 

bulunan Erikli Baba Tekkesi ve çevresinin 

Makale geliş tarihi: 14.02.2019, Makale kabul tarihi: 26.05.2019

1 Dr. Öğr. Üyesi, Marmara Üniversitesi, Fen-
Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bi-
lim Dalı Türk Halk Edebiyatı Bilim Dalı, ORCID ID: 
https://orcid.org/0000-0002-7204-7145. 

2 Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk 
Dili ve Edebiyatı Bölümü Lisans 4. Sınıf öğrencisi, 
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2956-0119. 

değerlendirilmesidir. İstanbul Bektaşi Tek-

keleri arasında yer alan bu tekke, Osmanlı 

döneminde ve sonrasında toplumsal açıdan 

önemli bellek mekânlardan birisi olmuştur. 

Halk arasında daha çok Erikli Baba olarak 

bilinen veli kişi, hakkında anlatılan menkı-

be ile de desteklenmektedir. 

Çalışmanın amacı tekke, türbe, ceme-

vi olarak kullanılan kutsal mekânla bu 

mekânı kutsal bir yere dönüştüren Erikli 

Baba’nın tarihi-menkıbevi kişiliği işlevleri 

açısından değerlendirmektir. Çalışmada ele 

alınan konu, Malinowski’nin kültür teori-

si ve işlevsel kuram çerçevesinde ele alın-

mıştır. Çalışma ile Erikli Baba’nın medfun 

olduğuna inanılan mevkiin Türk toplum 

hayatında geçmişten günümüze önemli iş-

levler üstlendiği, toprağın yurt kılınması 

sürecinde manevi kimliğiyle ciddi destekler 

verdiği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: İşlevsel Kuram, 

Malinowski, Kültür Teorisi, Erikli Baba.
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ABSTRACT

The dervish type in Turkish culture 
and literature is a cultural element to which 
holiness is attributed, played a leading role 
in the elimination of material and spiritual 
irregularities in society, and believed to 
help the person in God’s sight. One of these 
dervishes is Erikli Baba, buried in Erikli 
Baba Tekke. Erikli Baba Tekke, located in 
Kazlıçeşme, Istanbul, is one of the function-
al places within the Alevi-Bektashi faith.

The subject of the study is the evalua-
tion of Erikli Baba Tekke and its surround-
ings in Kazlıçeşme. This lodge, which is 
one of the Istanbul Bektaşi Tekke, has been 
one of the most important socially impor-
tant places during the Ottoman period and 
after. The chosen people, mostly known as 
Erikli Baba, are supported by the extraordi-
nary stories told about him.

The aim of the study is to evaluate the 
historical-extraordinary personality of Er-
ikli Baba, who transforms this place into 
a sacred place with the sanctuary used as 
a cemetery, tomb, cemevi. The topic dis-
cussed in this study is discussed in the 
context of Malinowski’s cultural theory 
and functional theory. It is observed that 
the place where the father of Erik was be-
lieved to be buried was important functions 
in Turkish community life from the past to 
the present, and he gave serious support to 
his spiritual identity during the process of 
making the land.

Keywords: Functional Theory, Ma-
linowski, Cultural Theory, Erikli Baba.

GİRİş

Osmanlı Türkçesi metinlerinde “tekye” 

şeklinde yazılan ve günümüzde tekke ola-

rak kullanılan kelimenin kökeni hakkında 

kesin bilgi bulunmamaktadır. Bununla bir-

likte kelimenin, Farsça “post” anlamındaki 

“tekke” kelimesinden geldiği de ileri sürül-

mektedir. Ancak Farsça metinlerde tekke 

kelimesine rastlanmamakta, bunun yerine 

“dergâh ve hankāh” kelimeleri kullanıl-

maktadır. Arapça tekke kelimesinin çoğulu 

olan “tekâyâ” ise, Osmanlı Türkçesinde XV. 

yüzyıldan sonra kullanılmaya başlanmıştır 

(Kara, 2011:368).

Çalışmanın konusu olan Erikli Baba 

Tekkesi, İstanbul Zeytinburnu / Kazlıçeş-

me mevkiinde bulunmaktadır. Kazlıçeşme 

semti, Bizans döneminde dışarıdan gelen 

yabancıların şehre girişleri öncesinde yedi 

gün boyunca karantinaya alındıkları bir 

yerdir. İstanbul’un fethinden sonra ise, Fa-

tih Sultan Mehmet döneminde (1451-1481) 

debbağlar (dericiler), salhane (mezbahane, 

kasaphane) ve mumhanelere ayrılmıştır 

(Seyahatnâme, 1314:1/391). Semtin Kazlı-

çeşme olarak adlandırılmasının bir efsane-

ye bağlı olduğunu söyleyen Kömürcüyan, 

İstanbul Tarihi isimli eserinde anlatıyı şu 

şekilde özetlemiştir:

“Bir kaz, otladığı sırada yeri eşeler ve 

eşelediği yerde bir su çıkar. Halk da burası-

nı kazarak bir kaynak bulur ve suyu getirip 

bir çeşme yapar” (Kömürcüyan, 1952:28). 

Yırtıcı olmayan kuşlar arasında yer alan 

kaz, mitolojilerde ruhu temsil eden ve te-
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mel kahraman olarak görülen din ile ilişkili 

sembollerdendir. 

Sosyal antropolojinin kurucusu olan 

B. Malinowski’ye göre kültür; bir nesne-

ler, eylemler ve zihniyetler sistemidir. Bu 

sistem içerisinde her parça bir amaca hiz-

met eden araçlar konumundadır. İnsanlığı 

bir araya getiren kurumlar, toplumun yapı 

taşları olan; din, aile ve eğitim kurumları-

dır (Malinowski, 1992:21, 22). Bu bağlam-

da Erikli Baba Tekkesi, din kurumu olarak 

halkın sosyal yaşantısına etki etmiş kutsal 

bir mekândır. Bektaşiliğe bağlı inançlar ve 

ritüeller, bu kutsal mekânın çevresinde şe-

killenmekte ve bir ihtiyacın doyurulmasını 

ifade etmektedirler. Bütün bir inanç siste-

mine bağlı tekkenin işlevi, Tanrı’yla bütün-

leşme amacını taşıyan kültürel ihtiyaçtır.

Çalışmada, halk bilgisindeki ve anlatı-

larındaki Erikli Baba’nın toplumsal yeri ve 

önemi ele alınmıştır. Çalışmanın verileri, 

yazılı kaynakların yanı sıra, sözlü kaynak-

lardan elde edilmiştir. Sözlü kaynaklar-

dan veri elde etme aşamasında görüşme/

mülâkat tekniğine başvurulmuştur. Ça-

lışmanın amacı evliya kültürünün önemi 

açısından Erikli Baba’nın en önemli misyo-

nunun veli kabul edilen bir şahsın, milletin 

zor durumunda nasıl bir öneme sahip oldu-

ğunu göstermektir.

1. Erikli Baba ve Türbesi

Alevi-Bektaşi geleneğinin temsilcilerin-

den birisi olarak görülen Erikli Baba, bazı 

kaynaklarda İstanbul’un fethinde bulun-

mak için Horasan’dan gelen erenlerdendir:

“İsimleri malûm veya değil medfun bu-
lundukları yer belli veya gayri malûm pek 
çok zatları bunlardan sayarlar ve rivayet-
ler de bu merkezdedir. Bu cihat erleri, son-
raları erenlerden sayılmışlardır. Çoğu da 
Bektaşi efsanelerine geçmişlerdir. Bunların 
hangileri Nime’l-Ceyş (mutlu asker)’dendir 
ayırd etmek güçtür” (Ünver, 1996:5/245). 

Erikli Baba’nın gerçek kimliği ve hayatı 
hakkında tarihi vesikaya rastlanmamıştır. 
Ancak kaynak kişilerle yapılan görüşme/
mülâkatta, Erikli Baba’nın tam adı, geliş ta-
rihi ve sebebi hakkında daha ayrıntılı bilgi-
ler elde edilmiştir:

“Bugün Erikli Baba adı, namı, şanıyla 
anlatılan ve 1329 yıllarında İstanbul’un fet-
hinden önce gelip Kazlıçeşme mevkiinde 
dergâh kuran bir pîrden gelmektedir. Asıl 
ismi Es-seyid Muhammed Eryek’tir. Hacı 
Bektaş Veli döneminde yaşamış olup Hacı 
Bektaş Veli’nin de halifelerindendir. Aslın-
da bizde halife kavramı yoktur ama halife, 
Hacı Bektaş Veli’nin erenlerindendir. Ken-
disi, Horasan pîridir. İşte Es-seyid Muham-
med Eryek de bugünkü adıyla Erikli Baba 
olarak halk arasında kabul gören, tanınan 
On İki İmamlardan Musa-yı Kazım evlat-
larındandır. Hacı Bektaş Veli ile amcazade-
dir” (KK-1).

Alevi tasavvufunda Eryek’in, Ehl-i 
Beyt’e uygun insan yetiştirenlere veri-
len unvan olduğu belirtilir. Bu kapsam-
da insan-ı kâmil mertebesinde olan “Er-
yek Baba” unvanı da buradan gelir (Şener, 
1993:1). Alevi-Bektaşi toplumunda Hacı 

Bektaş Veli’nin ilk halifelerinden kabul 
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edilen Erikli Baba, halk arasında pek çok 

isimle bilinir; Eryek Baba, Ermiş Baba, Eren 

Baba, Eryek Sultan ve kerametinden dolayı 

da Erikli Baba bu isimlerdendir. 

1.1. Erikli Baba Menkıbeleri

Tasavvuf tarihinde, sofilerin ortaya çı-

kardıkları veyahut da meydana getirdikle-

ri olağanüstü olaylar anlamında “keramet” 

kelimesi kullanılır. Sofilerin kerametlerini 

nakleden küçük hikâyelere, Türkçeleştiril-

miş haliyle “menkıbe” denilmektedir. Şu 

halde menkıbelerin esasını kerametler teş-

kil etmektedir (Ocak, 1997:27). Erikli Baba 

hakkında da halk arasında özellikle adının 

verilişi ile ilgili menkıbeler anlatılmıştır:

Varyant 1: “Halk arasındaki söylenceye 

göre; Eryek Baba, Horasan Erenleri ile bir-

likte İstanbul’a geldikten sonra dergâhını 

bugünkü yerinde kurmuş, kapısını yedi 

kıta, on sekiz bin âleme açmıştır. İşte gün-

lerden bir gün kendisini ziyarete bir ha-

mile bacı gelmiş. Hamile bacının canı fena 

halde aşerip Eryek Baba’dan diğer bacılar 

kanalı ile erik meyvesi istediğini söylemiş. 

Eryek Baba, bu bacının isteğini gerçekleş-

tirirse çok sevap işleyeceğini bildiği için 

kerâmetini göstermiş ve sofraya bir sepet 

erik getirmiş. O günden beri hamile bacı-

lar ne zaman aşerip gönülleri erik istemiş-

se Erikli Baba’dan dilek dilemek için Erikli 

Baba Dergâhı’nın yolunu tutmuştur” (Şe-

ner, 1993:1-2). 

Varyant 2: “Bir bacımızın dergâhı zi-

yaretinde hamileliğinden dolayı aşererek 

canı erik istemişti. Kara kışta, bugünkü gibi 

değil ki gidip alasın, o dönemde yok. Ama 

asıl ismi Es-seyid Muhammed Eryek olan 

pîr, onu hisseder, duyar ve koynundan çı-

karıp hanıma bir erik sunar. Ondan dolayı 

ismi Erikli Baba olarak günümüze kadar 

anılır” (KK-1).

Varyant 3: “Erikli Baba, İstanbul’un 

fethine katılmış olan ahi, kalenderi ve 

abdalân zümrelerindendir. Kış günü erik 

bulduğu için bu isimle anılmıştır”3 (Yılmaz, 

2015:113).

Velinin kerameti sayesinde ad aldığını 

ve kendisi öldükten sonra da türbe ve çev-

resinin bu şekilde adlandırıldığını anlatan 

menkıbeler, İstanbul’daki pek çok türbede 

etrafında da anlatılmaktadır.4 

1.2. Erikli Baba Türbesi

Sultan II. Mahmud (1808-1839), Yeniçe-

ri Ocağı’nın 1826 yılında kaldırılması em-

rini verdikten sonra Erikli Baba tekkesi ve 

binası yıkılmış, türbesi ile diğer mezarlar 

yıkılmamıştır.

1993 yılında yeniden inşa edilen ve faa-

liyetlerine başlayan tekkenin önünde, cüm-

le kapısının sol tarafında Erikli Baba’nın 

mezarı bulunmaktadır. Kitabesiz ve silin-

3 Keramet göstererek yaz günü kar yağdıran başka 
bir Bektaşi Babası da Eyüp’teki Karyağdı Baba’dır. 
Halk tarafından yapılan bu adlandırmalarda da veli-
nin kerametinin oldukça etkili olduğu görülmektedir. 

4 Ayrıntılı bilgi için bkz. Uyanıker, Nursel. (2010). 
Eyüp Sultan Türbesi Etrafında Teşekkül Eden Efsa-
nelerin Tespiti ve İncelenmesi. İstanbul: İstanbul Üni-
versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebi-
yatı Bölümü Yayınlanmamış Doktora Tezi. 
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dirik mermerden oluşan iki büyük mezar 

şahidesi, İstanbul’daki diğer sahabe ve Fa-

tih dönemine ait yatır mezarlarında da gö-

rülmektedir (Yüksel, 1997:48). Erikli Baba 

Türbesi, günümüzde de pek çok insan tara-

fından ziyaret edilmekte ve toplumsal da-

yanışma işlevini sürdürmektedir:

“Burayı genelde dışarıdan gelenler de 

yani Alevi olmayan insanlar da geliyor. 

Burada işte türbe olduğu zaman dualarını 

yapıyorlar, lokmalarını bırakıyorlar payla-

şıyorlar, ama genelde cemevi statüsüne gir-

diği için ağırlıkla Alevi canlarımız daha çok 

geliyorlar. Tabii Bektaşiler de buraya daha 

ağırlıklı olarak geliyor. Toplumun bir ayrı-

mı yok burada. Mesela cenaze hizmeti ver-

diğimiz zaman burada Sünnî, Alevî olma-

yan insanların da cenazelerini kaldırdık” 

(KK-2).

2. Erikli Baba Tekkesi

İstanbul’daki Bektaşi dergâhlarından 

birisi olan tekke, Osmanlı Türkçesindeki 

yazılışı nedeniyle Eryek Baba, Yedikule’nin 

karşısında yer alması nedeniyle Yediku-

le Bektaşi Dergâhı, tekkede postnişinlik ve 

zâkirlik yapmış kişilerden dolayı Şüturşü-

mar Mehmet Baba Dergâhı, Perişan Meh-

med Ali Baba Tekkesi, Şeyh Abdullah Tek-

kesi, Zâkirbaşı Bektaşi Dergâhı gibi isimler-

le de anılmıştır. Çalışmada, halk arasında 

daha çok bilinen adından dolayı Erikli Baba 

Tekkesi olarak zikredilmiştir. 

Tekkenin, Yedikule Hisarı’nın Yeni-

çerilerin başlıca görev yerlerinden olma-

sı nedeniyle ocakla ilişkisi sonucu kurul-

muş olabileceği düşünülmüştür (Tanman, 

1994:6/242). Tekke, el-Hac Perişan Baba (ö. 

1866) zamanında yeniden canlandırılmıştır. 

Ardından gelen Seyyid Hafız Mustafa Baba 

ise tekkenin büyümesi ve aktif rol oynama-

sında etkili olmuştur (Yılmaz, 2015:114). 

Erikli Baba Tekkesi, tekke ve tarikatların 

yasaklandığı tarih olan 30 Kasım 1925 yı-

lına kadar açık kalmıştır. Bu dönemde atıl 

kalan tekke, 1993 yılında yeniden yapılan-

dırılmış ve cemevi olarak faaliyetlerine baş-

lamıştır. 

Erikli Baba, 1329 yılında Anadolu ya-

kasına geçen Orhan Gazi yönetimindeki 

Geyikli Baba, Kartal Baba, Gözcü Baba, 

Süca Baba gibi erenlerle birlikte İstanbul’a 

gelmiş gazi alp-erenlerden kabul edilir. 

Erikli Baba ve tekke mensubu dervişler, 

İstanbul’un fethi sırasında da dergâhın kar-

şısına (Yedikule’deki Altınkapı karşısında-

ki çayıra) kurulan Yeniçeri ordugâhına su, 

gıda ve moral desteğinde bulunmuşlar, sa-

vaşta da yararlılık göstermişlerdir (Şener, 

1993:2). 

Yeniçerilerle bağlantısı bulunan tekke, 

İstanbul’un fethinden sonra da Yeniçeri-

lerin yetiştirildiği bir yer olmuştur. Sefere 

çıkmadan önce gülbankler burada çekilmiş 

ve karargâh olarak kullanılmaya devam 

edilmiştir (KK-1). 

1826 yılında Yeniçeri Ocağı’nın lağve-

dilmesiyle birlikte Bektaşi tekkeleri de ka-

patılmıştır. O dönem tekkenin postunda 

oturan Hüseyin Baba da sürgüne gönderil-

miştir:
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“O dönemde bu dergâhlara büyük sal-

dırı olur, oradaki pîrler alınır. O dönemde 

tarihi eserler de gitmiş. Buranın pîre ait 

olan artık nasıl şeyleri varsa onlardan hiç 

haberdar değiliz. Burada bir aslan heykeli 

varmış ki bunlar Bektaşi babalarının kayıt-

larında da vardır. Bunların hepsi talan edil-

miş, şu anda nerede bilmiyoruz” (KK-1).

İstanbul’un fethinde önemli rol oyna-

yan tekke, Kurtuluş Savaşı yıllarında da 

Millî Mücadeleye katkıda bulunmuş, si-

lahların saklanmasında ve kaçırılmasında 

önemli bir yer olarak kullanılmıştır5. Tekke-

deki mezarlıkta, mezarların arasına tüneller 

kazılmak suretiyle silahlar saklanmış ve bu 

silahlar daha sonra işgalci İngilizlere karşı 

kullanılmak üzere bizzat Mustafa Kemal’e 

teslim edilmiştir (Şener, 1993:8).

3. Erikli Baba Cemevi

Erikli Baba Cemevi, Alevi-Bektaşi felse-

fesini yaşatmak temelinden hareketle Erik-

li Baba Türbesi’nin yapımı ve onarımı için 

gelir toplamak, doğum-evlenme-ölüm geçiş 

dönemlerine ait sosyal faaliyetlerde bulun-

mak, eğitim-öğretime katkı sağlamak, hal-

kı bilinçlendirmek vb. gibi toplumsal ihti-

yaçların giderilmesi amacıyla kurulmuştur 

(Rençber, 2018:76-78). 

5 Millî Mücadeleye katkıda bulunan en önemli Bek-
taşi tekkesi Üsküdar’daki Özbekler Tekkesidir. Bu 
tekke de silahların kaçırılması ve saklanması gibi pek 
çok hizmette bulunmuştur. Ayrıntılı bilgi için bkz. 
Beyoğlu, Süleyman. (2003). “Milli Mücadele ve Öz-
bekler Tekkesi”. Üsküdar Sempozyumu Bildiri Kita-
bı, İstanbul. s. 201-210.

1923 yılında Cumhuriyet’in ilanın-

dan sonra, tekke, zaviye ve türbelerin ka-

patılmasına ilişkin 1925 yılındaki Resmi 

Gazate’de yayınlanan 677 sayılı kanun uy-

gulanmıştır. Bu dönemde kapatılan ve Kaz-

lıçeşme’deki deri fabrikaları arasında adeta 

kaybolan tekke, 1993 yılında aslına uygun 

olarak yeniden restore edilmiştir:

“1923’te Cumhuriyet kurulduktan son-

ra tekke ve zaviyelerin kapatıldığı dönem-

lerde burası da kapanıyor, atıl duruma ge-

çiyor. Burada Kazlıçeşme’de deri fabrikala-

rı, tabakhaneler içerisinde burası kaybolu-

yor. Daha sonra 1993’te buradaki iş adam-

ları, işte inançta biraz Alevi olan insanlar, 

Zeytinburnu’nda bir cemevine, ibadet yeri-

ne ihtiyaç olduğunu tespit ediyorlar. Araş-

tırma yapıyorlar ve bir Bektaşi canımız bu-

rada bir yer olduğunu söylüyor. Gelip bakı-

yorlar ve burayı uygun görüyorlar. 1993’te 

vakıflarla protokol yapıyorlar, aslına uygun 

restorasyon amacı oluyor. Aslına uygun 

restorasyon yapıldı bitti şu an; tamamen ce-

mevi olarak kullanıyoruz” (KK-2). 

Hayatın her aşamasının düşünüldü-

ğü cemevinde 600 kişilik aşevi, cenaze hiz-

metleri için gasilhane ve morg, kurbanlar 

için kesimhane, eğitim faaliyetleri için de 

kütüphane bulunmaktadır. Erikli Baba’nın 

türbesinin bulunuşu ile cemevi hem kutsi-

yeti devam ettirmiş, hem de ziyarete gelen-

lere manevi destek sağlama işlevini yerine 

getirmiştir:

“Alevi inancının canlı canlı yaşandığı, 

kurban ve adakların kesildiği, Es Seyid Mu-
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hammed Eryek gibi bir pîrin manevi huzu-

runda, onun türbesinin yanında o atmos-

ferde inancı canlı canlı yaşamak tabii ki çok 

farklı. İşte o hatırayı burada yaşatmaya, ec-

dadlarımızın bize bıraktığı o mirası, o güzel 

hatırayı, yaşatmaya gayret ediyoruz. Yurt 

içinden ve yurt dışından olsun gerçekten 

ziyaretçilerimiz çok oluyor” (KK-1).

Tekkenin mezar tarafına bakan sağ ta-

rafında mum yakmak (çerağ uyarmak) için 

bir köşe bulunmaktadır. Alevi-Bektaşi inan-

cında mum yakmak, Hz. Muhammed’in 

Tanrı’dan gelen ilk ışık olması anısına, ru-

hun aydınlanmasının bir sembolü olarak 

görülmektedir (Korkmaz, 1994:80). Mum, 

kandil, lamba ya da çıra, cem törenlerinde 

de kullanılır. Tekkenin içinde mumlar için 

ayrılan bu köşe, gelen ziyaretçiler tarafın-

dan ölmüşlerinin ruhu için, dilek ve duaları 

için ayrılmış bir mekândır.

Bellek coğrafyası olarak nitelendirebile-

ceğimiz Kazlıçeşme mevkii, aynı zamanda 

farklı inançların bir araya gelebildiği, bir 

arada olabildiği bir mekândır. Erikli Baba 

Tekkesi çevresinde inançlar birlikteliği ya-

şanmaktadır:

“Eskiden Alevilik, Bektaşilik, Sünni-

lik veya gayrimüslim olarak adlandırılan 

inançlar arasında ibadethaneler bazında 

bir ortaklık söz konusu. İşte Erikli Baba 

Dergâhını örnek verirken 1000 metrekare 

içinde Erikli Baba Dergâhı (Alevi-Bekta-

şi İnancı), Fatih Camii (Sünnî), Kazlıçeşme 

Kilisesi (gayrimüslim tebaa) bulunmakta-

dır” (KK-3). Bu birliktelik tesadüfi olmayıp 

Osmanlı Devleti tarafından bilinçli olarak 

yürütülen iskân politikasının da bir sonu-

cudur. 

DEĞERLENDİRME VE SoNUÇ

Tasavvuf inancına göre veli olabilme-

nin ilk şartı, şeriat dairesinde bulunmak 

ve sonrasında da riyazat ile nefsi terbiye 

etmektir. İnsan-ı kâmil mertebesine ula-

şan veli kimseler, Allah tarafından koru-

nur ve duaları kabul edilir. Veli kimsele-

re Allah’tan bir ihsan olmak üzere diğer 

Müslümanlarda bulunmayan birtakım ola-

ğanüstü haller verilir ve çeşitli lütuflarda 

bulunulur. Veliler, kerametlerinden dolayı 

halk tarafından sevilmişler, öldükten sonra 

bile türbeleri ziyaret edilmiş ve korunmuş-

tur. Erikli Baba türbesi, dönem dönem çe-

şitli sebeplerle kapatılmasına rağmen günü-

müzde cemevi olarak yeniden sosyal haya-

tın içinde yer almayı başarabilmiştir.

Diğer Bektaşi tekkelerinde olduğu 

gibi, Erikli Baba Tekkesinin kuruluşu da 

İstanbul’un fethi dönemine dayandırıl-

maktadır. Adı geçen tekkenin kuruluşu-

na dair tarihi bir vesikaya rastlanmamakla 

birlikte, sözlü tarih kapsamında tekkenin 

İstanbul’un fethinde bulunmuş veli tarafın-

dan kurulduğu kabul edilmektedir. Bu, icat 

edilmiş bir gelenektir. 

Tekkenin Milli Mücadele döneminde 

de katkı sağladığı, kurulduğu dönemdeki 

askerî önemini ve faaliyetlerini bu dönem-

de de devam ettirdiği dikkat çekmektedir. 

Bunun sebeplerinden birisi de tekkelerin 
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askerî açıdan önemli yerlere, kavşaklara, 

yol kenarlarına ve stratejik öneme sahip 

noktalara kurulmuş olmalarıdır. Erikli Baba 

Tekkesi mekânı da Milli Mücadele’ye katkı 

yapan en önemli güzergâh üzerinde, yani 

İstanbul-İzmit-Geyve-Adapazarı hattı üze-

rinden yer aldığı için Anadolu’ya ilk geçiş-

lerde önemli bir rol icra etmiştir. 

Erikli Baba Tekkesi, Alevî-Bektaşî kül-

türünün devamı ve göstergesi niteliğinde-

dir. Erikli Baba’nın manevi şahsında türbe 

ve çevresinin birtakım işlevleri bulunmak-

tadır. Bunlar; 

•	 Savaşta ve barışta toplumsal yarar-

lılık göstermek,

•	 Karakol vazifesi görmek,

•	 Velinin şahsında, din büyüklerine 

saygı ve sevgi göstermek,

•	 Toplumsal işbölümü ve yardımlaş-

mayı teşvik ve devam ettirmek,

•	 Birlik ve beraberliği sağlamak,

•	 Manevi tatmin sağlamak olarak 

maddeleştirilebilir.

Sonuç olarak Erikli Baba, veli kimliği 

ile toprağın vatan coğrafyasına dönüştü-

rülmesinde önemli görevler icra etmiştir. 

Türk evliya kültürünün önemi ve devamlı-

lığı açısından Erikli Baba, zor zamanlarında 

millete yardımda bulunmuş ve öldükten 

sonra da kutsiyetini günümüze kadar de-

vam ettirmiş din büyüklerindendir.
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MECLİS-İ MEşÂYİH VE SEYYİDLERİN TASAVVUF 

HAYATINDAKİ ETKİNLİĞİ

EFFECTIVENESS OF MECLİS-İ MEŞÂYİH AND SEYYİD IN 
SUFISM

 Ayhan IşIK1 

ÖZ

19. yüzyıl başlarından itibaren devlet 

tarafından tekke ve tarikatlara yönelik uy-

gulama ve müdahaleler, Şeyhülislâmlık 

bünyesinde Meclis-i Meşâyih’in kurulma-

sıyla tamamen resmi bir hüviyet kazanmış-

tır. Meclis-i Meşâyih’in kurulması, tekke 

ve tarikatlar üzerindeki merkezileşme ve 

modernleşme teşebbüslerinin en sistemli 

denetim mekanizmasını oluşturur. Bu mec-

lis, tekke şeyhleri ve tarikat mensuplarının 

kılık kıyafeti, hal ve hareketleri ile tekkeler-

de yapılacak zikirlere kadar her şeyi denet-

leyerek, onların tasavvuf âdab ve erkânına 

yakışmayacak tavırlar sergilemelerine de 

engel olmuştur. 

Devletin birçok resmi kurumunda gö-

rev alan Hz. Peygamber’in nesline mensup 

Makale geliş tarihi: 10.04.2019, Makale kabul tarihi: 26.05.2019 

1 Dr. Öğr. Üyesi, Karabük Üniversitesi, İlahiyat Fa-
kültesi, Kelam ve İslam Mezhepleri Anabilim Dalı, 
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7017-2583.

seyyidlerin zâviye inşa etmeleri, tekke ve 

zâviyelerde vazifelendirilmeleri, tekkelere 

maddi destek sağlamak amacıyla vakıflar 

tesis etmeleri, başta tasavvuf ve bağlı ol-

dukları tarikatlarla ilgili olmak üzere eser-

ler telif etmeleri, tarikat silsilesini devam 

ettirecek hilafet icazetnâmesi vermeleri ve 

tekkelerin denetim ve kontrolünde aktif 

olarak görevlendirilmeleri aslında seyyidle-

rin toplumun her kesiminde olduğu gibi ta-

savvuf hayatında da etkin olduklarını gös-

termektedir.

Makalemizde “Osmanlı Devleti’nde 

Tekkelerin Denetim Mekanizması: Meclis-i 

Meşâyih,” “Hz. Peygamber’in Nesline 

Mensup Seyyidlerin Tasavvuf Hayatındaki 

Etkinliği,” “19. yüzyılda Mutasavvıf Seyyid 

Ulemânın İlmî ve Kültürel Çalışmaları ve 

İctimaî Hayattaki Etkinliği” ve “Hz. Pey-

gamber Soyuna Mensup Meclis-i Meşâyih 

Azası ve Nasûhi Dergâhı Şeyhi Seyyid 

Ahmet Kerâmeddin Efendi’nin Biyografi-

si” başlıkları Meşîhat Arşivi’ndeki Meclis-i 

Meşâyih Defterleri, şeyhlere ait tercüme-i 

hâl dosyaları, tekke, dergâh ve zâviyelerle 

ilgili arşiv belgeleri ekseninde ayrıntılı ola-

rak izah edilecektir. Böylelikle Meclis-i 
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Meşâyih’in tarihi serüveni, işlevleri ve sey-

yidlerin Osmanlı tasavvuf hayatındaki yeri 

ve fonksiyonları hakkında önemli bilgiler 

sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Meşîhat Arşivi, 

Meclis-i Meşâyih, Seyyid, Tekke ve Tasav-

vuf. 

ABSTRACT

The practices and interventions car-

ried ot by the state towards the lodge and 

sects since the beginnings of 19th century 

has gained a purely formal identity with 

the establisment of Meclis-i Meşâyih within 

the scope of Shaykh al-İslam. Establishment 

of Meclis-i Meşâyih constitutes the most 

systematic control mechanism of attempts 

to centralize and modernize the lodge and 

sects. This council prevented the lodge 

sheikhs and member of the sect from ex-

hibiting attitudes that did not suit to morals 

and way of sufism by controling everything 

up to their appearance, attitudes and dhirks 

in the lodges. 

The fact that the seyyids, who are the 

descendants of the Prophet and worken in 

many governmental instutitions, built za-

wiyas, serve in lodges and zawiyas, estab-

lish foundations to provide financial, give 

idjazet-name of caliphate that continues 

the order of sect, and employed actively in 

the supervision and control of the dervish 

lodges show that seyyids were effective in 

sufism as in all segments of society. 

In this article, “The Control Mecha-

nisms of Lodges in Ottoman: Meclis-i 

Meşâyih,” “The Effectiveness of Seyy-

ids, the Decentants of the Prophet, in Sufi 

Life”, “Scientific and Cultural Works and 

The Effectiveness of Sufi Seyyid Ulemas 

in 19th Century” and “the Biography of 

Seyyid Ahmet Kerâmeddin Efendi, Mem-

ber of Meclis-i Meşâyih as a Descendant of 

the Prophet and Sheikh of Nasûhi Lodge” 

titles will be explained within the scope of 

Meclis-i Meşâyih Registers in the Archive 

of Meşîhat, biography of sheikhs, archive 

documents about lodges, dervish convents 

and zawiyas. Thus, important informations 

about historical adventures and functions 

of Meclis-i Meşâyih and the place and func-

tions of seyyids in Ottoman sufi life. 

Keywords: Meşîhat Arşivi, Meclis-i 

Meşâyih, Seyyid, Lodge and Sufism. 

GİRİş

Osmanlı Devleti’nin toplumsal hayatın-

da en etkili oluşumlardan birisi de tasavvuf 

ve tarikatlardır. Tarikatlar, sahip oldukla-

rı bu gücü devlet idarecilerinin yardım ve 

desteğine borçludur. Tekke ve zâviyeler, 

külliyelerin câmi, mescit, medrese, mektep, 

dârulhadis, imâret ve hamam gibi diğer bi-

rimleriyle de sürekli irtibat halindedir. Tek-

ke mensupları, külliyenin bu birimlerinde 

görevlendirilmiş ve yaptıkları hizmetlerle 

toplumun geniş kitlelerine ulaşma imkânı 

bulmuşlardır (Bölükbaşı, 2018:214). Böy-

lece hem tekke ve zâviyeler hem de tekke 

kurucusu ve görevlileri toplumun eğitim 
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ve sosyo-kültürel alanlarında önemli birer 

mihenk taşı olmuşlardır. Bu bağlamda tek-

ke ve zâviyeler Osmanlı tasavvuf hayatını 

bilinçli ve etkin bir şekilde inşa eden birer 

idare merkezi haline gelmiştir.

Tekke ve zâviyeler, medreselerde oku-

yan öğrencilerin iaşe ve ibatelerini sağla-

yan bir nevi yurt görevi görmüştür. Bazı 

bölgelerde medrese ve tekke, bir külliyenin 

iki ayrı müessesesi olarak hizmet vermiş, 

medrese ilmi faaliyetleri, tekke ise ahlâki ve 

ictimâi etkinlikleri gerçekleştirmiştir.

Devletin her kademesi ve kurumunda 

olduğu gibi zaman zaman tekke, dergâh ve 

zâviyerde de problemler yaşanmış; şeyh, 

derviş, postnişin ve diğer tekke görevlileri 

ile ilgili bir takım şikâyetler vuku bulmuş-

tur. Böyle durumlarda tekkelerde gerekli 

tahkikatı yürütmek amacıyla müfettişler 

görevlendirilmek suretiyle gerekli tahkikat-

lar yapılmıştır. 

Sultan III. Selim zamanında artan 

şikâyetler üzerine tarikat mensuplarının 

durumlarının teftiş edilerek devlete bildi-

rilmesi, sapkın inanışlara sahip kimselere 

tekke açtırılmaması için bazı şeyhler görev-

lendirilmiştir. Sultan II. Mahmut dönemin-

de ise 1252/1836 tarihli bir fermanla bütün 

tarikat mensuplarının uyması gereken ku-

rallar belirlenmiştir. 

Tekkelerin denetim altına alınmasında 

en önemli adım ise Şeyhülislâmlık bünye-

sinde Meclis-i Meşâyih’in kurulmasıdır. 

Meclis-i Meşâyih’in kurulması, tekke ve 

tarikatlar üzerindeki merkezileşme ve mo-

dernleşme teşebbüslerinin en sistemli dene-
tim mekanizmasını oluşturur.

Makalemizde Meşîhat Arşivi’ndeki 
Meclis-i Meşâyih’e ait Mazbata Defterleri, 
Tekke ve Zâviye Defterleri, Müzekkire ve 
Derkenâr Defterleri, Mukarrerât Zabıt Def-
terleri, Kürsü Meşâyihi Defterleri, Makbûz 
Defterleri, Gelen Evrak Kayıt Defteri, Mer-
kez Tekke Defterleri, Karar Hülâsa Def-
terleri, Taşraya Giden Evrak Defterleri, 
Vakfiye ve Müzekkire Defteri, Meşâyih 
Silsile Defteri olmak üzere 50 adet Meclis-i 
Meşâyih’in defteri ile Meşîhat Arşivi’nde 
son tasnifte ilave edilen Kürsü Meşâyihi 
Tahakkuk Defteri ve Kürsü Meşâyihi Maaş 
Defterleri olmak üzere 4 adet defter ekse-
ninde, Meclis-i Meşâyih’in kuruluşu, yapı-
lan teftişler, düzenlemeler, nizamnâmeler, 
sonraki tarihlerde ihtiyaca binaen yapı-
lan ilave düzenlemeler ve eklenen zeyl 
lâyihaları değerlendirilmiştir.

Meşîhat Arşivi’nde tasnifi tamamlanan 
Şeyhülislamlığın nezâret ve vilayetlerle 
yaptığı yazışmaları ihtiva eden belgeler ek-
seninde “Mutasavvıf seyyid ulemanın Os-
manlı sınırlarını aşan çalışmalarıyla bilim 
dünyasına katkıları, tekke ve zâviyelerde 
ders vermeleri, milli mücadeleye katılma-
ları, mensup oldukları tarikatları geniş coğ-
rafyalara tanıtmaları, tekke ve zâviye kur-
maları, mutasavvıf seyyid ulemânın devlet 
tarafından taltifi” tafsilatlı olarak açıklan-
mıştır. 

Ayrıca Meşîhat Arşivi’ndeki şeyhlerin 
tercüme-i hâl varakası, icazetnâme, nüfus 

tezkiresi, ruûs, berât, maaş ve hizmet cet-
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veli gibi belgeleri içeren sicil/özlük dosyası 

ekseninde örnek bir seyyid mutasavvıf olan 

Şeyh Seyyid Ahmet Kerâmeddin Efendi’nin 

ilmi ve kültürel faaliyetleri detaylı olarak 

izah edilmiştir. 

Osmanlı Devleti’nin son dönem gaze-

te ve mecmuaları, ayrıca meclis zabıtları 

incelenmek suretiyle mutasavvıf seyyid 

ulemânın Milli Mücadele’ye katkıları ve 

yaptıkları fedakârlıklara da değinilmiştir.

Bu anlamda, makalemiz Osmanlı 

Devleti’nde 19. yüzyıl devlet-tekke ve tek-

ke-ulema ilişkilerini inceleyenlere ve ayrıca 

dönemin seyyid mutasavvıf ulemasını araş-

tıranlara bir rehber mahiyetindedir. 

1. MECLİS-İ MEşÂYİHİN 

KURULUşU VE SEYYİDLERİN 

TEKKE VE ZAVİYELERİN 

DENETİMİNDEKİ GÖREVLERİ

Tekkeler ve Sûfiler, Tasavvufi düşün-

cenin gelişmesinde iki önemli unsurdur. 

Sufiler, dini hayata getirdikleri yorumlar-

la birlikte kısa sürede tasavvufi düşünce-

nin halka takdim edildiği dergâh, zâviye, 

âsitane, ribat ve kalenderhâne gibi isimlerle 

anılan müstakil müesseselerini kurmuşlar-

dır (Kara, 1987:77-78).

Tekkeler, cami ve mescitler gibi sadece 

ibadet mekânı olarak kurulmamış, ibadetin 

yanında yeme, içme, barınma gibi sosyal 

hizmetleri de topluma sunan bir müessese 

haline gelmiştir. Toplumun önemli birta-

kım ihtiyaçları tekke vakıfları yoluyla gide-

rilirken, tekkeler de devlet tarafından mad-

di olarak desteklenmiştir. Tarikatların ku-
rulup gelişmesinden sonra tekkeler de yeni 
bir boyut kazanmış, tekkelerin açılmasıyla 
da tasavvufi hayat canlı tutulmuştur (Tatlı-
lıoğlu, 2009:100-102).

Osmanlı Devleti’nin kuruluşun-
dan XIX. yüzyıla kadarki sürede tek-
keleri denetleyen ve idarî işleriyle uğ-
raşan bir kurum bulunmamaktaydı. 
Teşkilâtlanmalarında belli ölçüde bağım-
sızlığa sahip olan bu tekkeler, XIX. yüzyılın 
ortalarına doğru bürokrasideki merkeziyet-
çi harekete paralel olarak devlet denetimine 
tabi tutulmaya başlanmış ve bu alanda cid-
di adımlar atılmıştır.

1.1. Meclis-i Meşâyih’in Kuruluşu

Tekkeleri denetim altına almak için 
bilinen ilk çalışmalar, Sultan III. Selim za-
manında yapılmıştır. İstanbul’daki bazı 
tekke şeyhlerinin İstanbul kadılığına yaptı-
ğı şikâyet üzerine; sapkın inanışlara sahip 
olan tarikat mensuplarının durumlarının 
teftiş edilerek devlete bildirilmesi ve bu 
tür inanışlara sahip kimselere tekke açtı-
rılmaması için bazı şeyhler görevlendiril-
miştir. Tekke vakıflarını Evkâf-ı Hümâyûn 
Nezâreti’nin denetimine veren h. 1227/m. 
1812 tarihli bir fermanla Osmanlı vilayet-
lerinde aynı tarikata bağlı bütün tekkeler 
tarikatın İstanbul âsitanesi merkez kabul 
edilerek buraya bağlanmıştır. Yine aynı fer-
manla meşîhatı boş olan bir tekkeye şeyh 
tayininin şeyhülislamlığa arz edilmesi ve 
taşradaki tekkelere şeyh tayininde de mer-
kez tekkenin görüşünün alınması usulü ge-

tirilmiştir (Aydın, 2003:247-248).
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Yeniçeriliğin kaldırılmasından son-

ra malî özerklikleri zayıflayan tarikatlar, 

“Evkâf-ı Hümâyûn Nezâreti”nin kurulma-

sıyla Şeyhülislâmlığın denetimine daha faz-

la maruz kalmışlardır. 

Sultan II. Mahmud döneminin sonla-

rında, 1836 tarihinde tarikatlarla ilgili cid-

di düzenlemeler yapılmış ve bütün tarikat 

mensuplarının uyması gereken kurallar 

belirlenmiştir. Bu kurallara göre; her ta-

rikat mensubunun bağlı bulunduğu tari-

katın kıyafetini giymesi, Şeyh ve derviş 

olmayanların tarikat elbisesini giymeme-

si, her dervişin şeyhinin imzası bulunan 

kimliği taşıması, ehliyetsiz dervişlere ta-

rikat icazetnâmesinin verilmemesi, şeyh 

tayininde vakfiyedeki tayin şartına uygun 

davranılması, bir şeyhe birden çok tekke 

şeyhliği verilmemesi, tekkeye ait eşya ve 

aletlerin tekkenin dışına çıkartılmaması, 

tekkede sadece devrân zikrine katılmak is-

teyenler devarana alınmaması ve fermânın 

maddelerine muhalif hareket eden olursa 

emniyet kuvvetleri tarafından yakalanarak 

gerekenin yapılması kararlaştırılmıştır (Arı, 

2003:7-8).

Tekkelerin denetim altına alınmasında-

ki ikinci önemli adım 1866 yılında Meclis-i 

Meşâyih’in kurulmasıdır (Varol, 2010:39-

68). 1868 yılında Meclis-i Meşâyih Yenika-

pı Mevlevihanesi şeyhi Osman Selahaddin 

Dede’nin başkanlığında her biri farklı tari-

katlara mensup beş üyeden oluşmaktay-

ken, 1874’te Sa’diyye, Kadiriyye, Sünbüliy-

ye, Halvetiyye ve Nakşibendiyye’den de 

birer temsilcinin bulunduğu meclisin üye 

sayısı altıya çıkarılmış ve Rifaiyye tarikatı 

da bir üye ile temsil edilmeye başlanmıştır 

(Aydın, 2003:247).

Meclis-i Meşâyih’in kurulması, tekke 

ve tarikatlar üzerindeki merkezileşme ve 

modernleşme teşebbüslerinin en sistemli 

denetim mekanizmasının oluşmasını sağla-

mıştır (Kara, 1991:306).

“Meclis-i Meşâyih’in” kurulmasıyla2 

tekkeler devlet tarafından daha sıkı denet-

lenmeye çalışılmıştır. Fakat devletin, tari-

katlerin gücünün farkında olması, bir takım 

politik davranışların meşrulaştırılmasında 

bu müesseselerden destek almasına sebe-

biyet vermiştir. Zira Sultan II. Mahmud’un 

devlet dairelerine tasvir-i hümâyûn asıl-

ması merasiminde şeyhlere dua ettirmesi, 

tekkelere yapılan maddî destekler, savaş 

zamanı tekkelere ordunun muzafferiyeti 

için duâ vazifesi verilmesi ve bu hizmetle-

rine karşılık atiyye tahsisleri gibi durumlar 

tekkelerin devlet tarafından önemsendiğini 

göstermektedir. 

Sultan II. Abdülhamid döneminde de 

tekkelere taamiye ve atiyyeler verildiği, 

tamire muhtaç olanlarının onarıldığı, tek-

ke meşâyihine maaş bağlandığı arşiv bel-

gelerinde sıkça karşılaşılan bir durumdur. 

Örnek verecek olursak Hamidiye amba-

rından, Kadirîhane’ye, Neccarzâde, Ha-

lil Hamid Paşa, Kasımpaşa ve Üsküdar 

2 Meclis-i Meşayih Defterleri için bkz., İstanbul Müf-
tülüğü, Meşîhat Arşivi, nr. 1734-1783. Toplam 50 def-
ter. 
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Mevlevihânelerine, Ümmi Sinan ve Nu-

reddin Cerrâhi dergâhlarına erzak yardımı 

yapılmıştır.3 Yine İstanbul’daki toplam 284 

tekkeye 50 bin kuruş padişah tarafından ih-

sanda bulunulmuştur.4 

İleriki tarihlerde ihtiyaca binaen 

nizamnâmede bazı düzeltmeler yapılmış ve 

ilave mahiyetinde zeyl layihaları yayınlan-

mıştır.5 Tarikat şeyh ve dervişlerinin kılık 

kıyafetinden dergâhta okunması gereken 

mersiye ve manzumlara kadar tarikat ehli-

ne yakışmayacak her türlü hal ve harekete 

müdahale edilmiştir (Kara, 1980:389-416).

1.2. Meclis-i Meşâyihin Görevleri 
ve İcraatları6

Meşâyih ve Cihât Nizamnâmelerine 

baktığımızda Meclis-i Meşâyih’in en te-

mel vazifesinin tekkelere şeyh ve postnişin 

ataması olduğu görülmektedir (Durmuş, 

3 BOA, Y. PRK. EV., 4/7, 19/T/1319-1/A/1903. 

4 BOA, HH. D, 14841, s. 1/8.

5 Ceride-i İlmiyye’de Meclis-i Meşâyih Nizamnâmesi, 
Meclis-i Meşâyih Nizamnâmesinin Tatbikatına Dair 
Talimatnâme, Merkez Tekâyâ Talimatnâmesi, Taşra 
Encümen-i Meşâyih Heyetlerinin Vezâifi Hakkında 
Talimatnâme, Bi’l-umum Tekâyâda Tatbik Edilecek 
Hıfzı’s-sıhha ve Muhafazai Nezâfet ve Taharete Dair 
Talimatnâme, Tekâyâda Ma-bihi’t-tatbik Olmak Üze-
re Kaleme Alınan Talimatnâme, Meşâyih-i Kirâm Ta-
raflarından Hulefâya Verilecek İcazetnâmelere Dair 
Talimatnâme, Meclis-i Meşâyih Nizamnâmesinin 
13. Maddesi Mucebince Meclis-i Meşâyihce Tan-
zim Olunan Talimatnâme, Tekâyânın Teftişine Dair 
Talimatnâme olmak üzere başlıklara ayrılmıştır. 

6 “Meclis-i Meşayihin Görevleri ve İcraatları” bölü-
mü Meclis-i Meşayih Nizamname ve talimatnameleri 
doğrultusunda hazırlanmıştır. Bkz. Ceride-i İlmiye, 
Evkaf-ı İslamiye Matbaası, 1337.

2016). İstanbul’daki tekkelerle ilgili imti-

hanlar merkezde bulunan Meclis-i Meşâyıh 

tarafından yapılmıştır.7 Meclis-i Meşâyih 

belirlenen gün ve tarihte yapılacak olan im-

tihana katılmayan adayların talebini kabul 

etmeyerek tekkeye başka bir şeyhi atamak-

tadır.8 Vakfiyesi bulunan tekkelere şeyh 

ataması ise vakfiyedeki şartlara göre yapıl-

mıştır.9 Şayet vakfiye gereği tayin edilecek 

şeyh, imtihanda liyakatını ispatlayamazsa 

yerine görevi daha düzgün icra edecek ehil 

kişiler tercih edilmiştir.10

Meclisin diğer bir görevi ise meşîhat ci-

heti bulunmayan mescit gibi yerlerde ayin 

icrasına ve mescitlerin tekkelere dönüştü-

rülmesine engel olmaktır. Yapılan işlemler-

de vakfiyeye aykırı düşen uygulamalar ke-

sinlikle kabul edilmemiştir.11 

Tekkelerde icra edilen ayinlerin ve 

okunan mukabelelerin belirlenen günlerde 

ve kurallara uygun şekilde yapılması, ay-

rıca şeriate, tarikat usûl ve erkânına aykırı 

durumlarla ilgili şikâyetler üzerine tekke 

7 MŞH, II. Bölüm, nr. 1773, s. 116.

8 MŞH, II. Bölüm, nr. 1773, s. 12.

9 MŞH, II. Bölüm, nr. 1773, s. 84; MŞH, II. Bölüm, nr. 
1771, s. 99.

10 MŞH, II. Bölüm, nr. 1771, s. 100: Mütevellisi bu-
lunduğu Aksaray Bostancı Başı Abdullah Ağa 
Mahallesi’nde medfun Tokmaklı Dede Türbesi hava-
lisine, âyin icra etmek üzere inşa eylediği tevhidha-
ne ve oda için tanzim eylediği vakfiye gereği olarak, 
meşîhat cihetinin uhdesine tevcihini taleb eden Meh-
met Ekrem Efendi’nin, yapılan imtihanda ehliyeti ol-
madığı anlaşıldığından, talebinin uygun görülmediği 
kararlaştırılmıştır.

11 MŞH, II. Bölüm, nr. 1773, s. 76.
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şeyh ve dervişlerine gerekli ikazlarda bu-

lunulması ve tasavvuf adâbına ters dü-

şen hareketlerin engellenmesi de Meclis-i 

Meşâyih’in öncelikli vazifeleri arasınday-

dı.12

Şeyhülislâmlık, şeyh tayinlerindeki 

usulsüzlükleri önlemek amacıyla taşrada-

ki zâviye ve tekkelere tayin edilecek şeyh-

lerin mahallî meclisler tarafından gerçek-

leştirilen sınavlarına ait evrakları merkeze 

göndermelerini ve bu sınav evraklarının 

Meclis-i Meşâyih’te incelenmesini istemiş-

tir.13 

Tekkelerdeki dervişlerin kayıt altına 

alınması, haklarında gerekli nüfus kayıt 

işlemlerinin yapılması,14 ikamet edenler 

arasındaki anlaşmazlıkların çözülmesi, 

şikâyetlerle ilgili gerekli tahkikatın yapıl-

ması15 ve arabuluculuk görevinin üstlenil-

mesi, huzursuzluk çıkartanların dergântan 

ihraç edilmesi, şeyhler tarafından verilen 

icazetnâmelerin tasdik edilmesi, izinsiz 

icâzet alanların taç ve hırka giymelerine 

engel olunması, ayrıca şeyhlerin tekke için 

yardım ve kira topladıklarında bulundur-

maları zaruri olan mühürlerinin kontrol 

edilmesi Meclis-i Meşâyih reis ve azalarının 

12 MŞH, II. Bölüm, nr. 1774, s. 36.

13 MŞH, II. Bölüm, nr. 1773, s. 121-122.

14 MŞH, II. Bölüm, nr. 1775, s. 81: Sicill-i nüfus ni-
zamnamesi gereğince Dersaadet’teki medrese, tekke 
ve zâviyelerde sakin bulunanların mahallerinden ala-
cakları ilmuhaberleri müderris ve şeyhlerine tasdik 
ettirerek Nüfus idarelerine müracaat ederek nüfus 
kayıtlarını yaptırmalarına karar verilmiştir.

15 MŞH, II. Bölüm, nr. 1775, s. 19.

görevleri arasındaydı.16 Yine tekkelerdeki 

teberrükât eşyalarının sayımı, korunması 

ve yeni tayin edilen şeyhe teslim edilmesi 

Meclis-i Meşâyih’in sorumluluğu altınday-

dı.17 

Tekkelerin dini fonksiyonlarının yanın-

da sosyal ve kültürel hizmetleri yerine ge-

tirebilmeleri için belli gelirlere sahip olma-

sı gerekliydi (Durmuş, 2016:103). Vakıflar, 

tekkelere destek olduğu gibi devlet kanalıy-

la da açık olan, tarikat adâbına uygun ayin-

ler yapan, fakir fukaraya yemek dağıtan 

tekkelere yardımlar yapılmıştır. Tekkelere 

taamiyye, muhassasat ve muayyenat adı al-

tında ekmek, et, pirinç, yağ, kahve, buğday, 

mum ve kurbanlık hayvan dağıtımı devlet 

tarafından belirli kurallar çerçevesinde ve 

Meclis-i Meşâyih’in kontrolünde yapılmış-

tır.18

1.3. Meclis-i Meşâyih’in 
Nizâmnâmesi

Meclis-i Meşâyih’in Talimatnâme metni 

şu şekildedir:19

“Huzûr-ı Sâmî-i Hazret-i 

Fetvâpenâhî’ye, Maʻlûm-ı âlî-i hazret-i 

fetvâ-penâhîleri buyurulduğu üzere ihlâs-ı 

tam ile tarîk-i ubûdiyyette ifnâ-yı vücûd ve 

tahsil-i kemâlât-zâhiriyye ve bâtıniyye ile 

vâsıl-ı mertebe-i hakikat ve şuhûd olmak 

16 MŞH. EO, 59/101, 21 Z. 1301.

17 MŞH, II. Bölüm, nr. 1171, s. 97.

18 MŞH. TC. 184/15. 20.06.1924.

19 MŞH. EO, 59/101, 21 Z. 1301; ayrıca bkz. Meşîhat 
Arşivi, II. Bölüm, nr. 1762, vr. 85a-86a.
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hilkat-i insâniyyeye illet-i gaibe bulundu-

ğundan şeriʻat-i mutahhara ve ahkâm-ı 

münîfesine ittibâʻ ve iktidâ ve verese-i 

cenâb-ı Peygamberî sallallahu teʻâlâ aleyhi 

ve âlihi ve ashâbihi vesellem olan evliyâ-

yı kirâm ve ulemâ-yı izâm kaddese’llâhu 

esrârahum hazerâtının eserlerine iktifâ 

iktizâ-yı âdemiyyet olduğu gibi ashâb-ı ilim 

ve irfân dâimâ benî nevʻine talim ve telkin-i 

ulûm-ı dîniyye ile memur ve hilâf-ı şerʻ ve 

din menâhî ve fusûkdan menʻ ve zacir ile 

meʼcur olup turuk-ı aliyyeye sülûk ise mut-

laka ağrâz-ı dünyeviye ve nefsâniyyeden 

iʻrâz ve bi’l-hassa tahsîl-i rızâ-yı Hâlık ve 

Feyyâz için olduğu derkâr ve meşâyih-i 

turuk-ı aliyye dahi bu ümmet-i merhu-

me içinde mukaddes ve tarîk-i müstakîme 

mürşid ve sâlikân-ı râh-ı Hakka muktedâ 

ve pîş-vâ olmalarından naşi” ifadeleriyle 

insanın yaratılış gayesinin sebebi üzerinde 

durulmuştur. 

Bu mukaddimeden sonra “kâffe-i ahvâl 

ve harekâtları dâima münhic-i kavîm-i 

şerîʻat-i garrâya mutâbık ve kâtıbe-i ef‘âl ve 

akvâlleri âdâb-ı şerîʻat ve tarîkate muvâfık 

olarak leyl u nehâr terbiye-i sâlikân ve 

ıslâh-ı ahvâl-i mürîdân ile maşgul ol-

mak ve sâlikân-ı turuk-ı aliyye bulunan 

fukarâ ve dervişân dahi sıfat-ı sûfiyeye 

yakışmayan her nevi evzâʻ ve harekâtdan 

mübâʻadet eylemek lâzimeden idiği âşikâr 

iken bazı meşâyih ve dervişân gerek tek-

kelerinde ve gerek ötede beride hilâf-ı 

şeri’at ve mugâyir-i âdâb-ı tarîkat evzâʻ-ı 
hâl ve harekâtda bulundukları ve meclis-i 

dervişânemizin haber ve izin ve reʼyi ol-

maksızın bazı zarûrât-ı dîniyyesini bilme-

yen cehle ve nâ-ehile min-gayri istihkâk 

iʻtâ-yı hilâfet ve ilbâs-ı tâc ü hırka ile ziyy-i 

sûfiyyeye idhâl olunduğu görülüp ve işi-

tilmekte olmakla bu veçhile meslek-i celîl-i 

sûfiyyeye münafî ve şerîʻat-i mutahha-

ranın hilâfı etvâr ve efʻâlde bulunanların 

terbiyeleri şerʻan ve aklen lâbüd ve vâcib 

bulunduğundan ve Meclis-i Meşâyih’in 

teşkîliyle nizâm-ı mahsûsunun dokuzuncu 

ve onuncu maddelerinde musarrah oldu-

ğu üzere tekâyâ ve dervîşânın ahvâli dâimâ 

meclis-i mezkûrun nezâreti altında bulu-

narak mûcib-i ıslâh olan mevâddın ıslâhı 

meclisin vezâʼif-i mahsûsasından idüğün-

den bu bâbda meclis-i mezkûr tarafından 

rehâvet ve tekâsül vukûʻa getirilmeyip” 

tekke, derviş ve tasavvuf erbâbının Meclis-i 

Meşâyih’in denetimi altında olduğu belirti-

lerek, şeyh ve dervişlerin uymaları gerekli 

kâideler şu şekilde sıralanmıştır:

Birinci kaide: “şeriʻat-i mutahha-

ra ve âdâb-ı tarikat-i aliyyeye münâfiʻ ve 

meclis-i mezkûr nizâmnâmesinin hâvî ol-

duğu mevâddın hilâfı meslek-i sûfiyyeye 

yakışmayan efʻâl ve ahvâl ve harekâtda 

bulunan meşâyih ve fukarâ ve dervişânın 

iktizâsı veçhile tenbih ve tevbîhleri icrâ 

olunmak ve îcâbında tâc ü hırkası alınarak 

ziyy-i sûfiyeden ihraç kılınmak ile taʻzîrât 

ve terbiye-i lâzimeleri icrâ edilerek îfâ-yı 

hüsn-i memuriyyet olunması ve baʻdemâ 

tekâyâda öyle hilâf-ı şeriʻat ve mugâyir-i 

âdâb-ı tarikat olan şeyler icrâ olunma-

ması ve mukâbele ve zikr-i şerîfe günleri 

cemâʻatle edâ olunan salâvât-ı mefrûzada 
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ve ibtidâ-yı âyin-i şerîfde kırâʼet olunan 

evrâd-ı şerîflerde bulunulmayıp ta terk-i 

salât-ı mefrûza ile hücrelerde oturarak 

laklaka ve ebnâ-yı cinsi gıybet ve mezem-

metle meşgûl olup hengâm-ı deverân ve 

kıyâmda bilâ-vuzû mücerred eğlenmek 

üzere gelenler tevbîh ve bu makûlenin içle-

rinde bulunan hulefâ ve dervişândan olan-

lar adem-i kabûl ile mukâbele-i şerîfden 

tard kılınmaları ve meşâyihden bulunanlar 

hakkında dahi tekkenin şeyhi bulunan zât 

tarafından muânaka ve o misilli merʻî bulu-

nan ihtirâmât icrâ olunmayarak bu sûretle 

tekdîr olunmaları ve pîrân-ı izâm ve eslâf-ı 

kirâm hazerâtının icrâ eyledikleri âyin ve 

usûle kemâl-i riʻâyet olunup ve eslâfdan 

görülmeyen ihdâsât ve bidʻin icrâ olunma-

ması” maddesiyle tekke adabı ve ibâdet 

erkânına riayet edilmesi gerektiği; 

İkinci kaide: “ve sâniyen nizâm-ı 

mezkûrun yedinci maddesinde musar-

rah olduğu üzere bir takım nâ-ehil ve 

zarûrat-ı dîniyyesini bilmeyen ceheleye 

iʻtâ-yı hilâfet ve ilbâs-ı tâc u hırka oluna-

rak ziyy-i meşâyihe idhâl olunmayıp öyle 

hilâfet verecek, verilecek kimesnelerde 

kabiliyyet-ı zâhiriyye ve ma‘neviye olması-

na dikkat ve meclisce imtihânat-ı lâzimenin 

icrâsıyla öyle nâ-ehlin hilâfet vermesi-

ne ve nâ-ehle hilâfet verilmesine kemâl-i 

itinâ ile mümânaʻat olunarak turuk-i aliy-

yenin fazîlet-i asliyye ve illet-i gaʼibesi 

hüsn-i muhâfaza olunması ve yine madde-i 

mezkûrede musarrah bulunduğu veçhi-

le hulefâ sûk u pazarda meşâyihe mahsûs 

kisve ve mâhiyyet ile geşt ü güzâr etmeyip 

her birerleri bulundukları tekkenin meclis 

mukâbelesinde ve âyininde iktisâ-i kisve-i 

meşîhat edip evkât-ı sâirede dervişâna 

mahsûs heyʼet ve kıyâfette bulunması ve 

meşâyih dahi tâc-ı şerîf veyâ arakiye iktisâ 

edip heyʼet-i âharı iktisâ etmemeleri” mad-

desiyle dervişlerin kılık kıyafet adabına 

uyulması gerektiği;

Üçüncü kâide: “ve sâlisen 

kahvehânelerde ve şurada ve burada dama 

ve tavla misillü luʻbiyyât olunmayıp ve 

sokakta sigara içmek ve nâ-sezâ mahaller-

de oturmak ve şeyh ve dervişân kıyâfetine 

yakışmayan heyʼetle gezmek velhâsıl bu 

misillü nâmus-ı sûfiyeye halel verir evzâʻ u 

ahvâl ve harekâtdan ictinâb olunup turuk-ı 

aliyyeye dühûl ve sülûkten maksad-ı aslî 

olan kemâlât-ı zâhiriyye ve ma‘neviye 

tahsîliyle eslâf-ı kirâma taklit ve mütâbaʻat 

ve eser-i âlîlerine iktifâ olunması bâbında 

mukaddemâ makâm-ı âlî-i cenâb-ı fetvâ-

penâhîlerinden meclis-i dervişânemize 

bâ-emirnâme-i aliyye emr u irâde ve 

fermân ifâde buyurulmuş olduğundan 

keyfiyyet-i irâde-i aliyye ol-vakit bi’l-cümle 

meşâyih-i tekâyâ ve dervişân-ı turuk-ı 

aliyyeye ilan ve beyân kılınmış ve icrâ ve 

infâz-ı iktizâsına meclis-i dervişânemiz 

tarafından dahi alâ-kadri’l-imkân sarf-ı 

iʻtinâ ve makderet olunmakta bulunmuş 

ise de keyfiyyet-i irâde-i mezkûrenin be-

tekrar müceddeden bi’l-cümle tekâyâ ve 

zevâyâ meşâhiyle dervişân ve fukarâ-yı 

turuk-ı aliyyeye ilân ve beyân ile beraber 

Muharremü’l-harâm’ın dahi haylületiy-

le tekâyâda ve cemʻiyyet ve çarşıda kırâet 
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olunan mersiyyeler öyle hilâf-ı şerʻ-i şerîf 

ve mugâyir-i âdâb-ı tarîk nâ-sezâ ve gay-

ri lâyık manzûme ve mersiyyeler kırâʼet 

olunmamasının dahi tenbih ve teʼkîdi lâzım 

geldiği meclis-i dervişânemizde bu kere 

müzâkere kılınmış olmakla ol vechile tekrîr 

ve tecdîd-i tenbihât-ı meşrûha muvâfık-ı 

emir ve irâde-i aliyye-i cenâb-ı fetvâ-

penâhîleri buyurulduğu hâlde meşâyih ve 

dervişân-ı mûmâ-ileyhim dâimâ gözleri 

önünde olup mûcebince âmil olmaları içün 

levha olarak tekkelerinde mahall-i müna-

sibe taʻlîk olunmak üzere matbûʻan ilan 

ve ihtâr ve beyân için müsâʻade-i seniyye-i 

cenâb-ı fetvâ-penâhîleri erzân buyurulmak 

bâbında emr u fermân hazret-i veliyyü’l-

emrindir. Fî 21 Zilhicce sene 1301 Milâdi: 12 

Ekim sene 1884, Mühür: Meclis-i Meşâyih” 

maddesiyle de dervişlere ve tasavvuf 

erbâbına yakışmayan hareket ve davranış-

lardan uzak durmaları gerektiği hususuna 

dikkat çekilmiş ve bu kaidelere uymayanla-

rın tekkeden atılacağı uyarısı yapılmıştır.

1.4. Seyyidlerin Tekkelerin 
Denetimindeki Görevleri

Osmanlı coğrafyasının çeşitli bölgeleri-

ne göç eden Hz. Peygamber’in nesline men-

sup seyyidler, devletin birçok kademesinde 

görev almak suretiyle, toplumun her ala-

nında aktif olarak faaliyette bulunmuşlar-

dır. Yazdıkları eserler, kurdukları vakıf ve 

tekkeler sayesinde Osmanlı toplumunun en 

önemli dinamiklerinden biri olan tasavvuf 

hayatında da derin izler bırakmışlardır.

Mutasavvıf seyyidler, dergâh, tekke 

ve zâviyelerin denetimini ve iç kontrolü-

nü sağlayan Meclis-i Meşâyih’te reis ve 

aza olarak vazifelendirilmiştir. Örnek ver-

mek gerekirse, Hz. Peyagmber’in nesline 

mensup Meclis-i Meşâyih azası ve Nasûhî 

Dergâhı Şeyhi Seyyid Ahmet Kerâmeddin 

Efendi, 19 Mart 1337 tarihinde Meclis-i 

Meşâyih azalığına tayin edilmiş ve 1 Eylül 

1337 tarihinde emekli olana kadar da bu 

görevini devam ettirmiştir.20

Meclis-i Meşâyih’te görevlendiri-

len diğer bir mutasavvıf seyyid ulemâ ise 

1826/1827 (h. 1242) yılında Ankara’da dün-

yaya gelen Çerkeş Şeyhizâde Mehmed Tev-

fik Efendi’dir.21 “Çerkeşizâde”ler Osmanlı 

Devleti’nde meşhur bir seyyid ulemâ aile-

sidir. Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde dünya-

ya gelen Mehmed Tevfik Efendi’nin dedesi 

Çerkeşizâde Mustafa Efendi, Halvetiyye-

Şâbâniyye tarikatının Çerkeşiyye kolunun 

kurucusudur. Çerkeşî Mustafa Efendi’nin 

Mehmed, Mesud ve Osman Vehbi isimle-

rindeki çocukları kendisinden sonra irşâd 

faaliyetlerini sürdürerek birçok mürid 

ve halife yetiştirmişlerdir. Osman Vehbi 

Efendi’nin (ö. 1277/1860), (Öztürk, 2005:13, 

88) soyundan İstanbul’da “Çerkeşîzâdeler” 

adı verilen bir seyyid ulemâ ailesi meyda-

na gelmiştir (Azamat, 1993: 272-275). Meh-

med Tevfik Efendi, 7 Nisan 1886 tarihinde 

Meclis-i Tedkikât-ı Şer‘iyye azası, Rume-

20 MŞH, SAİD, 254/34.

21 İstanbul Müftülüğü, Meşîhat Arşivi, Sicill-i Ahvâl 
Dosyaları, nr. 24/13, orijinal kayıt nr. 169a.
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li kazaskeri muâvini ve Meclis-i Meşâyih 

nâzırı olmuştur.22 Meclis-i Meşâyih nâzırlığı 

görevini fahri olarak yürütmüştür.

Osmanlı Devleti, Şiîlerin yoğun olduğu 

bölgelerde sünni anlayışa sahip seyyid olan 

meşâyih ve ulemayı bu bölgelerde tebliğ fa-

aliyeti için görevlendirdiği görülmektedir. 

Özellikle seyyidlerden Rifâîler bu amaç-

la desteklemiştir. Bu konuda güzel bir ör-

nek Kırşehir’deki Hacı Bektaş Veli Dergâhı 

Postnişini Şeyh Hasan Efendi’dir. Şeyh Ha-

san Efendi İran’dan hicret ederek Osmanlı 

Devleti’ne iltica etmiş ve devlet, kendisini 

2.000 kuruş maaş tahsisiyle Irak bölgesin-

de vaaz ve nasihatle, ayrıca tarikatların de-

netiminden sorumlu meclis olan “Meclis-i 

Meşâyih” azalığında görevlendirmiştir.23 

22 Meclis-i Meşâyih, Tekkeleri denetlemek ve idarî 
işlerine bakmak üzere 1866 yılında şeyhülislâmlığa 
bağlı olarak kurulan bir müessesedir. Tekke vakıf-
larına ait vakfiyelerin Meclis-i Meşâyih defterlerine 
kaydedilmesi, bunların korunması, kontrol ve de-
netimi meclisin görevlerindendi. Meclis-i Meşâyih 
meşîhat tevcihlerinde öncelikle vakfiyelerin şartlarını 
dikkate alıyor ve tevcih muamelelerini bu vakfiye-
lere göre yapıyordu. Evlâdiyet dışındaki atamalar-
da icâzetnâme almış olan halifelerin icâzetnâmesi 
kontrol edilerek yapılıyor ve bu icâzetnâmeler 
Meclis-i Meşâyih tarafından kaydediliyordu. Meclis-i 
Meşâyih şeyhülislâmlığı kaldırılmasına kadar faali-
yetlerini Bâb-ı Meşîhat’ta sürdürmüştür. 

23 BOA, ŞD., Dosya nr. 3153, Gömlek nr. 22, 21/
Za/1337.

2. 19. YÜZYILDA SEYYİD 

MUTASAVVIFLARIN İLMî VE 

KÜLTÜREL ÇALIşMALARI VE 

İCTİMAî HAYATTAKİ ETKİSİ

Hz. Peygamber’in nesebine mensup 

seyyidlerin tekkeler inşa etmeleri, tekke ve 

zâviyeler de vazifelendirilmeleri, tekkelere 

destek olmak amacıyla vakıflar tesis etme-

leri, tasavvuf ve bağlı oldukları tarikatlar-

la ilgili eser telif etmeleri, tarikat silsilesini 

devam ettirecek hilâfet icazetnâmesi ver-

meleri, tekkelerin denetim ve kontrolünde 

görevlendirilmeleri aslında seyyidlerin top-

lumun her kesiminde olduğu gibi tasavvuf 

hayatında da etkin olduklarını göstermek-

tedir.

2.1. Mutasavvıf Seyyid Ulemânın 

İlim Dünyasına Katkısı

19. yüzyılda mutasavvıf seyyid ulema, 

devletin birçok resmi kurumunda görev 

almış fıkıh, fıkıh usulü, hadis, tefsir, akâid, 

tasavvuf, şiir, sarf, nahiv, belagat, fetvâ, 

ferâiz, hadis usûlü, usûl-i hitâbet, tarikat, 

tıb, astronomi, coğrafya, menkıbenâme, 

seyahatnâme, esmâü’l-hüsnâ, delâilü’l-

hayrât, ilmihâl ve hüsn-i hât gibi çok farklı 

alanlarda eser, risâle ve hâşiye kaleme al-

mıştır. Tasavvufi eserlerin yanı sıra içinde 

bulundukları ilim ve kültür hayatını yansı-

tan eserler yazmalarıyla ilmi birikimlerinin 

nesilden nesile aktarılmasını sağlamışlardır. 

Bu özellikte Meşîhat Arşivi’nde belgesi bu-

lunan ve eser yazarak ilim dünyasına hiz-

met eden mutasavvıf seyyid ulemadan en 

fazla öne çıkanlarını şu şekilde belirtebiliriz;
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Kastamonu Nâibi Hz. Hüseyin’in sil-

silesinden Şeyh ve sâdât-ı Berzenciyyeden 

Seyyid Ahmed Faiz Efendi,24 Ravzatü’l-

Ezhâr fî Şerhi Gâyeti’l-İhtisar, Hülâsatü’l-

akide fî Şerhi Dürreti’l-Feride, Enfesü’l-

Fevâid fî Şerhi’l-Ferâid25, es-Seyfü’l-meslûl 

fi’l-kati biticâti usuli’r-Resul, Tuhfetü’l-

İhvan fî şerh-i Fethi’r-Rahman ve haşiye-

si Behcetü’l-Bünyân, Hayru’l-Eser fi’n-

Nusûsi’l-vâride fî Hakkı Âli Seyyidi’l-beşer, 

Nassu’l-Kuran fî vücub-i itâati’s-Sultan, 

ed-Dürru’l-Manzûm fî İzah-ı mâ İşteme-

le alâ Sebati Ulûm, Teshilât-ı Berzenciyye 

der-Avâmil-i Cedveliyye,26 Celaü’t-taraf 

fî İhtisari’s-sarf, Hamidiyye fî İhtisari’s-

Sarf ve’n-Nahv bi’l-lügati’t-Türkiyye,27 

el-Bedrü’l-Kâmil fî İhtisari’t-Tasrif ve’l-

Avâmil, Zübdetü’l-âmâl fî Tercemeti 

Nusûsi’l-âl, el-Hablü’l-metîn fî Tatbiki’l-

kanuni’l-esasî mea’ş-şer’i-mübîn;28 adlı 

eserleri telif etmiştir.

Nasûhî Dergâhı Postnişini ve Meclis-i 

Meşâyih Azası Ahmet Kerâmeddin 

Efendi,29 Şemsü’n-Nusûs fî Menâkıbı 

Pîr Nasûh; Yafa Müftüsü Ebulmevâhib 

sülâle-i şerife-i tâhiresinden30 Seyyid Ali 

24 MŞH, SAİD, 43/7, 284/A; C. I, vr. 209-210; BOA, 
BEO, 1175/88110; İ.MF, 5/1316; BEO, 1191/89316; 
MF.MKT., 416/2; BOA, DH.MUİ., 25/14; ŞD., 
2795/10.

25 İstanbul Müftülüğü Kütüphanesi, nr. 1467.

26 İBB, Atatürk Kitaplığı, Bel_Osm_O.00968.

27 İBB, Atatürk Kitaplığı OE_TK_00677.

28 İBB, Atatürk Kitaplığı, Bel_Osm_K.07964.

29 MŞH, SAİD, 254/34.

30 MŞH, nr.103, Mersin Sancağı Nakîbü’l-eşrâf Kay-
makamı, Ahmed Ebulmevahib el-Geylânî Efendi.

Efendi,31 Hediyetü’l-Mürid fî İlmi’t-Tevhîd, 
Ferâidü’l-Seniyye bi-Nazmi’s-Sirâciyye, 
İcâbetü’s-Sâil fî mâ Leyleti nısfı Şaban 
mine’l-Fadâi; Tokat Müftüsü Hacı Hasan 
Hilmi Efendi,32 Ravzatü’s-Süedâ, Raks ve 
Def hurmeti hakkında Hidâyetü’s-sâlikin; 
Bâb-ı cubûl Müftüsü İsa Nurullâh Efendi,33 
Şâzelî tarikatı hakkında Zennü’r-Riyâz fî 
Nefyi’l-İtirâz adlı eserleri telif etmişlerdir.

Meclis-i Meşâyih Nâzırı Çerkeş 
Şeyhizâde Seyyid Mehmed Tevfik Efendi,34 
Behçetü’t-Tarîf fî ‘İlmi’s-Sarf,35 Hediyyetu’s- 
Sıbyân, İcmâlü İlmü’n-Nahv, Tuhfetu’s- 
Sıbyân,36 Meziyyet-i İslâmiyye,37 Gâyetu’l-
Beyân fî İlmi’l-Mizân,38 Miftâhu’l-Akâid,39 
Kasâid-i Tevfik,40 Risâle fî Mahiyeti’l-
Mümkine ve’l-Mec‘ûle, Risâle fi’l-Akl, 
Risâle fî Hakki Fâkit-i Vakti’s-Salâh, el-

Levâihu’l-Kudsiyye fî Hakki Şeyhi’l-Ekber 

31 MŞH, SAİD, 103/4, 1062/A; I/25; 204/1, 3054/A.

32 MŞH, SAİD, 164/16, 2315/A; BOA, İ..ML.., 
24/1315, Tokat sabık Müftüsü Hacı Hasan Efendi’ye 
maaş tahsisi, 17/Ş/1315 (Hicrî); BOA, MF.MKT., 
233/23; BOA, BEO, 1046/78406; BOA, BEO, 
1069/80144.

33 MŞH, SAİD, 156/3, 2163/B.

34 MŞH, SAİD, 24/13, 169/A;BOA, İ..DH.; BOA, 
HAT, 06.04.1837.

35 İBB, YRY_Osm_00181/03, 492.7 ŞEY 492.7 ŞEY 
1308 H/1887-1888.

36 İBB, OE_TK_02725/04, 492.72 ÇER 492.72 ÇER 
1304 H/1887 1. 

37 İBB, Atatürk Kitaplığı, OE_TK_00587, 297.4 MEH 
297.4 MEH 1307 H/1890 1. 

38 İBB, Atatürk Kitaplığı, YRY_Osm_00181/02, 297.4 
ŞEY 297.4 ŞEY 1306 H/1889 1. 

39 İBB, Atatürk Kitaplığı, OE_TK_02725/07, 297.4 
ÇER 297.4 ÇER 1301 H/1884 1.

40 İBB, Atatürk Kitaplığı, YRY_Osm_00181/04, 
811.24 ÇER 811.24 ÇER 1304 H/1887 1. 
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İbni’l-Arabi,41 Mecmua-i Fevâid (Müellif 

Hattı) (Öztürk, 2005:18), Risâle fî Hudûsi’l-

Âlem,42 Risâle fi’l-İman,43 Risâle fi’l-

Kelâm,44 Risâle fî Mâhiyeti’l-Ecsâm,45 Risâle 

fi’s-Saade ve’r-Rakabe,46 Risâletü’l-Vücûb,47 

Terceme-i Mişkâti’l-Envâr fî Letâifi’l-

Ehbâr,48 Risâle fi’l-Mantık,49 Şerh-i Akâid-i 

Nesefî tercümesindeki sehv ve hatalara 

dâir risale,50 Risâletü’l-Hamidiyye,51 Risâle 

keyfiyyetü salatün ma-kad vakaat mine’l-

evkate’l-hams,52 el-İtkân fî tahkiki’l-İman,53 

Resâilu mine’t-Tasavvuf54 adlı eserleriyle 

ilim dünyasına katkı sağlamıştır.

41 İBB, Atatürk Kitaplığı, OE_TK_02846, 297.7 ÇER 
297.7 ÇER [t.y.] 1. 

42 Atıf Efendi Kütüphanesi, Atıf Efendi Eki, Kayıt 
No: 4657, Varak Arası 43-44

43 Atıf Efendi Kütüphanesi, Atıf Efendi Eki, Kayıt 
No: 4654, Varak Arası 28-40, Arapça.

44 İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüp. Arapça Yaz-
malar, Kayıt No: 1342.

45 Atıf Efendi Kütüphanesi, Atıf Efendi Eki, Kayıt 
No: 4656, Varak Arası 45-49, Arapça.

46 Atıf Efendi Kütüphanesi, Atıf Efendi Eki, Kayıt 
No: 4658, Varak Arası 41-43, Arapça.

47 Atıf Efendi Kütüphanesi, Atıf Efendi Eki, Kayıt 
No: 4653, Varak Arası 1-13, Arapça.

48 Gazali, Süleymaniye Kütüphanesi, İbrahim Efendi 
Bölümü, Kayıt No: 57449, Osmanlıca.

49 İBB, Atatürk Kitaplığı, OE_TK_02725/01, 160 ÇER 
160 ÇER 15 Rebiülevvel 1295/19 Mart 1878.

50 İBB, Atatürk Kitaplığı, OE_TK_02725/08, 297.4 
ÇER 297.4 ÇER [t.y.] 1. 

51 İBB, Atatürk Kitaplığı, OE_Arp_1005, 297.84 
MEH.R 297.84 MEH.R 1310 H. 1. 

52 İBB, Atatürk Kitaplığı, OE_Arp_1458, 1305 
H/1887-1888. 

53 İBB, Atatürk Kitaplığı, OE_TK_01301, 297.4 TEV 
297.4 TEV 1311 H/1893 1. 

54 İBB, Atatürk Kitaplığı, OE_Arp_1642 pro, 1305 
H/1887-1888. 

Sultan II. Abdülhamid’in Ortadoğu 

danışmanı Rifâi Şeyhi Sayyâdizâde Mu-

hammed Ebulhûda Efendi,55 Dâi’r-Reşâd 

li-sebîli’l-ittihâd ve’l-İnkıyâd (İstanbul, 

ts.), en-Nefhatü’n-Nebeviyye fî Hidmeti’l-

hilâfeti’l-Hamîdiyyeti’l-Osmâniyye (İÜ 

Ktp., TY, nr. 4704), Ahmed er-Rifâî’ye ve 

Rifâiyye tarikatı tarihine, âdâb ve erkânına 

dair hacimli bir eser olan Kılâdetü’l-

Cevâhir (Beyrut 1301), Davü’ş-şems (I-

II, İstanbul 1300), Zahîretü’l-Meâd (Mısır 

1307), Gunyetü’t-Tâlibîn (Dımaşk 1390), 

Nefehâtü’l-İmdâd (Beyrut, ts.), Rufâi ta-

rikatıyla ilgili olan Hidâyetü’s-Sâî bi-

Sülûki tarîkati’l-Gavŝi’r-Rifâî (İstanbul, ts.), 

Eşrefü’l-vesâil (Dımaşk 1389), Ukûdü’l-

Elmâs (Mısır 1315), Hizânetü’l-İmdâd fî 

Ahbari’l-Gavsi’l-kebiri’s-Sayyâd (Mısır 

1326),56 Et-Tarîkatü’r-Rifâiyye (Beyrut 2002; 

trc. Mahmut Nedim Aksoy, Ankara 2005), 

Tarîku’s-savâb fi’s-Salavâti ale’n-Nebiyyi’l-

evvâb (trc. Mehmet Bayrak, İstanbul 2001), 

Rûhu’l-Hikme,57 Medeniyet-i İslâmiye, 

El-Feyzü’l-Muhammedi ve’l-Mededü’l-

Ahmedî, Tariku’s-Savâb fî Salati ale’n-

Nebi, Ahmed Rifâi’nin duâlarından oluşan 

Sabahe’l-Münîr, Risâle fî Hakkı Hadîsi’l-

Mütevâtir, Rifâi tarikatına dair bir eser olan 

El-inâyetü’r-Rabbâniyye fî Mülahhasi’t-

Tarikati’r-Rifaiyye, Ahmed Rifai’nin söz-

lerine dair Kalaidü’z-Zeberced, Daiyü’r-

55 MŞH, SAİD, 92/4, 899/D.

56 Ebü’l-Hüda Muhammed b. Hasan Vadi b. Ali Say-
yadi, Hizanetü’l-imdad fî ahbari’l-gaysi’l-kebiri’s-
sayyad, 1328/1909, Kahire: Matbaatü’l-Vaiz, 1908; 
İSAM, 029545. 

57 İBB, Atatürk Kitaplığı, Bel_Arp_00416.
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Reşad li-Sebili’l-İttihad ve’l-inkıyad58, 

Kitâb-ı Hulâsatü’l-Beyân fî hükm-i nev’i’l-

İnsan,59 Ayâtü’l-irfân fî Mevlid-i Seyyi-

di Veledi Adnan aleyhi efdalu’s-salati 

ve’s-selâm külli ân,60 Tenvirü’l-Ebsâr fî 

Tabakati’s-sadati’r-Rifaiyyeti’l-Ahber,61 

Kıladetü’l-Cevâhir fî Zikri’l-gavsi’r-rıfâi 

ve İtbaihü’l-ekâbir,62 et-Tarihü’l-evhâd 

li’l-gavs er-Rifai’l-emced,63 Rahâtü’l- 

ervâh,64 Sırrü’l-hâl,65 Lüm’atü’n-nasr fî 

Lüzûmi’s-sabr,66 el-Ikdü’n-nadîd fî âdâb-i 

eş-Şeyh ve’l-mürid,67 Nûrü’l-insâf fî keşf-i 

Zulmeti’l-hilâf,68 Eşrefü’l-vesâil fî Tahkîk-i 

edakki’l-mesâil,69 el-Kevkebü’d-dürri fî 

Şerh-i Beyti’l-kutbi’l-kebir,70 el-Külliyyâtü’l-

Ahmediyye,71 Rekâikü’r-revâsiyye,72 

58 İBB, Atatürk Kitaplığı, OE_TK_2476.

59 İBB, Atatürk Kitaplığı, OE_TK_02826.

60 İBB, Atatürk Kitaplığı, Bel_Arp_00727.

61 İBB, Atatürk Kitaplığı, OE_Arp_0084.

62 İBB, Atatürk Kitaplığı, OE_Arp_0135.

63 İBB, Atatürk Kitaplığı, OE_Arp_0155.

64 İBB, Atatürk Kitaplığı, OE_Arp_0260.

65 İBB, Atatürk Kitaplığı, OE_Arp_0345/03.

66 İBB, Atatürk Kitaplığı, OE_Arp_0345/04.

67 İBB, Atatürk Kitaplığı, OE_Arp_0820/01.

68 İBB, Atatürk Kitaplığı, OE_Arp_1241.

69 Ebü’l-Hüdâ Muhammed b. Hasan Vadi b. Ali 
Sayyadi, Eşrefü’l-vesail fî tahkiki edakki’l-mesail, 
1328/1909; thk. Abdülhakim Selim Abdülbasıt. Y. 
1389.

70 Ebü’l-Hüda Muhammed b. Hasan Vadi b. Ali Say-
yadi, el-Kevkebü’d-dürri fî şerhi beyti’l-kutbi’l-kebir, 
1328/1909, y.y. 1322, İSAM, 163397. 

71 Ebü’l-Hüda Muhammed b. Hasan Vadi b. Ali Say-
yadi, el-Külliyyatü’l-Ahmediyye, 1328/1909, Kahire: 
Matbaatü’l-Vaiz, 1908, İSAM, 029543.

72 Ebü’l-Hüdâ Muhammed b. Hasan Vadi b. Ali Say-
yadi, Rekaikü’r-revasiyye, 1328/1909, İSAM, 029546. 

Hadratü’l-atlak fî Mekarimi’l-ahlâk,73 

Tarikatü’r-Rifaiyye,74 Ukûdü’l-Elmâs,75 

Burhânü’s-sâdık fî Tenziyyeti’l-hâlik,76 

Riyâzatü’l-esmâ fî Ahkâmi’z-zikr ve’s-semâ 

adlı eserleri yazmıştır.77 

Elbistan Mahkeme-i şeriyye 2. Kâtibi 

Mustafa Kâmil Efendi,78 Tarîkat-ı Nebe-

viyye hakkında Minhâcü’l-Müminîn; İdlib 

Müftüsü Seyyid Mehmed Nûri Efendi,79 

En-Nefehâtü’l-Hidâye ala virdi’s-sâdâti’l-

Ahmediyye80 isimli eserini Rufâi tarika-

tına mensub Haleb Nakîbü’l-eşrâf kay-

makamı Seyyid Muhammed Ebulhüdâ 

es-Sayyâdi’den istifade ederek yazdığını 

belirmiştir. Seyyid Mehmed Nûri Efen-

di, dönemin Nakîbü’l-eşrâf kaymakamı 

Seyyid Yahya Efendi, Seyyid Muhammed 

Ebulhüdâ es-Sayyâdi ve Şeyhi Seyyid Ah-

med Rufai’nin Hz. Peygamber’e ulaşan 

nesebi ile ilgili rivayetleri aktarmıştır. Ay-

rıca eserinde Ahmed Rufâi ve Ebülhüdâ 

es-Sayyâdi’den alıntılar yaparak konuları 

tafsilatlı bir şekilde izah etmiş, belirli gün-

lerde okunacak virtlerle ilgili açıklamalar-

73 İstanbul: Mihran Matbaası, 1301, İSAM, 152641. 

74 Ebü’l-Hüdâ Muhammed b. Hasan Vadi b. Ali 
Sayyadi, Tarikatü’r-Rifaiyye, 1328/1909, Kahire: 
Matbaatü’s-Saade, 1907, İSAM, 029547. 

75 Kahire: el-Matbaatü’l-umumiyye, İSAM, 152610.

76 Kahire: Matbaatu Ali, 1326, İSAM, 152725. 

77 Kahire: Matbaatü’ş-Şeriketi’t-Temeddün, 1903, 
İSAM, 152787. 

78 MŞH, SAİD, 130/31, 1677/B.

79 İstanbul Müftülüğü, Meşîhat Arşivi, Sicill-i Ahvâl 
Dosyaları, nr. 128/9, orijinal kayıt nr. 1618.Nesebna-
mesinin mevcud olmadığını ifade etmiştir.

80 İBB, Atatürk Kitaplığı, OE_Arp_0018, 297.73 Nur 
297.73 Nur 1316 H. 1.
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da bulunmuştur. Ayrıca Kutbu’r-ruhâ fî 

Tefsiri sureti’d-duhâ, el-Fahrü’l-mueyyid 

ala Burhani’l-müeyyed, en-Nuru’l-lâmi 

fi’l-hazarati’l-erbaa, Şerhu’l-kasideti’l-

Mehdeviyye fi’t-tarikati’l-Ahmediyye, 

Hasenatü’t-Tevhidi’l-mahiyye li-esâmi’t-

taklid, el-Mecdü’l-Müeyyel fî şerhi’l-

müselsel isimli eserleri de bulunmaktadır.

Basrülharîr Müftüsü Şeyh Mehmed 

Ebussaâdat Dücanî Efendi,81 babasının 

yazdığı Tuhfetü’l-Mürîd isimli eseri şerh 

etmiştir. Yine Safranbolu Mahkeme-i Şe-

riyye Başkâtibi Seyyid Mehmed Ziyâeddin 

Efendi,82 Hediyyetü’l-Vatan: Osmanlı 

Devleti’nin resimli tarihçesi mahiyetin-

de Letâifü’n-Nâdire isimli eser yazmış ve 

Durûbu’l-emsâl isimli eseri tercüme ederek 

Tercümetü Durûbi’l-Emsâl ismini vermiş-

tir.

2.2. Mutasavvıf Seyyid Ulemânın 

Eğitim Faaliyetleri

Dağıstan’ın Tapseran nahiyesinde 

Rukal köyünde dünyaya gelen “Sâdât-ı 

Rükâliye”den Seyyid Abdurrahim 

Efendi’nin oğlu Mehmed Tahir Efendi, Hz. 

Peygamber’in nesebine mensup Ahmed 

Hüsameddin Dağıstâni’nin (Alkan, 2015:5-

20; Kutluca, 2010:5-6) Çin’deki halifelerin-

dedir (Alkan, 2015:25-26). Tahir Efendi, 

Çin’deki irşâd görevini Harbin’de Şeyh 

81 MŞH, SAİD, 161/24, 2265/B.

82 İstanbul Müftülüğü, Meşîhat Arşivi, Sicill-i 
Ahvâl Dosyaları, nr. 176/32, Orijinal Kayıt nr. 2492, 
Tercüme-i halinde bahsettiği bu eserleri henüz o ta-
rihlerde yayınlamadığını ifade etmiştir.

Abdurrahman Efendi, Mukden’de Şeyh 

Ahmed Efendi, Loçkin’de Hacı Abdülbâri 

Efendi ve Sâdık Hıttâni, Doğu Türkistan’da 

Abdüllatif et-Tarakanî ve Kaşgar’da 

Abdülkâdir Efendiler ile yürütmüştür. 

Mehmed Tahir Efendi, etkili hitâbeti ve 

ilmi birikimi sayesinde yurtiçi ve yurtdı-

şında pek çok kişiyi irşâd etmiş ve “Çin 

Vâizi” olarak haklı bir şöhrete kavuşmuş-

tur.83 Tüm hayatını ilim hizmetine harca-

yan Seyyid Mehmed Tahir Efendi,84 Çin’de 

birçok hayır cemiyeti kurmuş ve 12 tane de 

mektep açmıştır. 14 Mart 1910’da Çin’deki 

Müslümanlara İslam dinini öğretmek için 

Çin muallimliği vazifesi ile Pekin’e gönde-

rilmiştir. Buradaki görevi süresince yaptık-

larını ve bölge insanı ile ilgili düşüncelerini 

döndükten sonra makaleler halinde neşret-

miştir.85 

14 Ocak 1914’de Çin’deki muallimlik 

kadrosunun kaldırılması ile görevinden ay-

rılmış ve seferberliğin çıkması üzerine gö-

nüllü olarak I. Dünya Savaşı’na katılmıştır. 

Bağdat, Mamuratülazîz ve Kutulamare’de 

fahri süvâri yüzbaşısı olarak görev almış-

tır. Ayrıca ilmî ve siyasî çalışmalar için baş-

ta Almanya ve Viyana olmak üzere tüm 

Avrupa’yı dolaştığını ifade etmiştir. Pek 

çok ülke gezen Seyyid Tahir Efendi’nin 

83 Bkz. MŞH, Sicill-i Ahvâl Dosyaları, nr. 95/13, oriji-
nal kayıt nr. 924A.

84 İstanbul Müftülüğü, Meşîhat Arşivi, Sicill-i 
Ahvâl Dosyaları, nr. 95/13, orijinal kayıt nr. 924a; 
BOA, BEO, Meşîhat; 307335, 314597/4195; BEO, 
303766/4051.

85 Sırat-ı Müstakim (Nisan 1327/Nisan 1911), C. 06, 
S. 139, s. 140.
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bildiği yabancı diller oldukça fazladır. Dö-

nemin eşrâf ve önde gelenlerinin hatıratla-

rında Çin Vaizi Seyyid Tahir Efendi âlim ve 

fâzıl bir şahsiyet olarak anlatılmıştır (Akpı-

nar ve Güngör, 2011:21). Seyyid Mehmed 

Tahir Efendi, imtiyaz sahipliği ve yazı işleri 

müdürlüğünü yaptığı Yeni Kafkasya isimli 

bir de gazete çıkarmıştır. Yeni Kafkasya,86 

Bolşevik Rusya’sının Türkler üzerindeki 

amaçlarına engel olmak için 1923-1927 yıl-

ları arasında İstanbul’da neşredilmiş milli-

yet-perver bir mecmuâdır. 26 Eylül 1339-15 

Aralık 1925 tarihleri arasında yayın mü-

dürlüğünü Mehmed Tahir Efendi, 6 Şubat 

1926-15 Teşrin-i evvel 1927 tarihleri arasın-

da ise Ahmed Hakkı yürütmüştür. 

Devletin kuruluş yıllarında medrese 

düşüncesi ile tasavvufî düşünce uzlaştırı-

larak birlikte yürütülmüştür. Kuruluş sü-

recinde medrese merkezli dinî eğitimden 

daha çok sufî eksenli coşkulu bir İslâm 

anlayışı hâkimdir. Tabi devlet kurumsal-

laştıkça halk İslâmından medrese eksenli 

İslâm anlayışına geçilmiştir. Medreselerde 

tasavvuf ve ahlak dersleri verilmiş, hatta 

Tasavvuf eğitimi tekke dışında da devam 

ettirilmiştir. İstanbul Dâru’l-fünûn Ulûm-ı 

Şer’iyye Şûbesi, Dâru’I-Hilâfeti’l-aliyye 

Kelâm-Tasavvuf ve Felsefe Şubesi, Darü’l-

fünûn İlahiyat Fakültesi, Medresetü’l-

işrâd, Taşra Medreseleri ve Süleymaniye 

Medresesi’nde Tasavvuf ve Ahlâk dersleri 

86 Yeni Kafkasya Gazetesi, İstanbul: Amedi Matba-
ası, 1923, İBB Atatürk Kitaplığı, Süreli Yayınlar, nr. 
O/1811, 1340-1927 yılları arasındaki sayıları bulun-
maktadır.

okutulmuştur. Tasavvuf dersi bazen ahlâk 

dersi ile birlikte okutulmuş, bazen de Tari-

katlar Tarihi veya Mezhepler Tarihi ile bir-

leştirilerek tek ders olarak tedrîs edilmiştir 

(Kara, 1993:7-8).

Nakîbü’l-eşrâf Kaymakamları dinî hiz-

metlerin artırılması ve bölgedeki halkın 

sünnî İslam anlayışına uygun şekilde eği-

tilmesi noktasında da görev almışlardır. 

Van’ın İslâm mahallesinde mekteb-i rüşdî 

inşa edilmek üzere tahsis edilen, Senceke 

caddesindeki Eski hastahane adıyla bilinen 

arsanın medrese ve tekke inşası için Van 

Nakîbü’l-eşrâf Kaymakamı Taha Efendi uh-

desine verilmiş87 ve Nakîbü’l-eşrâf Kayma-

kamı Taha Efendi, yapılan medrese ve tek-

kede halkın irşâdıyla meşgul olmuştur. 

Bağdat üzerinden yayılan Kadirî ve 

Rifâî Tarikatları Osmanlı Devleti’nin en 

eski ve en gözde tarikatlarıdır. Seyyid 

olan Abdülkadir Geylanî’nin (v. 1165-

1166) soyundan gelen kadirî tarikatı, sey-

yid evlatları tarafından devam ettirilmiştir 

(Vicdânî, 1338-1340:36). Merkezi Bağdat 

olan kadiriye tarikatı, Irak başta olmak 

üzere İslâm dünyasının hemen hemen her 

tarafına yayılmak suretiyle intişar alanı ba-

kımından ciddi bir üne sahiptir (Zeydan, 

1411/1991:175; Azamat, 2001:131). Zira Ab-

dülkadir Geylani’nin geniş bir aileye sahip 

olması, tarikatının da farklı coğrafyalara 

taşınmasında en müessir unsurlardan biri-

dir. Evladlarından özellikle Abdürrezzâk, 

87 BOA, EO., Dosya nr. 2680, Gömlek nr. 200951, 
06/Ş/1323.
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Abdülazîz, Abdülvehhâb kadirîliğin ya-

yılmasında etkili isimlerdendir (Çakır, 

2012:1104). Bu minvâlde Rıfat Efendi, 

Geylânî’nin evladlarından Abdülvehhâb, 

Abdürrezzâk, Abdülazîz, Abdurahman, 

Abdullah ve Şemseddin’in, babalarının 

Bağdat’ta ihya ettiği medresedeki ilim gele-

neğini devam ettirdiklerini ve Kadiriye ta-

rikatının geniş kitlelere yayılmasında etkili 

olduklarını belirtmektedir.88

2.3. Mutasavvıf Seyyid Ulemânın 

Millî Mücadeleye Katkısı

Bir örnek üzerinden gidecek olursak, 

Kastamonu Nakîbü’l-Eşrâf Kaymakamı 

Şeyh Ahmed Ziyâeddin Efendi Atabey 

Gazi Dergâh-ı şerîfinin postnişîndir.89 Ata-

bey Gazi90 Dergâhı’nın son şeyhi Ahmed 

Ziyâeddin Efendi, Kastamonu ve çevresin-

de halkın irşadında çok etkili bir isimdir. 

Genç yaşta bu dergâhın şeyhliğine tayin 

edilmiş, tekke ve zâviyelerin kapatılmasına 

kadar buradaki görevini sürdürmüştür. 

Ahmet Ziyâeddin Efendi bu medrese-

de talebe yetiştirmiş, sonraki yıllarda Ata-

bey Gazi Camii İmam Hatipliği görevini 

de yürütmüştür. Aynı zamanda meşruti-

yet devrinde İdare Meclisi Azalığı; Meşru-

tiyet ve Cumhuriyet devirlerinde Kızılay, 

Çocuk Esirgeme ve benzeri hayır müesse-

88 Mehmet Rıfat Efendi, Nefhatü’r-Riyazi’l-Âliye 
Fî Beyani Tarikati’l-Kadiriyye, Millet ktp. Ali Emiri 
Efendi, Şer‘iyye, nr. 1127, vr. 36 a-b.

89 Meşîhat Arşivi I. Bölüm, nr. 101.

90 http://kastamonu-abdulhalim.blogspot.com.tr/ 
2007/12/atabey-gazi-camii.html.

selerinin azalık ve reisliğinde bulunmuş, 

Kurtuluş savaşında milli mücadelede hal-

kın bilinçlenmesinde aktif rol almıştır.91 

Kastamonu’da Millî Mücadeleye destek 

için Dârü’l-Kurra Medresesi binasında, 

Müdafa-i Hukûk Cemiyeti’nin bir şubesi 

açılmıştır (Köprülüoğlu, 2007:56-57). Bu şu-

benin başkanlığını Nakîbü’l-Eşrâf Kayma-

kamı Şeyh Ahmed Ziyâeddin Efendi yap-

mıştır.

2.4. Mutasavvıf Seyyid Ulemânın 

Tekke ve Zâviyelerde Postnişinlik 

Görevleri

Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde “sey-

yid” adını taşıyan çok sayıda zâviye ve 

bunlara bağlı vakıfların bulunduğu bilin-

mektedir. İsimleri günümüze kadar gel-

miş olan Seyyid Nureddin, Seyyid Ahmed 

Rıfâî, Seyyid Harun ve Seyyid Mahmud 

Hayranî gibi meşhur mutasavvıf seyyid-

lerin 13. ve 14. yüzyıllarda Anadolu’daki 

varlık ve faaliyetleri açıkça görülmektedir. 

Örneğin, Seydişehir ve Beyşehir bölgesin-

deki vakıflarının büyüklüğüyle tanınan 

Seyyid Harun (Şeyh Musa, 1991:22; Oral, 

1952:IV/154) ve ailesi Anadolu’nun hem 

eski hem de önde gelen seyyidleri arasında 

sayılmaktadır. 

Seyyid Mahmud Hayranî ise Akşe-

hir’deki zâviyesi ile adını 13. yüzyıldan gü-

91 Abdulhalim Durma, Kastamonu’da Bayramîlik, 
http://kastamonur.com/index.php?option=com_
content&view=article&id=536: kastamonuda-
bayramilik-abdulhalim-durma-&catid=5:kastamonu-
veller-&Itemid=9.
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nümüze kadar yaşatabilen bir şahsiyettir. 

Farklı tarikat gruplarından oluşan bu tek-

keler, Anadolu’daki tasavvufî hareketliliğin 

büyük bir hız kazanmasına, her tarafta tek-

ke ve zâviyeler inşa edilmesine, insanların 

maneviyatını güçlendirecek çok sayıda ta-

savvuf mektebinin ortaya çıkmasına zemin 

hazırlamışlardır (Köprülü, 1981:204).

Bu tarikatlar içerisinde bizi ilgilendiren 

husus seyyidlerin varlığıdır. Seyyidlerin 

de içinde bulundukları bu sünnî eğilimli 

ya da kalenderi meşrepli tarikatlar, sosyal 

ve dinî hayat üzerinde etkili oldukları gibi 

Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda özellikle 

“gaziyân-ı Rûm” ve “abdâlan-ı Rûm” deni-

len sufî gruplar, sınır bölgelerinde Bizans’la 

cihadı yürütmüşlerdir. Örneğin seyyidlikle 

de bağlantıları oldukları bilinen, Anadolu 

ve Balkanlar’ın İslâmlaşmasına çalışan Sey-

yid Battal Gazi, Danişment Gazi ve Sarı Sal-

tuk bunlardandır (Kılıç, 2005:113-114). 

Anadolu’nun İslâmlaşmasında önem-

li katkıları olan ehl-i tasavvuf, toplumun 

ihtiyacına göre hareket etmiştir. Bu çerçe-

vede Osmanlı’nın kuruluşu sırasında mu-

tasavvıfların önemli roller üstlendikleri, 

fetihler sırasında ordunun öncü birlikleri 

içerisinde yer aldıkları ve askerin manevi-

yatını yükseltmeye çalıştıkları; fetih sonra-

sında kazanılan toprakların imarı ve halkın 

İslâmlaşması için çaba sarf ettikleri, sonraki 

süreçlerde de tekkelerinde yetiştirdikleri in-

sanlar vasıtasıyla, Hz. Peygamber dönemi-

nin İslâm anlayışını yaşatmaya çalıştıkları 

görülmektedir (Öngören, 2000:13). 

Son döneme baktığımızda da benzer 

faaliyetlerin devam ettiği görülmektedir. 

Örneğin, Maraş Nakîbü’l-eşrâf Kaymakamı 

Ali Efendi ve ailesi, Maraş’ta Yemen Baba 

Tekkesi’nin92 zâviyedalık görevini uzun 

yıllar devam ettirmiştir. Seyyid Ali Efendi, 

kardeşleri Muhyiddin ve Bedreddin efen-

diler ile birlikte zâviyedarlık görevinin yanı 

sıra tekkenin tamir ve iânesiylede ilgilen-

mişlerdir.93

Suriye Vilâyeti Merkez Sancağı Ku-

neytıra kazâsından Şeyh İbrahim Efendi 

Nakîbü’l-eşrâf Kaymakamlığı görevi ile 

Tarîkat-ı Sadiyye Tekkesi seccadenişînlik 

görevini birlikte yürütmüştür.94

2.5. Mutasavvıf Seyyid Ulemanın 

Devlet Tarafından Taltifi

Sultan II. Abdülhamid dönemine baktı-

ğımızda Rifâî Tarikatının çok önemli bir ko-

numa sahip olduğu, Ortadoğu bölgesindeki 

Nakîbü’l-eşrâf Kaymakamlarının çoğunun 

Rifâîliğe mensup olduğu görülmektedir. 

Ayrıca devletin bu tarikatın tekkelerine yi-

yecek tahsisatı ayırdığı, tekkelerini tamir 

ettirdiği dikkat çekmektedir. Örnek vere-

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

93 MŞH, THR, 521/101.

94 MŞH, I. Bölüm, Nakibüleşraf Kaymakamı defteri 
s. 220.
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cek olursak: Rifâîye Tarikatı meşâyihinden 

Mardin Nakîbü’l-eşrâf Kaymakamı Meh-

med Hindi Efendi’ye maaş tahsis edildiği,95 

Trablusşam Nakîbü’l-eşrâf Kaymakamı 

Sayyâdîzade Ahmed Efendi’den mün-

hal maaşın Rifâî Dergâhı Postnişini Tev-

fik Efendi’ye tahsis edildiği;96 Trablusşam 

Nakîbü’l-eşrâf Kaymakamı Sayyadîzade 

Şeyh Ahmed Efendi’nin kendisine ve post-

nişini bulunduğu Rifâî zâviyesine tahsis 

edilen 250 kuruş aylığın arttırıldığı;97 Süley-

maniye Nakîbü’l-eşrâf Kaymakamı müte-

veffa Seyyid Ahmed Efendi’nin tekkesine 

yemek ve tamir masrafları için tahsis edilen 

Ceharta ve Aliabad köyleri öşür hâsılatının 

çocuklarına tahsis edildiği;98 Sadiyye Ta-

rikatı meşâyihinden Sayda Nakîbü’l-eşrâf 

Kaymakamı Celâleddinzâde Ahmed 

Efendi’nin zaruretine binaen kendisine 

atıfet-i seniyyede bulunulduğu;99 Hudeyde 

Nakîbü’l-eşrâf Kaymakamı Abdurrahman 

Ali Harun Efendi’nin askerî hizmetlerdeki 

gayretleri nedeniyle haiz olduğu sâlise rüt-

besinin saniyeye terfîi ile taltif edildiği;100 

Seyyid Ahmed Rifâî’nin Sertürbedarı ve 

Ammara Nakîbü’l-eşrâf Kaymakamı Sey-

95 BOA, DH.MKT., Dosya nr. 393, Gömlek nr. 
65,13/M/1313.

96 BOA, İ..ML., Dosya nr. 38, Gömlek nr. 1318//S-12, 
09/S/1318.

97 BOA, EO., Dosya nr. 860, Gömlek nr. 64446, 25/
C/314-19/Te/1312.

98 BOA, EO., Dosya nr. 855, Gömlek nr. 64067, 11/
Ca/1314-6/Te/1312.

99 BOA, DH.MKT., Dosya nr. 2198, Gömlek nr. 46, 
26/Z/1316.

100 BOA, DH.MKT., Dosya nr. 1444, Gömlek nr. 78, 
18/Z/1304.

yid Ahmed Efendi’ye Maliye Nezaretince 

maaş tahsis edildiği;101 Keyalizâdelerden 

Ma’an Nakîbü’l-eşrâf Kaymakamı Meh-

med Yahya Efendi’nin maaşına zam 

yapıldığı;102 Süleymaniye sâbık Nakîbü’l-

eşrâf Kaymakamı sâdât-ı Berzenciye’den 

Seyyid Ahmed Efendi’nin İran hududu 

yakınındaki dergâh ve medresesine103 ve 

Bağdat’daki Alevî dergâhı ile Suriye’deki 

Seyyid İzzeddin Ahmed Sayyadî efendile-

rin dergâhlarına taamiye tahsis edildiği;104 

Trablusşam Nakîbü’l-eşrâf Kaymakamı 

Sayyâdizâde Ahmed Efendi’den mün-

hal maaşın Rifâî Dergâhı Postnişini Tevfik 

Efendi’ye tahsis edildiği;105 sülale-i tahi-

reden Kiyâli Dergâhı’nın Postnişini Ta-

hir Efendi ve Kiyalizâde Seyyid İsmail 

Efendi’nin üçüncü rütbeden mecidi nişânı 

ile taltif edilmeleri106 bunlardan sadece ba-

zılarıdır. 

Van Sancağı Ahlât Kazası’nda İmam 

Zeynelabidin Hazretleri’nin sülâle-i 

tâhirelerinden ve tarikat-ı aliyye-i Kadiriy-

yeden Kırklar Tekkesi Postnişini Seyyid 

Şeyh Musa Efendi sahihü’n-nesep sâdât-ı 

101 BOA, İ..HUS., Dosya nr. 18, Gömlek nr. 1311/Ca-
29, 11/Ca/1311; BOA, EO., Dosya nr. 316, Gömlek 
nr. 23643.

102 BOA, İ..DH., Dosya nr. 920, Gömlek nr. 72964, 
12/Ş/1301.

103 BOA, İ..ML., Dosya nr. 58, Gömlek nr. 1322//M-
11, 20/M/1322.

104 BOA, EO, Dosya nr. 2273, Gömlek nr. 170409, 24/
Za/1321.

105 BOA, İ..ML., Dosya nr. 38, Gömlek nr. 1318//S-
12, 09/S/1318.

106 MŞH, THR, Dosya nr. 77, Gömlek nr. 98, 20/
Ca/1316.
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kirâmdan olması gerekçesiyle tekâlif-i emi-

riyyeden muaf tutulmuştur.107

Ankara Nakîbü’l-eşrâf Kaymakamı ve 

Hacı Bayram Velî Dergâhı Postnişini Şeyh 

Tayyib Efendi’nin hüsn-i hizmetlerinden 

dolayı kendisine İzmir Mevleviyeti pâyesi 

verildiği arşiv belgelerine yansıyan birkaç 

örnektir.108

3. HZ. PERYGAMBER’İN 

NESİLİNE MENSUP 

NASÛHİZÂDE şEYH SEYYİD 

AHMET KERÂMEDDİN 

EFENDİ’NİN İLMİ 

FAALİYETLERİ

Ailesi ve Doğumu

Nasûhizâde Seyyid Ahmed Mehmed 

Kerâmeddin Efendi,109 h. 1274/m. 1857 

yılında İstanbul’un Üsküdar semtinde-

ki Hz. Pîr Nasûhî Dergâhı’nda dünya-

ya gelmiştir. Babası ulemâdan ve Sâdât-ı 

Hüseyniyye’den Seyyid Şeyh Mehmed 

Muhyiddin Efendi’dir.

Tahsil Hayatı 

Tahsil hayatına Üsküdar’daki sıb-

yan mektebinde başlayan Seyyid Ahmed 

Kerâmeddin Efendi, eğitimine Bâb Müşi-

ri Rüşdiyesi’nde devam etmiş ve 1872 yı-

107 BOA, C. EV, nr. 16092, 6/Ca/1266-20/Ma/1853. 

108 MŞH, EO, Dosya nr. 870, Gömlek nr. 76.

109 İstanbul Müftülüğü, Meşîhat Arşivi, Sicill-i Ahvâl 
Dosyaları, nr. 254/34.Seyyid Ahmed Efendi, defter-i 
şürefâda isminin Ahmed Mehmed Kerâmeddin ola-
rak geçtiğini ifade etmiştir. Bkz., Meşîhat Arşivi, 
Sicill-i Ahvâl Dosyaları, nr. 254/34.

lında bu liseden mezun olmuştur. Ayrıca 

İslami ilimleri tahsil ettiği Hoca Osman 

Efendi’den 1909 yılında icazetnâme almış-

tır.  

Hizmetleri

Mekteb-i rüşdiyedeki eğitimini tamam-

ladıktan sonra ilk olarak Hazine-i Hâssa-i 

şâhâne tahrirat kalemi ve Hazine-i hassa-i 

şâhâne meclis-i idare kâtipliğine tayin 

edilen Nasûhizâde Seyyid Ahmed Meh-

med Kerâmeddin Efendi, akabinde Adliye 

nezâreti muhasebe kalemi ve Adliye neza-

reti kalem mümeyyizliği görevlerine tayin 

edilmiştir.

 Nasûhizâde Seyyid Ahmed Meh-

med Kerâmeddin Efendi, uzun süre 

Dârulmuallimin mektebinde öğretmenlik 

yapmış, babasının vefatıyla bu görevinden 

istifa etmiştir. 1904’te Adliye nezaretinde-

ki kalem mümeyyizliği görevinin yanında 

Meclis-i Meşâyih azalığı vazifesini de üst-

lenmiştir. İki görevin bir kişiye aynı anda 

verilemeyeceğine dair kanun maddesi ge-

reğince Meclis-i Meşâyih azalığından çekil-

miştir. Daha sonra muhasebe kalemi mü-

meyyizliği görevinden de ayrılarak Adliye 

Nâzırı Abdurrahman Paşa ve Müfettiş Akif 

Paşa uhdelerinde bulunan İâne-i Mülkiye 

Komisyonuna kâtip olarak tayin edilmiştir. 

 Nasûhizâde Seyyid Ahmed Meh-

med Kerâmeddin Efendi, 1898 yılında Üs-

küdar’daki Pîr Nasûhî Tekkesi hizmet-i 

meşîhatine getirilmiştir. 19 Mart 1337 tari-

hinde ise Meclis-i Meşâyih azalık görevine 

tayin edilen Ahmet Kerâmeddin Efendi, 1 
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Eylül 1337 tarihinde emekli olana kadar bu 

görevini sürdürmüştür.

Tekkenin Tarihi

Üsküdar Doğancılar’da Tunus-

bağı Caddesi üzerinde yer alan tek-

ke Halvetiyye’den Şâbâniyye’ye bağlı 

Nasûhiyye kolunun âsitânesi ve pîr ma-

kamıdır. Kaynaklarda bu tekke Hazret-i 

Nasûhî Efendi, Nasûhî Mehmed Efen-

di, Şeyh Nasûhî Efendi gibi isimlerle de 

zikredilir. Sadrazam Damad Hasan Paşa 

dergâhın yapımını başlatmış, ancak maddî 

gücü yetmediğinden masrafları Halvetî-

Şâbânî tarikatının Nasûhiyye kolunun ku-

rucusu olan Şeyh Mehmed Nasûhî Efendi 

(Kerim Kara, 2003:500-502) karşılayarak 

inşaat 1688 yılında tamamlanmıştır. Tekke-

nin içerisinde “Makâm-ı evliyâdır menbâ-ı 

feyz-i fütûhîdir/Edeble dâhil ol sûfî bu 

dergâh-ı Nasûhî’dir.” Yazılı bir de hat lev-

hası bulunmaktadır.

Nasûhî Dergâhı, 1688 yılında Kadir ge-

cesinde Pîr Mehmed Nasûhî Efendi tara-

fından açılmıştır. Açıldığı günden itibaren 

Cuma günleri ve geceleri ayin yapılmış, 

erkân-ı tarikat-ı Şabaniye-i Nasûhiye yani 

Halvetiye icra edilmiş ve beş vakit namaz 

kılınmıştır. Veziriâzam Damad Hasan Paşa 

ve eşi Hatice Sultan hangâha seksenden 

fazla hizmetkâr tahsis etmiştir. Hasan Paşa 

vakfının zâviyedarlık, vaizlik ve kayyımlık 

cihetleri bulunmadığı için bu görevler post-

nişin olanlara tevcih edilmiştir.

Hasan Paşa 1690-91 yılında IV. 

Mehmed’in kızlarından Hatice Sultan ile 

evlenmiş, tekkenin vakfı, paşanın ve Meh-

med Nasûhî Efendi’nin vefatından sonra 

1719 yılında Hatice Sultan adına tescil edil-

miştir. Bu arada Hasan Paşa tekkenin girişi-

ne 1705’te bir çeşme yaptırmıştır (Tanman, 

2006:430-431). Nasûhî Mehmed Efendi’nin 

vefatını (1130/1718) müteakip tekkenin 

postnişinliğini oğlu Şeyh Ali Alâeddin 

Efendi (ö. 1165/1752) üstlenmiş, ardından 

babadan oğula intikal eden meşîhat görevi, 

sırasıyla Şeyh Mehmed Fazlullah Efendi, 

Şeyh Abdurrahman Mehmed Şemseddin 

Efendi,110 Şeyh Mehmed Muhyiddin Efendi 

ve son postnişin Şeyh Seyyid Ahmed Meh-

med Kerâmeddin Efendi (ö. 1934) tarafın-

dan yürütülmüştür.

Nasûhizâde Seyyid Ahmed 

Mehmed Kerâmeddin Efendi’nin 

Nesebi  

Nasûhizâde Seyyid Ahmed Mehmed 

Kerâmeddin Efendi’nin, Şeyhülismalıktaki 

sicil dosyasında Hazreti Pîr Seyyid Nasûhî 

Efendi’nin111 soyunun Hızır b. Masum b. 

110 Şemseddin Efendi 1296’da Üsküdar’da dünyaya 
gelmiştir.

111 Üsküdar Toygartepesi’nde Bulgurlu Mescidi ya-
kınlarında dünyaya geldi. Doğum tarihini, Nasûhî 
Tekkesi’nin son postnişini torunlarından Ahmed 
Kerâmeddin Efendi 1060 (1650), Sâdık Vicdânî 1058 
(1648) veya 1063 (1653) olarak kaydeder. Sipahi züm-
resinden bir seyyid ailesine mensup olan Nasûhî 
Bey’in oğludur. Asıl adı Mehmed olup babasının 
adıyla tanınmıştır. Bazı kaynaklarda (Ayvansarâyî, II, 
231; Sicill-i Osmânî, IV, 557) Şâbâniyye tarikatının pîri 
Şeyh Şabân-ı Velî’nin soyundan geldiği söylenmek-
teyse de Şabân-ı Velî’nin evlenip çocuk sahibi olduğu 
konusunda bilgi bulunmadığından bu görüşün doğru 
olmadığı söylenebilir. Bkz. Kerim Kara, a.g.m., s. 500.
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Ahmed el-Meşhedî el-Hüseynî’ye dayan-

dığını, bu nesebin de Hz. Hüseyin (r.a.)’e 

bağlı olduğunu ifade etmiştir. Kerâmeddin 

Efendi, Bağdat şürefâ-yı kirâmından Seyyid 

Ali b. Mehmed b. el-Hüseyin el-Meşhedi, 

Ali b. Abdullah b. Ahmed el-Hüseynî, İd-

ris b. Ahmed el-Hicazî el-Hüseynî, Cafer b. 

Ali b. Mehmed en-nakîb el-Hüseynî, Ali b. 

Abdullah b. Ahmed el-Hüseynî en-nakîb 

isimli seyyidlerin şahitlikleriyle kendi sey-

yidliği ispatlamış ve 1909 yılında İstanbul 

Nakibü’l-eşrafı’nın bu şecereyi tasdik etme-

siyle kendisine siyâdet hücceti verdiğini be-

lirtmiştir. 

Eserleri 

Nasûhizâde Seyyid Ahmed Mehmed 

Kerâmeddin Efendi’nin, “Şemsü’n-Nusûs 

fî Menâkıb-ı Pîr Nasûh” isimli bir eseri 

vardır. Eserinde Hazret-i Pîr Nasûhî’nin 

menkıbeleri ve davranışları anlatıldığı gibi 

tarikatın usul ve erkânı ile ilgili bilgiler 

de verilmektedir. Ayrıca eserde Halveti-

Şabâniye tarikatının şeyhlerinin tercüme-i 

hâlleri de yer almaktadır. 

Seyyid Ahmed Kerâmeddin Efendi’nin Sicil Dosyası

Seyyid Ahmed Kerâmeddin Efendi’nin Tercüme-i hâl varakası:112

Suâl Cevab

1-Tercüme-i hâl sahibinin 
isim ve mahlası ve şöhret 
ve lakabı, bir sülâle-i 
marûfeye mensûb ise 
keyfiyyet-i nisbeti, 
mezheb-i iʻtikadı ve 
amelîsi ve hangi tarikten 
müstahlef olduğu 
ve târîh-i intisâbıyla 
müstahlef oluncaya kadar 
müddet-i hizmeti ve 
şeyhinin isim ve şöhreti

İsmim Ahmet, defter-i şurefâda Ahmet Mehmet, mahlasım 
Kerameddin şöhret ve lakabım Nasûhîzâdedir. Cümlesi evlâd-ı 
zükûrdan olmak üzere nesebim hazret-i Pir Seyyid Nasûhî -kaddese 
sırruhu’l-âlîye- ve kezâlik bu nisbet-i şerîf ve silsile-i Mahmûdî ile 
zübdetü’l-ulemâi’t-tâhire Hızır b. Masum b. Ahmet el-Meşhedî el-
Hüseynî hazretlerine ve yine bu neseb ve silsile-i zükûr ile İmâm 
Hüseyin -radıyallahu teʻâlâ- efendimiz hazretlerine ittisâl eder ve şu 
neseb-i şerîf Bağdad şurefâ-yı Kirâmından Seyyid el-Halil er-Reis Ali 
b. Mehmet b. et-Tahsin el-Meşhedî el-…?, Ali b. Mehmet künyetuhû 
et-Tahsinî el- Meşhedî, İdris b. Ahmet Hammâzi’l-Hüseynî, Cafer b. 
Ali b. Mehmet en-Nakîb el-Hüseynî, Ali. b. Abdullah b. Ahmet el-
Hüseynî en-Nakîb nâm şurefâ-yı kirâmın şehâdet ve huzûrlarıyla 
825 târîhinde tahrîr ve Dâru’l-Hilâfeti’l-Aliyye Nakîbü’l-Eşrâfı 
tarafından 1327 târîhinde kayd u şerh ile bi’t-tetkîk tasdîk olunup 
1316 târîhli vezâif-i siyâdât tezkiresiyle müeyyed şecere-i muʻtebere-i 
mukaddeme ile Sülâle-i Tâhire-i Nebeviye’nin evlâd-ı zükûrundanım.
Mezhebim Hanefî, lehü’l-hamd ehl-i sünnetim. Tarîk-i Şabâniye-i 
Nasûhiye’den müstahlef ve yirmi sene hizmet-i tarîkatte 
bulunduktan sonra nâil-i tâc u hırka oldum. 
Şeyhim, azîzim pederim merhûm Seyyid Şeyh Nasuhzâde Mehmet 
Muhyiddin Efendi merhûmdur. 

112 MŞH, SAİD, 254/34.
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2-Târîh ve mahall-i 
vilâdeti ve pederinin isim 
ve şöhreti

Târîh-i vilâdetim 1274 senesidir. Mahall-i vilâdetim Üsküdar’da 
Hazret-i Pîr Nasuhî Hankah-ı Şerîfidir. 
Pederim Seyyid Şeyh Mehmet Muhyiddin Efendidir.

3-Resmî ve husûsî hangi 
mekteb ve medreselerde 
yahud muallim-i 
mahsusdan hangi ilim 
ve fen ve lisânları ne 
dereceye kadar tahsîl 
eylediği, şehâdetnâme ve 
tasdîknâme ve icazetnâme 
alıp almadığı, almış ise 
târîhleri, hangi lisânlarla 
kitâbet yahud yalnız 
tekellüm ettiği, tab‘ ve 
neşr olunmuş eser ve telifi 
var ise neye dâir olup ne 
zamân ve nerede tab‘ ve 
neşr olunduğu

Ale’l-usûl mekâtib-i sıbyâniyede baʻdehû Üsküdar’da Bâb-ı Müşîrî 
Rüşdiyyesi’nde muʻtâd olan dürûsu gördüm. 1289 târîhinde 
şehâdetnâme ve merhûm Hoca Osman Efendi’den 1327 târîhinde 
icâzetnâme aldım. 
Türkçe tekellüm ve kitâbet ederim. Tabʻ ve neşr olunmak üzere 
“Şeyhi’s-Sufî fî Menâkıb-ı Pîr Nasûhî” nâmında cem‘ ve telfik 
eylediğim bir eserim vardır. Mevzuʻu Hazret-i Pîr -kaddese sırruhu’l-
âlî- efendinin menâkıb-ı şerîfe ve ahvâl-i seniyye ve tarîkat ve 
âsâr-ı aliyyeleri ve mukayyed bazı levâyihi hâvîdir ve eslâf-ı izâm 
Halvetiyy-i Şabâniye’den maʻrûf zevât-ı kirâmın terâcim-i ahvâlini 
mutazammındır.

4-Hâl-i hâzırda veyahud 
evvelce hizmet-i devlette 
bulunup bulunmadığı 

Mekteb-i Rüşdiye’den neşʼet eyledikten sonra Hazîne-i Hâssa-i 
Şâhâne Tahrîrât Kalemi’ne ve baʻdehû hazîne-i müşârün-ileyhâ 
meclis-i idâre kitâbetine ve muahharen Adliye Nezâreti Muhâsebe 
Kalemi’ne nakl-i me’mûriyet ile kalem-i mezkûr mümeyyizliğine 
irtifâ eyledim ve bu sırada Dâru’l-Muallimîn Mektebi Muallimliği’ne 
tayin ve bir hayli müddet îfâ-yı vazîfeden sonra pederimin vefâtıyla 
istîfâ ettim ve [1]322 târîhinde mümeyyizlik uhdemde olduğu hâlde 
ilâveten Meclis-i Meşâyih Azâlığı’na me’mûr ve şahs-ı vâhidde iki 
vazîfenin cemʻi câiz olamayacağına dâir kanunun neşrine kadar 
azâlıkta bulundum. 
Bundan sonra me’mûriyet-i asliyyem olan muhâsebe mümeyyizliğini 
ihtiyâr ve kendi rızâmla Meclis-i Meşâyih Azâlığı’ndan çekildim. 
İki sene evvel de kezâlik ihtiyârımla tekâüdümü istidʻâ ederek 
kalemden de infikâk eyledim. “istidrâd” riyaset-i ûlâsı zât-ı hazret-i 
pâdişâhî riyâset-i sânîsi Adliye Nâzırı Abdurrahman ve müfettişliğe 
Akif paşalar uhdelerinde münʻakid İʻâne-i Mülkiye Komisyon-ı Âlîsi 
kitâbetinde istihdâm olunup komisyonun ilgâsına kadar îfâ-yı vazîfe 
eyledim ve bu vazîfe Adliye’deki me’mûriyetim esnâsındadır.

5-Post-nişîni bulunduğu 
dergâh-ı şerifin bir veya 
müteaddid ismi ve ne nâm 
ile yâd olunduğu ve semt-i 
meşhûru ve Meşîhat 
cihetinin târîh-i tevcîhi

Postnişîni bulunduğum dergâhın ismi Hangâh-ı Hazret-i Pîr 
Nasûhî’dir ve bu nâm ile meşhûrdur. Semt-i maʻrûfu Üsküdar’da 
Doğancılar civârında Çakırcı Hasan Paşa’sıdır. Hizmet-i Meşîhat 1316 
târîhinde tevcîh olunmuşdur. 
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6-Bânîsinin ve ikinci bânîsi 
var ise isimleri ve târîh-i 
binâsı

Hangâh-ı şerîf’in bânîsi bizzat Hazret-i Pîr efendimizdir. 1099 
târîhinde inşâ ve o sene Ramazânı’nın leyle-i kadrinde taraf-ı Pîr’den 
küşâd edilmişdir. Vezîriazam Damad Hasan Paşa cihât tahsîs 
etmesinden dolayı bânî nâmını almış ise de hakikaten hazret-i Pîr’dir. 
1280 târîhinde baʻde’l-harîk Rüstem Paşa tarafından câmi ve türbe-i 
şerîf yeniden inşâ ve Hazîne-i Evkaf’tan teferruât-ı sâire ve devâir-i 
mevcûdesi meydana getirilmiştir.

7-Dergâhın esâsen mensûb 
olduğu tarîkat-i aliyye 
ile el-yevm erkânı icrâ 
edilmekte olan tarîkat-ı 
aliyyenin ismi eyyâm ve 
leyâli-i mahsûsası el-yevm 
icrâ-yı erkân edilmemekde 
ise sebebi
Dergâhta meşîhatten 
mâ‘adâ cihât-ı sâirenin 
meşrût ve mevcûd olup 
olmadığı ve kimlerin 
uhdelerinde bulunduğu 
ve dergâhın mamûlün-bih 
ve müseccel vakfiyyesi 
bulunup bulunmadığı 
ve vakfiyyesi yok ise 
teʻâmül-i kadîmi neden 
ibâret olduğu

Hangâh-ı şerîfin mensûb olduğu tarîk tarîk-i Halvetiyye’dir. El-
yevm Cuma günleri ve Cuma ve isneyn geceleri âyin ve eyyâm-ı 
sâirede erkân-ı Tarîkat-i Şabâniyye-i Nasûhiyye yani Halvetiyye icrâ 
ve evkât-ı hamse edâ olunur. Hangâha gerek Vezîriazam Damad 
Hasan Paşa ve gerek zevcesi Hatice Sultan seksenden ziyâde hidemât 
tahsîs etmişlerdir. Sultân-ı müşârun-ileyhâ vakfından kırk iki 
münâsebet ve irtibâtı bulunmasından dolayı Hasan Paşa Vakfı’ndan 
zâviyedârlık ve vâizlik ve kayyımlık ve tevliyyet cihetleri mevcut 
olup musakkafâtı bulunamadığından bu vakıftan diğer cihâtın 
tevcîhine gidilmemişdir. Müezzinlik hidemâtı istisna edildiği hâlde 
Hatice Sultan Vakfı’ndan bâki kırk cihet teʻâmülen meşîhate meşrûta 
olmağla bâ-berât mevcuttur. Hatice Sultan Vakfı’na âid vakfiyye 
mütevellîsi nezdindedir vefât-ı Hazret-i Pir’den şimdiye kadar 
cihâtın kâffesi postnişîn bulunanlara tevcîh olunagelmektedir. 
Hattâ bunların tensîb eylediğim zevâta tefvîzi hakkında inhâ, 
Mahkeme-i Teftîş-i Evkaf-ı Hümâyûnca şâyân-ı kabûl görülemeyip 
teʻâmülü muhâfazeten Şeyhülislam-ı esbâk merhûm Hüsnü 
Efendi’nin müfettişliği zamânında beherine onar kuruş vazîfe-i 
şehriyye ile cümlesi bâ-berât uhde-i dervişâneme ihâle ve esâsta şu 
sûretle riʻâyeten Meşîhate defʻa-i sâniyede rabt edilerek inhâ-yı 
mezkûr dosyası içinde hıfz edilmişdir ve teʻâmül böyledir. 
Hangâhın taraf-ı Pir’den inşâsı sırada tanzîm eyledikleri vakfiyyeleri 
mündericâtından bâhis hulefâ-yı kirâmlarından Senâi Efendi’nin 
hatt-ı destiyle muharrer 1153 târîhli Hazret-i Sünbül Tekkesi’nde 
mevcut menâkıbnâme hizmet-i meşîhatten olanlara meşrût idüğüni 
ispat eder. Şu esâsa mebnî bu vakfiyye Üsküdar Mahkeme-i 
Şerʻiyyesi’nce der-dest-i tahrîrdir.

8-Sâhib-i tercümenin 
hulefâsı var ise isim ve 
şöhretleri ve mahal ve 
târîh-i vilâdetleri ve inâbe 
eden dervişânın adedi

Mahdûmum Seyyid Şeyh Mehmet Şemseddin Efendi ve Nazikîzâde 
Şeyh Tahsin Efendi ve Yakacık Dergâhı Şeyhi Reşid Efendi meŝzûn 
tarîkat ve müstahleflerdir. 
Şemseddin Efendi 1296 sene-i Mâliyesi’nde Üsküdar’da ceddinin 
Hangâhında tevellüd etmişdir. Tahsin Efendi Dersaâdet’te Bâb-ı 
Hümâyûn ittisâlinde Nâziki ve Reşid Efendi Yakacık’ta Şabâniye-i 
Nasûhiyye Dergâhı’nda tevellüd etmişler ise de târîh-i vilâdetleri 
maʻlûmum değildir. Diğer mahdûmlarıyla beraber ahz-ı inâbetle 
dâhil-i tarîk-i Nasûhî olan dervişân vardır. 
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9-İşbu varakada muharrer 
suâllerin cevâbları alâ-
vechi’s-sıhha cevâb 
hânelerine tahrîr ve 
zîr-i varaka imzâ ve 
tahtîm edildikden 
sonra merkezlerden ve 
merkez bulunan tekâyâ 
meşâyihinin terâcim-i 
ahvâli Sermüfettişlik’ten 
baʻde’t-tasdîk meclise 
tevdîʻ olunacaktır. Bir 
me’mûriyette bulunup 
da evvelce tercüme-i 
hâl varaka-i resmiyyesi 
iʻtâ etmiş olan zevât 
dahi Meclis-i Meşâyih 
Nizâmnâme’si ahkâmına 
tebeʻan işbu varakayı imlâ 
edeceklerdir.

Tercüme-i hâl-i dervişânemle ecvibe-i mukteziye bâlâda muharrerdir.
Fî gurre-i Rebîulevvel sene [1]337/Milâdi: 5 Aralık sene 1918
Hâdim-i Hangâh-ı Hazret-i Pîr-i Seyyid Nasûhî, Kerâmeddin.
İşbu tercüme-i hâl varakası mündericâtının mukârin-ı hakîkat olduğu 
tasdîk kılınır.
Meclis-i Meşâyih Müfettişliği.
Fî 13 Kânûn-ı sânî sene [1]335/[13 Ocak 1919].

Ahmet Kerâmeddin Efendi’nin Nasûhî Dergâhı şeyhliğine Tayin edilmesi113

Umumî no/Evrak oda no: 14/24

Tebyîz tarihi: 1315 Z.15

Üsküdar’da Doğancılar’da medfûn Nasûhî Hazretleri Dergâhı’nın Postnişini eş-Şeyh 

Mehmet Muhyittin Efendi vefat ettiğinden münhal olan meşîhat cihetinin büyük çocukla-

rından Kerâmeddin Efendi’ye tevcihi.

Ahmet Kerâmeddin Efendi’nin Meclis-i Meşâyih Azalığına Tayin 

edilmesi114

Hüve

Bâb-ı Fetvâ

Sicill-i Ahvâl Müdîriyeti

Aded 24

113 MŞH. II. Bölüm, nr. 1773, s. 12.

114 MŞH. SAİD, 230/18, 3957B.
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Bu kere Meclis-i Meşâyih Azâlığı’na tayîn buyurulan Kerâmeddin Efendi’ye i‘tâsıyla 

nizâmen mükellef bulunduğu tercüme-i hâl varakasıyla mündericâtını müeyyid nüfûs 

tezkiresi ve vesâik-i sâire asıl veya sûret-i musaddakalarını idâre-i âcizî kalemine verme-

si lüzûmunun teblîği ve azâlıkta işe mübâşereti târîhinin beyânı zımnında işbu tezkire, 

meclis-i müşârün-ileyh riyâset-i aliyyesine takdîm edildi.

Fî 24 Mart sene [1]337

[Mühür]: Bâb-ı Fetvâ Sicil Müdîriyeti

Li-ecli’l-malûmât efendi-i mûmâ-ileyh hazretlerine fî 17 Receb sene [13]39

Son me’mûriyeti Adliye Nezâret-i Celîlesi Muhâsebe Kalemi Mümeyyizliği olduğun-

dan tercüme-i hâl evrâkı nezâret-i müşârün-ileyhâ sicilinde mahfûz bulunduğu efendi-i 

mûmâ-ileyh tarafından ifâde olunmağla fî 19 Mart sene [1]337 târîhinden itibâren işe 

mübâşeret ettiğinin beyânıyla te’yîd-i ihtirâm olunur efendim.

Fî 24 Receb sene [1]339 ve fî 2 Nisan sene [1]337

[Mühür]: Meclis-i Meşâyih Riyâseti

Kaleme fî 4 Nisan sene [1]337

Ahmet Kerâmeddin Efendi’nin Emekliliğe Ayrılması115

Bihî

Bâb-ı Fetvâ

Me’mûrîn Kalemi Müdîriyeti

Aded 588

25 Ağustos sene [1]337 târîhli tezkire-i sâmiye mûcebince fî 1 Eylül sene [1]337 

târîhinden itibâren tekrâr tekâüde ircâları bildirilen Tedkîk-i Müellefât azâsından Mus-

tafa Şükrü ve Meclis-i Meşâyih azâsından Kerâmeddin efendilerin vazîfelerine nihâyet 

verilmesi husûsuna bi’l-istîzân fî 15 Eylül sene [1]337 târîhinde irâde-i seniyye-i hazret-i 

Hilâfet-penâhî şeref-müte‘allik buyurulduğu Mektûbî-i Meşîhat-i ulyâ’nın fî 18 Eylül 

sene-i minhü târîhli ve 81 numaralı müzekkiresiyle bildirilmiş olmağla ol cihetle tashîh-i 

muâmelenin îfâsı zımnında işbu müzekkire Sicil Müdîriyet-i Behiyyesi’ne takdîm kılındı.

115 MŞH. SAİD, 230/18, 3957B.
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Fî 26 Eylül sene [1]337

[Mühür]: Bâb-ı Fetvâ Memûrîn Kalemi Müdîriyeti

Kaleme fî 27 Eylül sene [1]337

Mûmâ-ileyhimâ Mustafa Şükrü ve Kerâmeddin efendilerin ber-mûceb-i tezkire-i 

sâmiye 1 Eylül sene [1]337 târîhinden itibâren tekâüd ircâları lâzım gelmekle bu husûsa 

dâir müdîriyet-i âcizânemden verilen tezkire üzerine makâm-ı Meşîhat-i ulyâ’ya 

takdîm kılınan 1 Eylül sene-i minhü târîhli müzekkire-i behiyyeleri aynı târîhte işâret-i 

aliyye-i Fetvâ-penâhî’ye iktirân ederek kendilerine teblîğ-i keyfiyyet kılındığı ve târîh-i 

mezkûrdan itibâren mûmâ-ileyhimâya tekâüd maaşlarının iâdeten tahsîs ve itâsı 5 Ey-

lül sene [1]337 târîhli ve yüz altmışaltı numaralı müzekkire ile Muhassasât-ı Zâtiyye 

İdâresi’ne iş‘âr kılındığı kayden anlaşılmış ve ahîran istihsâl olunan irâde-i seniyye-i 

hazret-i Hilâfet-penâhî’nin mebnâ-aleyhi olan tezkire-i marûzada musarrah 1 Eylül sene-i 

minhü târîhini tağyîr edip etmeyeceğinde tereddüd hâsıl olup şu hâlde Sicil İdâresi’nce 

başka bir mu‘âmele îfâsına mahal görülmemiş olduğu beyânıyla iâde kılındı.

Fî 25 Muharrem sene 1340 ve fî 28 Eylül sene 1337.

[Mühür]: Bâb-ı Fetvâ Sicil Müdîriyeti

Ahmet Kerâmeddin Efendi’nin Asker Alma şubesinde 

Görevlendirilmesi116

Ahz-ı Asker Şubelerine Tayîn Olunan Meşâyihin Esâmîsi

Topkapısarayı dâhilindeki kur‘a dâiresine Bahçekapısı’nda Yıldız Dede Tekkesi Şeyhi Nûri 
Efendi

Bâyezid Dâire-i Belediyesine Ağayokuşu’nda Muştakzâde Şeyhi Ahmed Efendi

Kocamustafapaşa Ahz-ı Asker Şûbesine Bâlâ Dergâhı Şeyhi Mehmed Sâdeddin Efendi

Fatih Dâire-i Belediyesine Pîrî Paşa Dergâhı Şeyhi Zekâyi Efendi

Beşiktaş’ta Eski Belediye Dâiresine Tüccârzâde Dergâhı Şeyhi Mustafa Rıza Efendi

Yeniköy Dâire-i Belediyesine Rumelihisârı’nda Durmuş Dede Dergâhı Şeyhi Eşref 
Efendi

Beyoğlu Mutasarrıflık Dâiresine Kâsımpaşa Mevlevîhanesi Postnişîni Seyfeddin 
Efendi

Beyoğlu Dâire-i Belediyesine Kadirîhâne Şeyhi Abdüşşekûr Efendi

Üsküdar Jandarma Dâiresine Hazret-i Nasûhî Dergâhı Şeyhi Kerâmeddin Efendi

Yoğurtçu Çayırı civârında Kadıköy İnâs 
Mektebine

Üsküdar’da Bandırmalı Yusuf Efendi Dergâhı Şeyhi 
Münîb Efendi

116 MŞH. II. Bölüm, nr. 1736, s. 119.
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Meclis-i Meşâyih Reis ve Azalarının Maaş Çizelgesi117

Bağlı olduğu dergâhın ismi İsmi Görevi
Maaş-ı 
hâliye 

Zammı 
arzu 

olunan 
Yekûn 

Meclis-i Meşâyih Reisi, Sütlüce’de 
Hasırcızâde Dergâh-ı Şerîfi Şeyhi Elif Efendi Reis 1000 1000 2000

Meclis-i Meşâyih Azâsı, Haznedâr Dergâhı 
Şeyhi

Ahmet Mesûd 
Efendi Azâ 510 490 1000

Meclis-i Meşâyih Azâsı, Fethi Efendi 
Dergâhı Şeyhi

Şemseddin 
Efendi Azâ 510 490 1000

Meclis-i Meşâyih Azâsı, Şahsultan Dergâhı 
Şeyhi Rıza Efendi Azâ 510 490 1000

Meclis-i Meşâyih Azâsı, Şahsultan Dergâhı 
Şeyhi

Ebu’l-feyz 
Efendi Azâ 510 490 1000

Meclis-i Meşâyih Azâsı, Cafer Ağa Dergâhı 
Şeyhi

Sükûtî 
Mehmet 
Efendi

Azâ 510 490 1000

Meclis-i Meşâyih Azâsı, Kefevî Dergâhı 
Şeyhi

Ali Vasfi 
Efendi Azâ 510 490 1000

Meclis-i Meşâyih Azâsı, Üsküdar’da 
Özbekler Dergâhı Şeyhi Sâdık Efendi Azâ 510 490 1000

Meclis-i Meşâyih Azâsı, Müştâk Efendi 
Dergâhı Şeyhi Ahmed Efendi Azâ 510 490 1000

Meclis-i Meşâyih Azâsı, Hazreti Nasûhî 
Dergâhı Şeyhi

Kerâmeddin 
Efendi Azâ 510 490 1000

Meclis-i Meşâyih Başkâtibi Ali Enver 
Efendi Başkâtip 510 490 1000

Meclis-i Meşâyih Mukayyidi Hüsameddin 
Efendi Mukayyid 405 395 800

Meclis-i Meşâyih Tebliğ Memuru Niyâzi Efendi Tebliğ 
memuru 408 42 450

7163 6587 13750

Asâkir-i İslâmiye’nin muzafferiyeti için yetmiş bin Kelime-i Tevhid okunması 

ve Mart Ayının on altıncı Pazartesi günü Hüdayi Dergâhı’nda yapılacak duâya katıl-

malarına dair Hüdâyi, Sünbül, Merkez, Nasûhî, Selimiye, Yahya ve Kelâmî Dergâh-ı 

şerifleri’nin Postnişinlerine tebligat yapılması. 118

117 MŞH. II. Bölüm, nr. 1777, s. 106.

118 MŞH. II. Bölüm, nr. 1736, s. 99.
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Bâb-ı Fetvâ

Meclis-i Meşâyih

Târih: 7 Ca 1333 / 10 Mart [1]331 [23 Mart 1915]

Hazret-i Hüdâyî, Sünbül, Merkez, Nasûh, Selimiye, Yahya, Kelâmî Dergâh-ı Şerîfleri 

Postnişinlerine;

Reşâdetlü efendim!

Asâkir-i İslâmiye’nin muzafferiyetini te’mîn için yetmiş bin kelime-i tevhîdin tilâvet 

ve hitâmında duâsının kırâet olunması muktezâ-yı irâde-i cenâb-ı Fetvâ-penâhî olduğun-

dan Meclis-i dâiyânemizde lede’t-tezekkür dergâh-ı âlîleriyle diğer altı dergâh-ı şerîfte 

on bin kelime-i tevhîdin tilâveti münâsib görülmüş olmakla dergâh-ı şerîfinizin yevm-i 

mahsûsta cemâat-i ihvân ile berâber on bin kelime-i tevhîd tilâvet buyurmaları ve mâh-ı 

hâl-i Rûmî’nin on altıncı gününe müsâdif Pazartesi günü ba‘de’s-salâti’l-Asr Hazret-i 

Hüdâyî Dergâh-ı şerîfi’nde kırâet olunacak duâda hâzır bulunmaları sûret-i mahsûsada 

ricâ ve tavsiye olunur efendim.

Devletin dergâh, tekke ve zâviyelere yaptığı yardımlar: Üsküdar şubesi’ndeki tek-

ke ve zâviyelere lahm (et) tahsisatı olarak yapılan ödemeler.119

Türkiye Cumhûriyeti

Evkâf Müdîriyet-i Umûmiyesi

İstanbul Vilâyeti Evkaf Müdîriyeti Hademe-i Hayrât Maâş Bordrosu

Üsküdar Şûbesi Mâliye’den müdevver tekâyâ lahm (et) bedeli Ağustos sene 1340

119 MŞH. TC. 184/15. 20.06.1924.
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Esâmî Maaşın Aslı İtâsı
Kabza dâir mühür 

mahalli

Lira Kuruş Lira Kuruş

Hazret-i Hüdâî Dergâhı lahm bedeli Âbid 
Efendi 10 26 9 65 Es-Seyyid Abdülgafûr 

Âbid

Mevlevîhâne Dergâhı lahm bedeli Remzi 
Efendi 10 26 9 65 Ahmet Remzi el-

Mevlevî

Gâlib Efendi Dergâhı lahm bedeli 
Nizâmeddin Efendi 6 82 6 41 Es-Seyyid Yusuf 

Nizâmeddin

Selim Efendi Dergâhı lahm bedeli Ahmet 
Kemâl Efendi 5 13 4 81 Ahmet Kemâl

Hazret-i Nasûhî Dergâhı lahm bedeli 
Kerâmeddin Efendi 3 42 3 20 Kerâmeddin

Sâdık Efendi Dergâhı lahm bedeli İsmail 
Efendi 3 42 3 20 Şeyh İsmail

Abdülgâni Efendi Dergâhı lahm bedeli 
Sâdeddin Efendi 2 56 2 40 Hüseyin Sâdeddin

Çamlıcalı Dergâhı lahm bedeli Bedreddin 
Efendi 1 71 1 59 Hüseyin Bedreddin

İsfendiyâr Dergâhı lahm bedeli Emin Efendi 1 71 1 59 Hâfız Mehmet Emin

Fethi Efendi Dergâhı lahm bedeli 
Şemseddin Efendi 1 71 1 59 Es-Seyyid Şemseddin 

Ali

Şeyh Câmii Dergâhı lahm bedeli Nâib 
Ahmet Efendi 1 71 1 59 Ahmet Feyzi

Murad Efendi Dergâhı lahm bedeli Nâsıh 
Efendi 1 24 1 05 Es-Seyyid Himmetzâde 

Nâsıh Abdüşşekür

Çarşamba Dergâhı lahm bedeli Hayrullâh 
Efendi 3 42 3 20 Mehmet Hayrullâh b. 

Tevfik

Selimiye Dergâhı lahm bedeli Hidâyet 
Efendi 5 13 4 81 Es-Seyyid Hidâyetullah

Özbekler Dergâhı lahm bedeli Ata Efendi 3 42 3 20 Mehmet Ata

Yekûn 61 82 57 94

Üsküdar Şûbesi’nin Ağustos sene 1340 Mâliye’den müdevver tekâyâ taâmiyeleri ola-

rak ber-vech-i bâlâ tahakkuk eden mebâliğin esâs kayıtlarına mutâbık olduğundan ale’l-

usûl sarfı tasdîk kılındı.

Fî 20 Ağustos sene 1340/[20 Ağustos 1924].  Türkiye Cumhûriyeti

Fî 27 Eylül sene 1340/[27 Eylül 1924].   İstanbul Vilâyeti Müftülüğü

         Muhâsib-i Mes’ûllüğü
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SoNUÇ

Tekke ve zâviyeler, medreselerde okuyan öğrencilerin iaşe ve ibatelerini sağlayan bir 

nevi yurt görevi görmüşlerdir. Bazı muhitlerde medrese ve tekke bir külliyenin iki ayrı 

müessesesi olarak hizmet vermiş, medrese ilmi faaliyetleri, tekke ise ahlaki ve içtimai et-

kinlikleri gerçekleştirmiştir.

Devletin her kademesi ve kurumunda olduğu gibi zaman zaman tekke, dergâh ve 

zâviyelerde birtakım problemler, şeyh, derviş, postnişin ve diğer tekke görevlileri ile ilgili 

birtakım şikâyetler vuku bulmuş ve tekkelerde gerekli tahkikatı yürütmek amacıyla mü-

fettişler görevlendirilmiştir. 

Tekkeleri denetim altına almak için bilinen ilk çalışmalar Sultan III. Selim zamanında 

yapılmıştır. İstanbul’daki bazı tekke şeyhlerinin İstanbul kadılığına yaptığı şikâyet üze-

rine; sapkın inanışlara sahip olan bazı tarikat mensuplarının durumlarının teftiş edile-

rek devlete bildirilmesiyle bu tür inanışlara sahip kimselere tekke açtırılmaması için bazı 

şeyhler görevlendirilmiştir. Tekke vakıflarını Evkaf-ı Hümâyûn Nezâreti’nin denetimine 

veren 1227 (1812) tarihli bir fermanla Osmanlı vilayetlerindeki aynı tarikata bağlı bütün 

tekkeler, tarikatın İstanbul âsitânesi merkez kabul edilerek buraya bağlanmıştır. 

Sultan II. Mahmut dönemindeki 1252/1836 tarihli bir fermanla ise bütün tarikat men-

suplarının uyması gereken kurallar belirlenmiştir. Tekkelerin denetim altına alınmasında 

en önemli adım ise Meclis-i Meşâyih’in kurulmasıdır. Meclis-i Meşâyih’in kurulması, tek-

ke ve tarikatlar üzerindeki merkezileşme ve modernleşme teşebbüslerinin en sistemli de-

netim mekanizmasını oluşturur.

Şeyhülislamlık bünyesinde kurulan Meclis-i Meşâyih, tekke, dergâh ve zâviye şeyhle-

ri ve dervişlerinin kılık kıyafeti, hal ve hareketleri ile yapacakları zikirlere kadar her şeyi 

denetleyerek tarikat mensuplarının tasavvuf adâb ve erkânına yakışmayacak tavırlar ser-

gilemelerine engel olmaya çalışmıştır.

Ayrıca Meşâyih ve Cihât Nizamnâmelerine göre tekkelere şeyh ve postnişin atama-

sı yapılması, İstanbul’daki tekkelerle ilgili imtihanların yapılması, meşîhat ciheti bulun-

mayan mescit gibi yerlerde ayin icrasına ve mescitlerin tekkelere dönüştürülmesine engel 

olunması, tekkelerde icra edilen ayinlerin ve okunan mukabelelerin belirlenen günlerde 

ve kurallara uygun bir şekilde yapılması, ayrıca şeriate, tarikat usûl ve erkânına aykırı du-

rumlarla ilgili şikâyetler üzerine gerekli tahkikatın yapılması, tekke şeyh ve dervişlerine 

gerekli ikazlarda bulunulması, tasavvuf adabına ters düşen hareketlerin engellenmesi, 

tekkelerdeki dervişlerin kayıt altına alınması, onlarla ilgili gerekli nüfus kayıt işlemlerinin 

yapılması, tekkede ikamet edenler arasındaki anlaşmazlıkların çözülmesi, gerekli tahkika-
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tın yapılarak arabuluculuk vazifesinin üstlenilmesi, huzursuzluk çıkartanların dergântan 

ihraç edilmesi, şeyhler tarafından verilen icâzetnâmelerin tasdik edilmesi, izinsiz icâzet 

alanların tâc ve hırka giymelerine engel olunması, ayrıca şeyhlerin tekke için yardım ve 

kira topladıklarında bulundurmaları zaruri olan mühürlerinin kontrol eidlmesi Meclis-i 

Meşâyih reis ve azalarının temel ve öncelikli görevleri arasındaydı. 

Devletin birçok resmi kurumunda görev alan Hz. Peygamber’in nesline mensup sey-

yidlerin tekkeler inşa etmeleri, tekke ve zâviyelerde vazifelendirilmeleri, tekkelere destek 

olmak amacıyla vakıflar tesis etmeleri, tasavvuf ve bağlı oldukları tarikatlarla ilgili eser 

telif etmeleri, tarikat silsilesini devam ettirerek hilafet icâzetnâmesi vermeleri, tekkelerin 

denetim ve kontrolünde aktif olarak görevlendirilmeleri aslında seyyidlerin toplumun her 

kesiminde olduğu gibi tasavvuf hayatında da etkin olduklarını göstermektedir.

Mutasavvıf seyyid ulemadan Nasûhî Dergâhı Şeyhi ve Meclis-i Meşâyih Azası Sey-

yid Ahmet Kerâmeddin Efendi’nin, sadece şeyhlik görevini icra etmekle kalmayıp devle-

tin refahı ve ordunun muzafferiyeti için dergâhta duâ ve zikirle meşgul olması toplumun 

ictimâi ve siyasî alanında; asker alma şubesinde görevlendirilmesi askerî alanda, birçok 

eser yazmış olmasıyla da bilimsel alanda aktif olarak hizmet ettiğini göstermektedir.

Mutasavvıf seyyid ulemâ Nakîbü’l-eşrâf Kaymakamlığı, kadılık, müftülük, hatiplik, 

müderrislik, imâm hatiplik, mahkemelerde bilirkişilik, türbedârlık, cüzhanlık, devirhan-

lık, ihlashanlık ve yasinhanlık gibi vazifelerinin yanında Şeyhülislâmlık bünyesindeki 

meclislerde de görev almışlardır. Hatta kendilerine tekke ve zâviyelerde gerekli denetim 

ve teftişleri yapma yetkisi de verilmiştir. 

Devletin belli tarikatlara destek olduğu, tekke görevlilerini vergiden muaf tutarak bir-

takım imtiyazlar sağladığı ve aktif olarak çalışan tekke şeyhlerini taltif ettiği de görülmüş-

tür. 19. yüzyılda mutasavvıf seyyid ulema fıkıh, fıkıh usulü, fetvâ, ferâiz, hadis, hadis 

usûlü, tefsir, akâid, tasavvuf, sarf, nahiv, belagat, hitâbet, menkıbenâme, seyahatnâme, 

esmâü’l-hüsnâ, delâilü’l-hayrât, ilmihâl, hüsn-i hât, edebiyat, coğrafya, tıb ve astronomi 

gibi muhtelif alanlarda eser, risâle ve hâşiye kaleme almıştır. Tasavvufi eserlerin yanı sıra 

içinde bulundukları ilim ve kültür hayatını yansıtan eserler yazmalarıyla ilmi birikimleri-

nin nesilden nesile aktarılmasını sağlamışlardır. Ayrıca seyyidler, tekkelerinde münzevi 

bir yaşam süren mutasavvıflar olmanın ötesinde toplumun her kesimiyle ilgilenen gönül 

ehli kişilere dönüşmüştür.

Dağıstan’ın Tapseran nâhiyesinde Rukal köyünde dünyaya gelen “Sâdât-ı 

Rükâliye”den Seyyid Abdurrahim Efendi’nin oğlu ve Hz. Peygamber’in nesline mensup 

Ahmed Hüsameddin Dağıstâni’nin Çin’deki halifelerinden biri olan Mehmed Tahir Efen-
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di, Osmanlı sınırlarını aşarak ilmi birikimi sayesinde yurtdışında da pek çok kişiyi irşâd 

etmiş ve “Çin Vâizi” olarak haklı bir şöhrete kavuşmuştur. Çin’deki Müslümanlara İslam 

dinini öğretmek için Çin muallimliği vazifesi ile Pekin’e gönderilmiştir. Tüm hayatını ilmi 

faaliyetlere harcayan Seyyid Mehmed Tahir Efendi, Çin’de birçok hayır cemiyeti kurmuş 

ve 12 tane de mektep açmıştır. 

Tüm bu örnekler bize mutasavvıf seyyid ulemânın sadece Osmanlı sınırlarında değil 

imparatorluğun dışında da aktif olarak rol aldıklarını, ilmi birikimlerini toplumun diğer 

kesimlerine aktardıklarını, mensup oldukları tarikatları dünyaya tanıtmada güzel bir tem-

sil görevi üstlendiklerini göstermiştir.
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122  MŞH.SAİD. 230/18, 3957B. 
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EK 4- Tarikat şeyh ve dervişlerinin uyması gereken tasavvuf adab ve erkânına açıklık getiren ayrı-
ca dervişlerin kılık kıyafetinden dergâhta okunması gereken mersiye ve manzumlara kadar tarikat 

ehline yakışmayacak her türlü hal ve harekete müdahale eden talimatnameler123
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123  MŞH. EO, 59/101, 21 Z. 1301; ayrıca bkz. Meşîhat Arşivi, II. Bölüm, nr. 1762, s. 85a-86a. 
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EK 5- Çerkeş Şeyhizade Mehmet Tevfik Efendi’nin Tercüme-i hâl varakası:124 

                                                           
124  MŞH, SAİD, nr. 24/13, orijinal kayıt nr. 169a. 

123 MŞH. EO, 59/101, 21 Z. 1301; ayrıca bkz. Meşîhat Arşivi, II. Bölüm, nr. 1762, s. 85a-86a.
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EK 5- Çerkeş Şeyhizade Mehmet Tevfik Efendi’nin Tercüme-i hâl varakası:124
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124 MŞH, SAİD, nr. 24/13, orijinal kayıt nr. 169a.
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oSMANLI- SAFEVİ TÜRK şÂİRELERİ VE MESNEVİ 

HAC HATIRALARI

OTTOMAN-SAFAVID TURKISH POETESSES AND 
MASNAVI HAJJ MEMORIES

Esra DoĞAN TURAY1

ÖZ 

19.yy’a değin Türkçe, Arapça ve Farsça 

olarak bir kadın tarafından yazılan tek hac 

seyahatnâmesinin 1120-1130/1702-1712’li 

yıllar arasında Ordubad’lı Safevî bir Türk 

şâiresine ait Farsça bir eser olduğu bilin-

mekteyken, 16. yy’da Servet mahlaslı şâire 

tarafından Türkçe olarak yazılan ve yeni 

neşr edilen kısa hac hatıratı bu durumu 

değiştirmiştir. Her ikisi de Türk olan, biri 

Farsça diğeri ise Türkçe olarak yazılan bu 

eserlerin müelliflerleri benzer nedenlerle 

yolculuğa karar vermiştir. Bu eserler kendi 

coğrafyalarında bir kadın tarafından yazı-

lan en eski manzum hac hatıratı olma özel-

liği gösterir. Türlerinin tipik birer örneği 

olan bu mesnevilerden Türkçe yazılanı 135 

beyit olup kısa ve öz bir menâzilnâmedir. 

Makale geliş tarihi: 26.03.2019, Makale kabul tarihi: 26.05.2019

1 Dr. Öğr. Üyesi, Mardin Artuklu Üniversitesi İslami 
İlimler Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü, 
ORCID ID: https://orcid.org/0000- 0001-7728-0037.

Farsça olarak yazılan mesnevi ise 1200 be-

yitlik bir sefernâmedir. Her iki şâirenin de 

adlarının eserlerde zikredilmediği görül-

müş, aralarında 200 yıl bulunan müellif-

lerin ülkelerinin başkentinden başlayan 

güzergâhları Halep’te birleşmiştir. Safevî 

şâiresi İsfahan’dan yola çıkarak Anadolu iç-

lerinden kutsal topraklara varmış, Osman-

lı şâiresi ise İstanbul’dan başlayarak res-

mi hac güzergâhıyla Mekke ve Medine’ye 

ulaşmıştır. Biri Sünni diğeri Şiî olan Ehli 

Beyt muhibbi iki şâireyi, eserlerini ve yol-

culuklarını tanıtan ve değerlendiren bu ça-

lışma, özde bu iki hac yolculuğunun tarihi 

ve coğrafi yönüyle aynılık ve ayrılıklarını 

belirleme hedefine yöneliktir.

Anahtar Kelimeler: Hac Hatıraları, 

Mesnevi, Hac Yolları, Safevî, Osmanlı, Ka-

dın Şâireler. 

ABSTRACT

Until 19th century, it had been known 

that the only hajj travel book written in 

Turkish, Arabic and Persian was the work 

of a Safavid Turkish woman from Ordubad 

between 1120-1130/1702-1712. This situ-
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ation changed with the newly published 

short hajj memory written in Turkish by a 

poetess of which pseudonym name is Ser-

vet and lived in 16th century. Both of the 

poetesses are Turkish but one wrote in 

Persian and the other one wrote in Turk-

ish and they decided to the travel with 

similar reasons. These works are the old-

est poetries of hajj memories written by a 

woman in their geographies. The Turkish 

one of these masnavis, which are the typi-

cal examples of their genres, is a short and 

specific “menâzilnâme” with 135 couplets. 

The Persian masnavi is a “safarnâme” with 

1200 couplets. Names of both poetesses 

weren’t mentioned in the works and their 

roads which had been started in their own 

capitals crossed in Aleppo. There are 200 

years between these poetesses. Safavid po-

etess started to her journey in Isfahan and 

reached to holy lands passing through Ana-

tolia. Ottoman poetess started in Istanbul 

and reached to Makka and Madina by us-

ing the official hajj road. The aim of this ar-

ticle is to introduce those two poetesses one 

of whom is Shia and the other one is Sunni 

and both of them is lover of “Ahl al-Bayt” 

and interpret their works and their jour-

neys.

Keywords: Hajj Memories, Masnavi, 

Hajj Routes, Safavid, Ottoman, Women Po-

ets.

GİRİş 

16-18.yy Safevî-Osmanlı döneminde 

yazılan ve kadınların hac yolculuğundan 

bahseden eserlerin azlığı ne yazık ki ko-

nuyla ilgili çalışmaları oldukça sınırlan-

dırmıştır. Bu yolculukların kadınlar için 

daha zor, oldukça tehlikeli, yüksek him-

met ve tahammül gerektiren bir eylem ol-

ması, şüphesiz kadınların erkeklere oranla 

daha az hacca gitmesine yol açmıştır. Öte 

yandan zor ve dahi imkânsız görülmesi 

nedeniyle mahremsiz hacca gidiş oldukça 

az raslanan bir durum olsa da Şiî ve Sünni 

dünyada farklı algılanmıştır (Mansurnejad, 

1382:175). Buna rağmen tüm Müslümanla-

ra farz olan bu ibadet hiç şüphesiz sayısız 

şanslı kadın tarafından encam edilmiştir. 

Kadınlar bu dönemde de her dönemde ol-

duğu gibi Haremeyn’e mahremle ya da 

mahremsiz seyahat etmiş, hatta kervan-

larda yaya olarak yerlerini almıştır. Bunlar 

arasında Sultan Melik Eşref’in (ö.920/1515) 

annesi olan Hond, oğluyla beraber hac yap-

mıştır (Hanbelî, 2002:2/265). Harezm’den 

956/1550 yılında yola çıkan Kübrevi tari-

katına mensup Sufi iki kadının azık torba-

ları ve asalarıyla yaya olarak hacca gittiği, 

ilerleyen zamanlarda kendilerine deve tah-

sis edildiği zikredilmektedir (Caferiyan, 

1390:19). Öte yandan bu yolculuğa çıkmak 

için Yavuz Sultan Selim’in kızı Fatıma Sul-

tan (ö.1555) gibi kocasının ölümü üzere 

Hadım İbrahim Paşa’yla (ö. 1563) suri/

geçici evlilik yapan kadınlar olmuştur (Sa-

kaoğlu, 2015:211). Bu uğurda canından 

olanlar görülmüştür. Safevî dönemi sey-
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yahı Tavernier (ö.1668) eserinde II. Şah 

Abbas’tan (ö.1666) bahsederek onun çokça 

şarap içtiğini, sarhoş olduğu bir gün eşle-

rinden üçüne şarap içmelerini emrettiğini, 

bu konudaki ısrarı üzere hanımların hacca 

gidecekleri için bunu yapamayacaklarını 

bildirmeleri, bunun üzere hiddetlenerek 

onları ateşe attırdığını anlatılmaktadır (Ta-

verniye, 1369:507). Öte yandan hacca bazı 

şartlardan dolayı gidemeyen birçok kadı-

nın bu özlemleriyle alakalı şiîrler yazdığı, 

bu şiîrlerin meşhur olduğu görülmektedir. 

Fatime Umm’ul Yemin adlı sufi şâirenin 

Kahire’den hareket eden hac kafilesindeki 

köle kadınları görerek onların yerinde olma 

isteğiyle tesirli şiîrler yazması buna örnek-

tir (Hüseyni, 1385:125). Aynı şekilde Ümmü 

Salim Rasbiyye adlı Basra’lı bir kadının 

da ihramlıyken söylediği Şiîrlerin şöhreti 

dünyaya yayılmış, misal olmuştur (Süle-

mi,1389:334). Bu dönemde kadınlar haccın 

tüm merhalelerinin encamında hayır işle-

rinde bulunmuşlardır (Mehrizi, 1392:147). 

Hacılar ve hac mekânları için vakıflar tayin 

etmişlerdir. 

Yolculukları hakkında bilgi sahibi ol-

duğumuz kadınların tamamına yakını-

nın yüksek gelir sahibi, eğitimli, devlet 

erkânı ya da yakını olduğu görülür (Meh-

rizi, 1392:142). Örneğin 970/1563 yılında 

Şam kervanıyla hacca giden Sevsen Tatar 

Padişahı’dır. Mekke’de bir süre mücavir 

olarak kalan Yemen Paşası Mahmud’un 

karısı ve 964/1557 yılında Şam yoluy-

la hacca giden Valide Sultan’ın nedime-

si Şahi Huban da buna örnektir (Hanbelî, 

2002:2/481-49). Yine bu dönemde Gevher-

mülk Sultan’ın (ö.1587) 1580 yılında hacca 

gittiği zikredilmektedir (Sakaoğlu, 2015:41).

Kadınları dini bir görevi yerine getir-

mek dışında hacca gitmeye yönelten bazı 

sebeplerin erkeklerden farklı olduğu, eşi 

vefat ettikten ya da boşandıktan sonra hac-

ca gittikleri görülür. Nitekim 1420 yılında 

Mahmut Çelebi’yle evlenen Hafsa Sultan’ın 

(ö.1443) eşinin vefatı sonrasında Mekke’ye 

gidebildiği ve orada öldüğü anlaşılır (Sa-

kaoğlu, 2015:115). Bunun dışında İran 

Şah’ı Fethalişah’ın suri eşi olan Türk asıllı 

Tacuddevle’nin şehzadelerin kavgasından 

uzaklaşmak için hacca gitmesi örneğinde 

olduğu gibi siyasi birtakım sebeplerle bu 

yolculuğa çıkanlar görülmektedir (Mehri-

zi, 1387:49). Kölelikten kurtulur kurtulmaz 

özgürlüğünü satın alıp hacca giden Râbia 

el-Adeviyye (185/801) gibi daha erken 

dönemlerde yaşanan örneklerin yanında, 

Musullu Musa Sultan’ın kız kardeşi olan 

ve Şah Abbas’ın itibar vererek yücelttiği 

Kadem Ali Sultan Hanım’ın (1002/1594) 

Şah’ın gözdesi payesi aldıktan sonra bu 

yolculuğa çıktığı anlaşılır (Tezikretü’l Ev-

liya, 1370:98; Mehrizi, 1387:85). Diğer ta-

raftan haccın değiştirici, dönüştürücü ve 

iyileştirici etkisi en az erkekler kadar kadın-

lar üzerinde de görülmektedir. 502/1109 

yılında hacdan döndükten sonra inzivaya 

çekilen Hemedan’lı Yasemin Seravendi gibi 

bazı kadınların bu yolculuk sonrasında ses-

siz bir hayatı tercih ederek inzivaya çekil-

diği, ilk dönem şâireleri arasında Kâbe’yle 

ilgili şiîrleri meşhur olan Nişabur’lu 
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Fatime’nın hac sonrası ülkesine dönmeye-

rek Mekke’de carullah yani Allah’a kom-

şu olarak kaldığı bilinmektedir (Recebi, 

1374:263; Sülemi, 1999:39).

 Safevî-Osmanlı hac tarihinde ka-

dınlara kısaca değindiğimiz bu giriş bölü-

mü ardından bu makalede birinci bölümde 

haccın ev sahibi olan Osmanlı Devleti’nin 

bu yolculukla ilgili uygulamaları, Osman-

lı kadınlarının hac hatıratları, Safevî hacı-

ların Osmanlı coğrafyalarından geçerken 

yaşadığı sıkıntılar üzerinde durumuştur. 

İkinci bölümde ise bu dönemden günümü-

ze ulaşan iki manzum hac seyahatnâmesi 

tanıtılarak, şâireler hakkında bilgi verilmiş, 

güzergâhlarıyla ilgili detaya girilmiştir. 

Makalenin üçüncü ve son bölümünde eser-

ler edebi ve muhteva yönünden incelenerek 

detaylandırılmıştır. Sonuç bölümünde ise 

iki eser ve iki şahsiyetle ilgili ortak yönler 

ele alınmış, konunun ehemmiyeti vurgula-

mıştır. 

1. 16-18. Yüzyıl osmanlı-Safevî 

Hac Yolculukları 

Şam ve Hicaz’ın hâkimiyetiyle beraber 

hac merasimini Memlüklülerden devralan 

Osmanlı, dünya hacılarının hamisi ve ev sa-

hibi olarak ibadetle ilgili tüm ayrıntıları ye-

rine getirmekle yükümlü olmuş, her yıl Re-

cep ayının 25’inde Üsküdar’dan yola çıkan 

kervanlar 265 günde Mekke’ye gidip dön-

müşlerdir (Edip,1817:180). Bu yolculuğu 

büyük bir ciddiyetle yönetmekle yükümlü 

olan Emir-i Hac ve Şam Paşası deniz yahut 

kara yolu ile gelen Mısır hacıları ile Şam’da 

birleşen ağır kervanların tüm sorumlulu-

ğunu üzerine almış, hacıları sağ salim geti-

rip götürmek ve Hicaz’da halifeyi temsille 

görevlendirilmişlerdi. Konumuz olan ve 

16. yy’da yazıldığı sanılan, Servet mahlas-

lı hanıma ait olan hac seyahatnâmesi2 Os-

manlı Devleti’nin en parlak dönemine denk 

gelmektedir. Şâirenin resmi hac güzergâhı 

menzillerini takiple Pendik’ten başlayarak 

Kartal, Gebze, Hersek, Derbend, İznik, Lef-

ke, Vezirhan, Söğüt, Eskişehir, Seyyidgazi, 

Hüsrevpaşa, Bayat, Bolvadin, İshaklı, Akşe-

hir, Ilgın, Konya, İsmil, Karapınar, Katırcı, 

Ereğli, Ulukışlak, Çiftehan, Ramazanoğlu 

Yaylası, Çakıt, Adnana, Misis, Kurtkulağı, 

Payas, Belen, Bakras, Antakya, Zanbakiy-

ye, Şuur, Mudik, Hama, Humus, İkikapulu, 

Nebek, Kudeyfe’den Şam’a geldiği, 15 gün 

Kahire kafilesini beklediği, kervanın katılı-

mı ile Şam, Halep ve Kahire kervanlarının 

adeta nehirlerinin birbirine kavuşması gibi 

birleşen bir selle Muzeyrip, Zerka, Maan, 

Medayin menzilleri üzerinden Mekke’ye 

devam ettiği, toplam 43 menzili geçerek 

Mekke’ye ulaştığı görülür. Eserinde bu 

menzillerden bazılarını zikreden şâirenin 

geçtiği bu yolun 19.yy’ın ortalarına kadar 

kullanıldığı bilinmektedir (Faruki, 1995:39).

Acem ülkesinden gelen Safevî hacıla-

rının ise kendileri için devleti tarafından 

zorunlu olarak belirlenen Anadolu-Şam-

Mekke güzergâhı kullandıkları, İran’da 

oluşturdukları küçük kervanlarla her yıl 

2 Donuk, Suat Servet Mahlaslı Bir Şâire Mâl Edilen 
Manzum Hac Seyâhatnâmesi, Sutad, Bahar 2017; (41): 
13-38. 
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Tebriz’e ya da Urumiye şehrine gelerek 

buradan Erzurum-Urfa-Halep ya da Van-

Urfa-Halep bağlantı yollarını kullanarak 

yetkililer eşliğinde Şam kervanına ulaştı-

rıldıkları bilinmektedir. Her ne kadar bu 

hacılar için Bağdat ve Cebel yolu denilen 

Necef-Mekke güzergâhı daha yakın olsa 

da bu yoldan gidemedikleri görülür. Oysa 

bu yol kendileri için tarihi anlamda daha 

eski, değerli ve Atabat ziyaretleri denilen 

Irak’taki İmamların kabirlerini görerek 

iki ziyareti bir defada gerçekleştirme adı-

na daha değerli ve tercih sebebidir. Fakat 

Bağdat’ın 1047/1638 yılında Şah Abbas 

(ö.1666) tarafından işgali sonrasındaki olay-

lar neticesinde Osmanlı Devleti tarafından 

siyasi ve dini endişeler sebebiyle bu yol 

yasaklanmıştır. Anadolu yolunun ise çoğu 

yıllarda Acem hacıları için emniyetten yok-

sun olduğu görülmüştür. Acem hacıları 

için bu güzergâha Acem Ağası tayin edil-

miş, istedikleri takdirde yanlarına koruma-

lar verilmiş, koruma almadan yola devam 

eden kervanların büyük sıkıntılar çektiği 

anlaşılmıştır. Nitekim konumuzun ikin-

ci kaynağı olan ve 18.yy başlarında Safevî 

topraklarından yola çıkarak hacca giden 

Safevî şâiresinin eserinde de katıldığı ker-

vanın Irak yolunun güvensizliği sebebiyle 

Anadolu yoluna yöneldiği fakat Irak yo-

lunu aratmayacak soygunlar ve badireler 

atlatarak Haleb’e ulaştığı görülmektedir.3 

Öte yandan şâirenin gittiği yıllar arasında 

3 Sefernâme-i Manzum-i Hac, Banuy-i İsfahani ez 
Dovrey-i Safevî, tashih. Rasul Caferiyan, Neşr-i Me-
şar, 1374, Kum, Manzum-i Hac, tashih. Rasul Caferi-
yan, İntişarat-i Sazıman-ı Coğrafya, 1386 Tahran.

olduğu sanılan 1128/1710 tarihli bir belge-

de bu olumsuzluklara değinilmiş, devletin 

güzergâhtaki saldırıları önlemek için tedbir 

aldığı anlaşılmıştır. Belgede “geçen seneler-

de birçok hâkim ve eşkiyanın Acem hücca-

cına envai aksam cebr ve sitem ettiklerine 

binaen 1123/1712 senesinde” ifadeleri yer 

almakta, bu sebeple artık yolun değiştiri-

lerek Erivan hâkimi vasıtasıyla Acem ha-

cılarının Beyazıt yolundan gönderilmeleri 

istenmektedir. Fakat bu tedbirin de bir işe 

yaramadığı bilinmektedir (Turay, 2019:360).

Safevîler döneminde Osmanlı hac ker-

vanlarıyla yolculuk ederek hac merasimi-

ne katılan birçok kadından bahsedilmek-

te, başta Şah Tahmasp’ın eşi, Şah İsmail’in 

annesi olmak üzere, Mirza Nevvab’ın kızı 

Govherşad Behgüm, Şahzade İbrahim Mir-

za Şah’ın kızı gibi Şah eşlerinin hacca gittiği 

bilinmektedir (Gumi, 1359:2/1012; Mun-

şi, 1377; 1/222). Safevî şâiresinin ise devlet 

erkânı eşi olsa da resmi kanalla bu yolculu-

ğa çıkmamasından, yanında devletini tem-

silen Haremeyn’de sunulmak üzere değerli 

bir hediye taşımamasından ötürü ne yazık 

ki kendisiyle ilgili resmi bir yazışma ya da 

kayıdın bulunmadığı görülür. Oysa bu dö-

nemde Acem Hacegân ve saray kadınları-

nın yanlarında Haremeyn’deki mukaddes 

mekânlara hediye edilmek üzere kıymetli 

eşyalar getirdikleri görülmüş, bu kimseler 

hakkında mutlak suretle kayıt düşülmüş-

tür. Örneğin Haseki Sultan olarak bilinen 

Şah Tahmasp’ın kız kardeşi yanında ge-

tirdiği elyazma Kur’an ve bazı hediyeleri 

Harameyn’de ilgili makamlara iletmiş ve 
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bu tür hediyeler kayda geçmiştir (Doğan, 

1389:148). Buna rağmen şâirenin Şam ker-

vanında Paşa’ya çok yakın bir konumda se-

yahat ettiği, özel muameleye matuf olduğu 

ve menzillerde karşılanış tarzına göre ken-

disine farklı muamele edildiği anlaşılmak-

tadır.

2. şâireler, Eserleri ve Güzergâhları 

Osmanlı ve Safevî şâirelerin yazmış 

oldukları manzum hac hatıratlarında ad-

larını zikretmedikleri görülür. Bu gelenek-

te oldukça sıkça rastlanan bir durumdur 

(Doğan, 2011:7). Bunun yanında Nahci-

van/Ordubad doğumlu Safevî şâiresinin 

“İsmet, iffet ve taharet şiar, Hatice-i Dev-

ran, Halile ve Celile-i Mükerreme ve Mer-

hamet Gufranpenah Miraz Halil Rakım 

Nevis-i Divan-ı Ali” sözleriyle kendisinin 

Rakim Nevis yani kanun metinleri yazan 

Yüce Divan kâtibi Mirza Celil’in eşi ol-

duğu anlaşılmaktadır (Caferiyan, 1386:8). 

Son yıllarda Tahran’da yayınlanan bir ma-

kalede İsfahan’da yaşayan Mirza Halil 

Rakimnevis-i Ordubadi’ye ait bir risale tes-

pit edilmiş, burada şâirenin eşi olan Mirza 

Celil’in genç yaşta vefatından sonra hacca 

gittiği tespit edilmiştir (Caferiyan, 1390:2). 

Osmanlı şâiresinin ise aynı şekilde ismini 

zikretmeden kendisi için manzumenin son 

beyitinde son kelime olarak Servet mahlası-

nı kullandığı görülmüştür (Donuk,2017:38).

Safevî şâiresini dini sebep dışında bu 

seyahate çıkmaya iten asıl faktörün eşinin 

vefatı dolayısıyla girdiği buhrandan çıkış 

olduğu görülmektedir. Servet Hanım’ın ise 

benzer sebeple peşpeşe kaybettiği üç çocu-

ğunun acısını biraz olsun dindirmek için 

hacca gitmeye karar verdiği anlaşılmak-

tadır. Akraba ve yakınlarından kendisi-

ne eşlik etmedikleri için dert yanan Safevî 

şâiresinin mahremsiz yola çıktığı, Servet 

Hanım’ınsa eşi, annesi ve akrabalarıyla bu 

seyahate başladığı anlaşılmaktadır (Ca-

feriyan, 1386:12; Donuk, 2017:20). Devlet 

erkânı eşi olan ve İsfahan’da bir Ayinehane 

yani sarayda yaşayan bu Türk kadınının ol-

dukça eğitimli olduğu anlaşılırken, Servet 

Hanım kendi ifadelerinde de görüldüğü 

üzere sade bir hanımdır (Caferiyan, 1386, 

12; Donuk, 2017:20).

Safevî şâiresinin hac hatıralarını 1120-

1130/1702-1712 arasında yazdığı, Servet 

Hanım’ınsa eserini Osmanlı padişahı için 

halife sıfatı kullanmasından ve şiirindeki 

eski Türkçe kelimelerden 16. yy’da kaleme 

aldığı tahmin edilir. Bu durum şüphesiz 

Servet Hanım’ın eserini manzum menzil-

ler içindeki en eskilerinden biri yapar. Öte 

yandan iki şâire de eserine bir ad verme-

miştir. Ankara Milli Kütüphanesi Adnan 

Ötüken İl Halk Kütüphanesi Koleksiyonu 

06 Hk 2076/1 numarada kayıtlı olan Ser-

vet Hanım’ın eseri gibi Tahran Üniverstesi 

Kütüphanesi 2591 no da kayıtlı olan Safevî 

şâiresinin 15 sayfalık eseri tek nüshadır. 

Osmanlı litaratüründe, “Menâzil-i 

Hac”, “Hacnâme” olarak geçen bu eserler 

Safevî literatüründe “Sefernâme-i Hac” şek-

linde ifade edilir. Safevî şâiresinden önce 

Şehzade İsmail Mirza’nın (ö.1577) annesi-

nin hac yolculuğu yaptığı bilinmekte fakat 
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hatıratını kaleme almadığı anlaşılmaktadır 

(Turay, 2019:372). Eser, İran edebiyatında 

hac sefernâmeleri içinde Safevî döneminde 

yazılmış tek seyahatnâme özelliğini taşır. 

Elbette şâireden önce hicri onuncu asrın ilk 

yarısında hac seyahatnâmesi yazan Muh-

yiddin Lari’nin “Futuh’ul Harameyn” adlı 

meşhur mesnevisi olduğu zikredilmeden 

geçilmemelidir (Lari, 1373:12). Şâirenin 

güzergâhına ve gittiği tarihe yakın bir ta-

rihte yazılan diğer Farsça seyahatnâme 

Abdulkerim bin Hace Keşmiri’ye aittir. 

1154/1736 yılına ait hac yolculuğu şâireden 

yaklaşık yirmi beş yıl sonra gerçekleş-

miştir. Keşmiri Semerkand’dan İran’a ve 

Atabat’a gelerek Bağdat ve Musul üzerin-

den Halep’e geçmiş, o da şâire gibi Osmanlı 

resmi hac kervanıyla Mekke’ye ulaşmıştır 

(Keşmiri, 1970:18).

Öte yandan Safevî şâiresinin gitti-

ği yıllara en yakın Osmanlıca manzum 

hac hatıratı, meşhur Osmanlı Şairi Yusuf 

Nabi (ö.1124/1713)’nin 1080/1767 yılında 

yaptığı yolculuğunu anlattığı “Tuhfetü’l-

Harameyn” adlı eserdir (Coşkun, 2002:23). 

Bu tarihlerde yazılan menzilnâmelerden 

kendi dönemine ait en yakını ise Ah-

med Cudi’nin “Merahil-i Mekke mine’ş-

Şam” adlı eseridir. 1112/1694 yılında 

yazılan bu eserde hac yolculuğunda-

ki menziller zikredilmiştir. (Hacı Mah-

mut Efendi:4886/3a) Yine Ahmet Muhtar 

Efendi’nin (ö.1161/1748) “Delilü’l-Menahil 

ve Mürşidü’l-Merahil” adlı eseri de bura-

da zikredilmelidir (Aşır Efendi 121, [yz.] 

1a-37b).

Safevî şâiresinin 1200 beyitte anlattığı 

hac yolculuğunu Servet Hanım 135 beyit-

te tamamlamıştır. Zira menâzilnâmelerin 

tipik özelliği kısa ve gerekli yol bilgileri 

sunmasıdır. Bu eserler daha çok dini içe-

rikli olup, hac yollarındaki ziyaretgâhları 

bildiren rehber eserler ya da yol notlardır. 

Buna karşı Safevî şâiresinin eseri İran coğ-

rafyasında yazılan hac sefernâmelerine ara-

sında yer alır. Bunlar hacimli, dini içerikli, 

ayrıntılı yol bilgileri sunan uzun, adeta 

görev bilinciyle yazılmış rapor eserlerdir. 

Nitekim şâirenin eserinde menziller ara-

sı uzaklık bilgileri titizlikle kaydedilmiş, 

yolda yenilebilecek meyveler dâhil birçok 

ayrıntı dile getirilmiştir. Öte yandan Kahi-

re, Şam güzergâhlarının yüzlerce yıl aynı 

kalması, bilinmesi ve yolların emniyetli 

olması, hatta her menzilin saat hesabı ola-

rak önceden tayin edilmesi sebebiyle bu 

eserlerin kısa tutulduğu, seyahatnâme kül-

türünün Osmanlı coğrafyasında daha geç 

oluşması gibi daha başka sebeplerle Türkçe 

menâzilnâmelerin hacimsiz olduğu görül-

mektedir. Buna karşın, İran coğrafyasından 

gelen Şiî hacıların tüm güzergâhlarının teh-

likeli addettikleri Sünni topraklarından geç-

mesi ve sürekli değişmesi sebebiyle yolla 

ilgili taşıdıkları endişeyi bertaraf etmek için 

kendilerinden sonra geleceklerin istifasına 

sunacakları bu hatıralarını uzun uzun yaz-

dıkları görülür. Buna ilaveten Nasır Hüs-

rev Gubadiyan’dan (ö.1088) bu yana oluşan 

seyahatnâme yazma geleneğinin İranlı ha-

cıların tüm hatıratlarını uzun yazmalarına 

bir etken olduğu bilinmektedir (Gubadi-

yan, 1369:16).
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Edebi hac menâzilnâme/seyahatnâme 
türünde yazılan iki eser de şekil yönünden 
mesnevidir. Osmanlı şâiresine ait mesnevi-
de kullanılan dil sade, Arapça ve Farsça ke-
limelerden uzak, Türkçe değimlerle dolu-
dur. Nazım kuralları ve tertibi bakımından 
uyumsuzluklar tespit edilmiştir. Şiîrlerdeki 
aruz kalıpları, redif ve kafiye tatbikinde 
nakıslıklar ve zorlamalar görülür (Donuk, 
2017:18-20). Buna karşın Safevî şâiresinin 
eseri gayet sade ve akıcı bir dille yazılmış, 
mesnevide şekil ve kurallar açısından en 
küçük bir eksiklik görülmemiş, yalnızca 
bazı yer adları kafiyeye uygulanırken kı-
saltmalara gidilmiştir. Şâirenin Nizami 
Gencevi’nin (ö.1209) etkisinde olduğu, mes-
nevisinde iki defa onun adını andığı, onun 
kullandığı birçok terim ve değime eserinde 
yer verdiği görülür. Hatırat birçok tasav-
vufi öğe içerir (Caferiyan, 1386:2-3). Her iki 
şâirenin sadakat ve içtenliğinin görüldüğü 
eserlerde manevi yolculuğun tesirindeki te-
miz duygularını ve aşklarını büyük bir ze-
rafet ve incelikle beyan ettikleri görülür.

Servet Hanım’ın eseri kısa ifadelerle 
anlatılan tevhid, münacat, temdih kısımla-
rıyla başlamaktadır. Müellif bunun ardın-
dan telif sebebini zikretmiş, yolculuğunda-
ki bazı menzilleri anarak eserini bitirmiştir. 
Safevî şâiresinin eserindeyse tevhid, mü-
nacat ve temdih kısımları yoktur. Müellif 
eşinin vefatı sebebiyle yola çıktığını ifade 
ederek eserine başlamış, doğrudan menzil 
ve yol bilgilerine girerek son mısraya kadar 
seyahat merhalelerini anlatmıştır. Şâirenin 
“Payitaht İsfahan’dan Beytullahi Haram’ı 
ziyaret, Menzil mesafelerinin yakınlığı 

uzaklığı, Kâbe’den dönüş, Mısır’da kalış, 
su ve hava durumunu beyan eder” şeklin-
de bir başlıkla sözlerine başladığı, bunun 
Osmanlı menâzillerindeki “Der beyanı-i 
Merahil-i Mekke Min’eş Şam” ya da “Zikr-i 
Menâzil ez İstanbul be Şam ve Mekke-i 
Mükerreme ve Cebel Arafat Şerrefehullahu 
Taala” gibi başlıklarla benzer ibareler ol-
duğu görülmüştür (Hüsrev Paşa:639, [yz.], 
194b). İki eserin ortak noktalardan biri de 
temalarıdır. Şâirelerin içinde bulunduğu 
dert ve musibetlere karşı Hüda’ya sığındı-
ğı, sabır ve metanetle dertlerin üstesinden 
geldikleri, Mekke ve Medine’ye ulaştıkla-
rında adeta son maksada erdikleri, tehlike-
lerle dolu ibadetin çok az kadına nasib ol-
duğunu bilerek buna şükrettikleri anlatılır. 
Kâbe’den ayrılışınsa mesnevinin en duygu-
lu bölümü olduğu görülür (Donuk, 2017:39; 
Caferiyan,1386:13).

Her iki şâirenin de yoluklukları-
na payitahtlarından başladığı, Servet 
Hanım’ın İstanbul’dan, Safevî şâiresinin de 
İsfahan’dan küçük bir kafileyle yola çıktığı 
görülür. Vefat eden eşinin İsfahan’daki Gez 
mezarlığında bulunan kabrini ziyaret ettik-
ten sonra yola koyulan şâire bu davranışıy-
la adeta ondan izin alır (Caferiyan, 1324:23). 
İsfahan, Kaşan, Kum, Save, Kazvin, Sultani-
ye, Zencan, Miyane, Tebriz, Ordubad, Nah-
çivan, Erivan’a gayet keyifli ve rahat bir 
seyahatle gelen şâire, Osmanlı topraklarına 
girdikten sonra Kars, Karaçay, Erzurum, 
Mama Hatun, Acılar Gölü, Erzincan, Eğin, 
Malatya, Akçadağ ve Antep’e kadar ol-

dukça sıkıntılı bir yolculuk geçirir. Nihayet 

Halep’e ulaşır. Buradan Osmanlı resmi hac 
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kafilesiyle Şam’a geçerek Harameyn’e varır. 
Şâire, dönüşte Şam kafilesiyle Halep’e gelir 
ve buradan Urfa’ya geçer. Ülkesine hangi 
yoldan döndüğü hakkında bir bilgi verme-
miştir. Şâire kendi ülkesindeki menâzil ad-
larının tamamını doğru ve eksiksiz kayde-
dederken, Osmanlı topraklarına girdikten 
sonra birçak yerde menzil isimlerinde fark-
lı kayıtlar görülür. Buna rağmen Osmanlı 
menzillerini zikretmede başarı gösterdi-
ği, bu bilgi ve dikkatinin sebebinin Emir-i 
Hacc’ın yanında özel bir ilgi ve bilgiye ma-
tuf olduğu anlaşılır. 

Servet Hanım’ınsa Osmanlı hac 
güzergâhının ilk menzili olan Üsküdar 
menzilini zikretmemesi, onun Pendik’ten 
kervana katılmış olabileceğini akla ge-
tirmektedir. Pendik, Ermenek, Pazarcık, 
Akşehir, Konya, Kırkgeçit, Adana, Şâh 
Mervân(?) Kalesi, Kurtkulağı, Karanlıkku-
yu, Payas, İskender Dağı, Bakras, Hama, 
Maarra, Hân-ı Şeyhûn menizllerini ta-
kip ederek Şam’a gelen şâirenin buradan 
Kudüs’e gittiği anlaşır. Şam’a dönen müel-
lif buradan Müzeyrib, Mafrak, Ayn-ı Zer-
ka, Vâdî-i Anze, Tabutkorusu, Âsî Hurma, 
Medâyin-i Sâlih, Âlâ(?) menzillerini ardın-
da bırakarak Medîne ve Mekke’ye gelmiş, 
dönüş yolu hakkında eserinde herhangi bir 
bilgi vermemiştir (Donuk, 2017:20).

3. Metin Karşılaştırılması

Servet Hanım mesnevisine hamdele, 
salvele ve Şah-ı zaman Halife’ye duayla 
başlamış, genç yaşta yaşadığı büyük acı-
dan ötürü ahu zar ettiğini, isyan denizine 
gark olduğunu, aslında Kâbe’ye gitmeye 

ne haddi, ne yüzü, ne de hakkı olduğunu 
izhar etmiştir. Allah’ın kendisine bahşet-
tiği üç çocuğunu kaybetmesiyle beraber 
dünya adeta başına yıkılmıştır. Hiçbir ana-
nın başına böyle bir kara yazıyı Mevla’nın 
yazmamasını temenni ederek şiîrine devam 
eden şâirenin ferahlamak için en hayırlı şe-
yin tebdili mekân olduğunu anladığı, bu-
nun için de Allah’tan hacca gitmeyi diledi-
ği anlaşılır. Şâire duasına icabet edildiğini, 
Kâbe’ye gitmek üzere yola çıktığını bildirir 
(Doruk, 2017:1-15, 1-20. beyitler/27-29).

Safevî şâiresi ise eserinin girişinde doğ-
rudan gidiş sebebini belirterek, eşinin vefatı 
ve ondan ayrılma üzüntüsüyle yatak yü-
zünün kendisine haram olduğunu, benzer 
şekilde seyahatten başka çare görmediği-
ni, Kâbe’ye gidip ihram giymeyene kadar 
acısının dinmeyeceğini belirtmiştir. Kutsal 
topraklara gitmeye himmet ettiğinde, ya-
kınlarından hiç kimsenin kendisine eşlik et-
mek istediğini, divane misali tek başına çöl-
lere düşmek zorunda kaldığını, Allah’tan 
başka gerçek yârin olamayacağını ifade 
eder (Caferiyan, 1386:1- 10 beyitler, 1).

3.a. Payitaht-Halep Güzergâhı 

İki şâirenin çıkış noktalarından Haleb’e 
gelene kadar ki güzergâhları oldukça farklı-
dır. Servet Hanım Konya, Eskişehir, Antak-
ya üzerinden; Safevî şâiresi ise Kars, Erzu-
rum, Malatya ve Antep üzerinden bu şeh-
re ulaşmıştır. Servet Hanım halkının Ehl-i 
Kitap olduğunu zikrettiği Pendiğ’i geçerek 
Ermenek’e gelmiştir. Türkiye yazma kü-
tüphanelerinde 17-19 yy’larda kaleme alı-

nan yirmidokuz menâzilnâmenin en erken 
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tarihlisi 1631 yılına aittir. Bu, “Menâsik-i 

Mesâlik” adlı Abdurrahman Hibrî’ye ait bir 

eserdir. Burada Akşehir menziline kadar 

Üsküdar, Kartal, Gebze, İznik, Lefke, Vezir-

han, Söğüt, Eskişehir, Battal Gazi, Hüsrev 

Paşa, Bolvadin, İshaklı menzilleri zikredi-

lirken şâirenin eserinde Akşehir menziline 

kadar hiçbir durağın adı zikredilmemekte-

dir (Armağan, 83-84). 1041/1631’den itiba-

ren kaleme alınan bazı menâzilnâmelerde 

ise Pendik’le Pazarcık arasında Kartal, 

Gebze, Dil, Hersek, Derbend, İznik, Lefke, 

Vezirhan, Söğüt, Yenişehir, Akbıyık men-

zillerinin zikredildiği görülür (Şükri, Mih-

rişah,150 [yz.] 64b-66b; Senai, Esad Efendi 

2917, [yz.] 1b-3b; Kâmil, Hüsrev Paşa, [yz.] 

267, 1a-3b). Yine Pazarcık’la Akşehir arasın-

daki Osmancık, Eskişehir, Seyyidgazi, Hüs-

rev Paşa, Bayat, Bolvadin, İshaklı menzil-

lerinin adına raslanmaz. Burada Ermenek 

olarak geçen yer bugün Konya-Karaman 

Ermenek adı dışında başka bir yer adı ola-

rak kaydedilmemektedir. Güzergâh itiba-

rıyla buranın Ermenek olması imkânsızdır. 

Zira burası Pazarcık ve Akşehir’in daha 

güneydedir. Bu durum bize menzilin yazı-

lış ya da okunuşunda bir hatanın olduğunu 

gösterir. Buna göre menzilin Arap harfleri-

ne uygun olarak İznik ya da Akbıyık olabi-

lir. 

Pazarcık ve Akşehir menzillerini aş-

tıklarını ifade eden Servet Hanım, yayan 

olarak nice şehirler geçip Konya’da Molla 

Hünkâr dediği Mevlana’yı ziyaret etmiş-

tir. Akşehir Konya arasında nice şehirler 

olarak ifade ettiği yerler hemen hemen 

tüm menâzillerde zikredilen Ilgın ve Lâdik 

menzilleridir.4 Şâire Konya’da tertip edilen 

sema töreninden çok etkilendiğini, ardın-

dan, doruklara uzanan yüce dağ ve büyük 

akarsuları geçerek, Adana’daki meşhur 

Kırkgeçit bölgesine ulaştıklarını ifade eder. 

Konya’dan sonra zikrettiği Kırkgeçit adlı 

yer bilinen menâziller arasında ilk defa bu-

rada zikredilmiştir. Hac menzili güzergâhı 

itibarıyla Konya’dan Kurtkulağı’na kadar 

İsmil, Karapınar, Erikli, Ulukışla, Mahmut 

Paşa, Çifte Han, Ramazanoğlu yaylası, Ça-

kıthanı, Adana, Misis menzilleri vardır. 

Şâire baharın tüm güzelliğini bu vadi-

lerde müşahede ettiğini, Tarsus’ta bulunan 

Cebrâil’in indiği Danyal Köprüsü’nü zi-

yaretten sonra Şah-ı Mervan Kalesi’ni gör-

düklerini anlatır. Bahsedilen kalenin okun-

ma hatasından kaynaklandığı, bu yerin 

Adana, Tarsus’taki meşhur Şahmaran Kale-

si olduğu ise açıktır (Donuk, 2017:30). Bura-

da Kurtkulağı menzilini zikreden şâirenin 

daha önce hiç zikredilmeyen ve bilinmeyen 

bir güzergâhla Tarsus’tan Kurtkulağ’na 

geçtiği anlaşılır. Şâire eserinin devamında 

hiçbir Osmanlı menâzilinde zikredilmeyen 

Karanlık Kuyu menzilini zikretmiş, bura-

dan geçerek Payas menziline ulaştıklarını 

4 Şükri, Mihrişah,150 [yz.] 64b-122a; Muhlis, Aşır 
Efendi, [yz.] 121, 10a; Hacı Ali Bey, Süleymani-
ye.386, [yz.] 140b; İstanbuli Efendi, Lala İsmail, 220, 
[yz.] 25a-29b; Kâmil, Hüsrev Paşa, 267, [yz.] 1a-11b; 
Menâsik-i Mesâlik, Lala İsmail, 104, [yz.] 99a- 100a; 
Menâzil’ut Tarik ila Beytullah’il Atik, Ayasofya, 1469, 
[yz.] 91a-163a; Emin, Topkapı 446, [yz.] 51b-59; Senai, 
Esad Efendi 2917 [yz.] 1b-21b; Şeyh’ul Hac İbrahim, 
Aşır Efendi, [yz.] 241-2, 51a-62b) 
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ifade etmiştir. Karanlık Kuyu olarak oku-

nan bu menzilin günümüzde Adana ilinin 

Karaisalı ilçesine bağlı bir köy olma ihti-

mali varsa da buranın güzergâha oldukça 

uzak bir nokta oluşu, bugün sit alanı olan 

Ceyhan’a bağlı Altıkara köyünde yer alan 

Karanlık Kapı olabileceği ihtimalini akla 

getirmektedir.5 Şâire Karanlık Kuyu’dan 

sonra Payas, İskender Dağı ve kâfir hudu-

du olarak geçen Bakras menzillerindeki 

yüce dağlardan güç bela geçtiklerini, bu-

radan Arapların yaşadığı bölgelere gitme-

nin çok müşkül olduğunu dile getirir. Kut 

Kulağı’ndan sonraki menzil halkları için 

bura insanının ehli kitap olduğunu ifade et-

miştir. Bu bilgi diğer menâzillerde de var-

dır (Doğan, 2017:1(2), 117). Şâire hacıların 

âlem taşıyarak Halep şehrine vasıl olduk-

larını zikreder (Donuk, 2017:15-35.beyit-

ler, 29-30). Bakras/Belen’den ilerisi artık 

Haleb-Şam yoludur. Buradan Amik Ovası, 

Cisr-i Murat Paşa, Nehr-i Afri, Antakya, 

Zanbakiyye, Cisri Şuur ve Beş Ağaç’a gidi-

lir. Ardından Haleb’e varılır. Servet Hanım 

bu menzilleri eserinde zikretmez (Doğan, 

2011:765).

Safevî şâiresine gelince; Hac için yap-

tığı istiharenin hümayun yani iyi geldiğini 

ifade eden bu nazenin hanım, bunun üze-

rine yüreğinden yalnızlığa dair korku ve 

tehlikeyi bertaraf ederek yola çıkmaya ka-

rar vermiştir. Başlangıç noktası olarak eşi-

nin kabrini seçer. Osmanlı ve Safevî kültü-

5 https://www.koylerim.com/adana-karaisali-
karakuyu-koyu-3195h.htm; http://www.korumaku-
rullari.gov.tr/TR-133293/adana-sit-alanlari.html

ründe müşterek bir adet olan hacca çıkış, 

başlangıç, ayrılık noktaları özel mekânlar 

olup, İstanbul’da Ayrılık çeşmesi, Topkapı 

Sarayı III. Ahmet Çeşmesi ve Harem olarak 

belirlenmiş, Safevîler döneminde bu nok-

talar genellikle İmamzadeler, şehir derva-

zeleri ve at meydanları olmuştur (Doğan, 

2010:51/32). Şâirenin eşinin kabri başında 

döktüğü gözyaşları hiç şüphesiz diğer ha-

cıların kısa ayrılık gözyaşları gibi değildir. 

Küçük kervan Kaşan, Kum, Save, Kazvin, 

Sultaniye, Zencan, Miyane, Tebriz menzil-

lerini aşarak şâirenin doğduğu Ordubad’a 

gelmiş, burada bir süre kalınmış, Nahçe-

van, Erivan menzilleri geçilerek Osmanlı 

toprağına ulaşılmıştır. İran coğrafyasında 

rahat yolculuk geçiren şâire ve kervanı hu-

duttan çıkar çıkmaz birçok sorunlarla karşı 

karşıya kalmıştır (Caferiyan, 1386:10-480. 

Beyitler: 1-36). Safevî ve Azerbaycan’dan 

sıkıntısız geçen kervan hemen hepsi Alevi 

ve Şiî bölgeler olan büyük Moğan ve Erde-

bil coğrafyasında Şamlu, Ustaclu, Baharlu 

Tekelü, Efsar, Zülkadirli, Kaçar, Cevansir, 

Humuslu, Musullu, Kırklu, Bayat gibi boy-

lar arasında güzar eylemiştir.

İsfahan’dan sonra beş ferseng6 uzaklık-

ta Sultan Hüseyin Safevî döneminde (1694-

1722) yaptırılan Ağa Kemal Haznedar riba-

tında kalan hacılar şartları oldukça kötü, yı-

lanların vatan edindiği bu mekânda sabaha 

6 Bu dönemde yazılan seyahatnâmelerde yol mesafe-
leri İran coğrafyasında Ferseng-Fersah hesabı ile zik-
redilir. Bir ferseng yaklaşık yedi km mesafeye teka-
bül eder. Osmalı coğrafyasında ise yol, saat hesabına 
göre yapılır.
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kadar gözlerini yummamış, buradan Mü-

münabad ( ) menziline gelmiştir. Bu 

menzilde biraz olsun moral bulan ve şad 

olan hacılar Gahrud’a ( ) gelince uçsuz 

bucaksız bir gölün berrak suları karşısında 

oldukça etkilenmiş, kalkış zamanı geldi-

ğinde Acem ve Osmanlı kervanlarının yü-

rüme sisteminde ortak bir unsur olan car/

kalkış borusuyla yola düşmüşlerdir. Kaşan 

( )’a gelerek burada dört gün kalan ha-

cılar Sensen ( ) menzilinde harap bir 

ribatta kalmış, şâire yoldaki bu sıkıntıları 

görünce, hayatın her zaman ayinehane / 

saraylarda geçmeyeceğini anlamıştır. Kum 

şehrine varıncaya kadar yolda deve dike-

ninden başka hiçbir bitki bulunmamakta-

dır. Sahrada rahat yol almak için bineğini 

değiştiren şâire at yerine deve sırtındaki 

mahmiline yerleşmiştir. İlk gün bu odacığa 

alışana kadar birçok sıkıntı çekmiştir. 

Hacılar Kasımabad’a ( ) geldik-

lerinde nihayet görkemli ve temiz bir ri-

batta yol yorgunluğunu üzerlerinden atar-

lar. Gece hareket eden mahmillerin yanan 

lambaları çöldeki yıldızlara rakip olmuş-

tur. Kum şehrine gelinmiştir. Emeviler 

döneminde sürgüne gönderilen yedinci 

imam olan İmam Rıza’nın kız kardeşi Hz. 

Masume bu şehirde medfundur. Şâirenin 

burada “Doğunun Gelini” dediği Masu-

me Künbedi, goncanın açılışı gibi sabah 

vaktinde gözlerinin önünde birden beli-

rivermiş, burayı ziyaret için yolcular ade-

ta yarış yapmışlardır (Caferiyan, 1386:7). 

Kum’dan Caferabad’a (  ) kadar altı 

fersah hiç durmadan yol alan kervanın yü-

rüyüş mesafesi ve hızının buradan itiba-

ren artık fazlalaştığı, hacıların yavaş yavaş 

uzun mesafelere hazırlandığı görülür. Yeni-

lerde yaşanan depremden viran olan Save

( ) şehrinden geçen şâire, bu güzel şe-

hirde baykuşların küstah seslerini duy-

duğu için üzüntüsünü dile getirir. Hara-

beler arasından geçen kafilenin Hoşkrud              

( )’daki ribatta dinlendiğini ifade 

eden şâire buradan yol alarak Araseng 

( ) menziline ardından da seri bir yü-

rüyüşle Minbere’ye ( ) ulaştıklarını ifade 

eder.

Şâirenin Kazvin’e ulaşan kafilesi şeh-

rin daracık yemyeşil ve gönüllere ferahlık 

veren sokaklarında bir müddet dolaşmış, 

kendisini İsfahan’ın Çaharbağ’ında his-

seden şâire buradaki akarsu bağ ve bah-

çelerin herkesi mest ettiğini söylemiştir. 

Safevîlerin eski payitaht merkezi olan Dev-

letabad ( ) semtinde diz çöktürülen 

develerden inen yolcular, burada birkaç 

gün kalmıştır. Burası şâirenin ata diyarıdır. 

Geliş haberini alan akrabalarının kendisi-

ne padişahlara layık bir karşılama yaptı-

ğını, dört gün konuk ettikleri ve yol azığı 

vererek kendisini yolculadıkları görülür. 

Kazvin’den ayrılan ve yeniden yollara dü-

şen şâire mahmilinin perdesi aniden sav-

rulunca rüzgârın bu mutlu günleri geride 

bıraktığını kendisine hatırlattığını ifade 

eder. Bu esnada mahmilinden düşmek üze-

reyken imdadına yetişen derviş meşrep, 

yiğit bir delikanlı hayatını kurtarır. Ken-

disini zor zamanda yalnız bırakmayan bu 

genç yol boyunca onunla ilgilenir. Rakan 



2019 / Yıl: 9 Sayı: 17

167

( ) menziline ulaşan kafile altı fer-

sahta zor bir güzergâhı kat ederek 

Horremdere’ye ( ) varır. Bu noktadan 

çıkarken ileriki menzilin kaç ferseng olaca-

ğı hacılara ilan edilerek herkesin hazırlıklı 

olması istenir. Sıkıntılı bir yolculukla Sul-

taniye ( ) menzilinde konaklanılır. Bu-

radan Zencan ( )’a geçecek olan kervan 

yolda bir gece dinlenerek şehirde iki gün 

istirahat eder. 

Kültepe ( ) köyüne ulaşan kerva-

nın burada istirhat ettiği, hayatını kurtaran 

genç adamın annesi aracılığıyla kendisi için 

çadırında bir davet verdiğini anlatan şâire, 

gencin çadırında hizmetçilerinin yaptığı 

hizmet ve davetin hoşluğunu, izzet ve ik-

ramı hayranlıkla dile getirir. Kültepe’den 

çıkan ve Kaplan Dağ ( ) denilen 

korkunç dağ yolundan giden yolcuların 

bu meşakkate ancak Beytullah’a kavuş-

ma şevki ile katlanabildiği, Türkmenan 

( ) menziline kadarsa kimsenin yükü-

nü indirmeden yola devam ettiği zikredilir. 

Miyane’ye ( ) ulaşan şâire burada rahat-

sızlanarak ateşler içinde yanar. Mahmilin 

içinde hastalığı daha da artar. Buradan Ka-

raçemen ( )’e gelen kervan Abbasniki 

( ) adlı menzilde konaklar. 

Nihayet Tebriz ( )’e ulaşana kervan 

Göy/Gök Mescit önündeki açıklıkta altı 

gün ikamet eder. Şâirenin bu menzilgâhta 

şehri tasvir eden mısraları gerçekten okun-

maya değerdir (Caferiyan, 1386:20-22). Bu 

menzilde adından bahsetmediği bir Tebriz 

asilzadesinin dört gün misafiri olur. Ken-

disini yola vurmak için üç meydan dolusu 

süvari arasında yola bir süre devam eder. 
Mahmilin içinde çok mutlu olan şâire, yı-
lan gibi kıvrılan Aras nehri kenarına gelir. 
Nehriden Senbuk denilen küçük kayıklarla 
karşıya geçen şâire, buradan doğduğu şe-
hir olan Ordubad’a ilerler. Mahmilin içinde 
adeta uçarcasına gitmektedir. Aras nehrini 
kaşa, doğduğu şehri de kirpiklere benze-
tir. Şâire gelişini önceden haber alan akra-
balarının Gülzüm’un (Kızıldeniz) dalga-
ları kadar çok olduğunu, kendisini alarak 
köşklerine götürdüklerini ifade eder (Cafe-
riyan, 1386:27). Eşinin yanından giderken 
kimse onu uğurlamamıştır. Ordubad’da 
ise sevdikleri ve akrabaları onu yalnız bı-
rakmamıştır. Burada eski dost ve akrabala-
rını tek tek ziyaret eden şâire, eşinin vefat 
hadisesini yeniden anlatır. Burada ikinci 
bir kere mateme bürünür. Mısralarından 
anlaşıldığı kadarı ile eşi kırk yaşında haya-
ta veda etmiştir. Bu ikinci matem onu zayıf 
düşürmüş ve hastalanarak yatağa mahkûm 
etmiştir. Yirmi iki gün burada kalır. Kendi-
sini İsfahanlı can dostunun ellerine bırak-
mıştır. Onun yanında yeniden can bulan 
şâire buradan ayrılırken kanlı yaşlar döker. 

Dünyada bir benzeri olmayan 
Ordubad’ın her köşesini vasıf eden şâire 
kafileyle beraber Feyrûzabad’a ( ) 
menziline yönelir. Buradan Yayçı ( )
menziline ulaşan kervan kum fırtınasına 
yakalanır. Zor anlar geçiren hacılar kısa 
sürede Nehrem ( ) menziline ve ardın-
dan da Nahcivan’a ( ) ulaşır. Sekiz gün 
boyunca havası boğuk, suyu kan tadında 
olan bu şehirde kalır. Şâire buranın adını 

gamlar şehri anlamında “Gamabad” koyar. 
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Bir sonraki menzilde saysız haraminin ken-

dilerini beklediği haberi kervana ulaşınca, 

korkuya kapılan şâire tekliği ve garipliği 

iliklerine kadar hisseder. Bir gecede yaşlan-

dığını ifade eder. Burada sabaha kadar dua 

eden kervan yolcuları, sel gibi akıp gelen 

diğer hacı kafilelerinin haberi alınca rahat-

lar. Şüphesiz bir saray kadını olan şâire için 

bu tür hadiseler diğer hacı adaylarına na-

zaran daha yıpratıcıdır. Nahcivan’a ulaşan 

kervanın yönetimi artık Şam’a kadar emir-i 

hac olarak tayin edilen Acem Ağası’na ve-

rilmiştir. Bu zat her daim koruma amaçlı 

olarak kafilenin sonundan gider. 

Karabağlar’a ( ) ulaşan binler-

ce atlı-yaya hacı, sahrayı ağzına kadar dol-

durmuştur. At ve develerin şen sesi ve ha-

reketi görülmeye değerdir. Şelil ( ) adlı 

menzilden İncak ( ) menziline gelen 

kafile burada mola verir. Ardından Erivan 

( )’a ulaşan hacılar altı gün bu menzilde 

dinlenir. Menzilin suyu hacıları ölmekten 

beter etmiştir. Şâire bu sudan ölmez de sağ 

salim kurtulursa İsfahan’a dönene kadar 

kendisine bir şey olmayacağına yakinen 

inandığını söyler. Mahmil perdesi altın-

dan Hasta gözlerle kalkan tozları, zemin-

de çıkan develerin ayak izlerini, hacıların 

rengârenk bayraklarını, çekilen mızrakları 

ve genç korumaları izler. Artık kiliselerin 

yurduna gelinmiş, kafilenin kalkış çanları 

ile kilise çanları birbirine karışmıştır. Ku-

rulan çadırları kiliselere benzeten şâire, 

burada durdukları Şirvan menzilinden 

( ) Aparan ( ) menziline kısa sürede 

ulaştıklarını ifade eder. 

Vilayet-i Acem’in bittiği, Gorh ve Kir-

manlar ( ) denilen menzile ge-

lindiği, İran Şehinşah’ının feramanının 

artık sökmez olduğu, dillerin “Haydar 

Haydar” zikrine kapandığını ifade eden 

şâire, kervandaki aslan erlerin Rumiler 

dediği Osmanlıların korkusundan bir-

denbire fareye döndüğünü söyler. Perdeli 

( ) köyüne varan kafile İran-Rum sınır 

şehri olan Kars’a ( ) ulaşır. Şehrin kala-

balığı karşısında şaşıran yolcular Karaham-

za ( ) menzilinden uçsuz bucaksız 

çam ormanlarını geride bırakarak Karçay 

( ) menziline varır. Aniden önlerine 

çıkan haramilerce dört gün bekletilir, zor-

la haraç alınarak serbest bırakılır. Buradan 

Çoban Köprüsü ( )’ne ulaşan 

kervan Çogandere’ye ( ) gelir. Bura-

da yolcular şâirenin intikam peşinde oldu-

ğunu ifade ettiği Rumiler(!) yüzünden du-

rup da dinlenmez. Eserinde yanlış bir şekil-

de Baba Hatun ( )  olarak ifade ettiği 

Mama Hatun kervansarayında konaklayan 

hacılar buradan iki fersah ötede yeniden 

haramilerin saldırısına uğrar. Her hacıdan 

doksan tümen vermeleri istenir. Talepleri 

reddedilince büyük bir arbede yaşanır (Ca-

feriyan, 1386:39). Kervandaki birçok erkek 

öldürülmüş, haydutlar büyük kayıp ver-

miş, kinlerinden hacıların develerini nehre 

atmaya başlamış, nihayet harami başı çekil-

me kararı alarak geldikleri köprü altından 

kaçmışlardır. 

Menzilden yola koyulan Safevî hacıları 

Acılar gölü ( ) adlı yere geldiğinde 

şâire suyun adına teşbihen hacıların burada 
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acılarını yıkadığını, yaralarını sardığını zik-

reder. Fakat vakit kaybetmeden kuş misali 

kanatlanarak Erzincan’a (Erzingan ) 

yetişmek gerekir. Erzincan’dan çıkan ker-

van açıkta bir karış toprağın dahi gözükme-

diği yemyeşil bir bölgede, Fırat kenarında 

çadır kurup bir gün istirahat etmiş, ardın-

dan nehrin ejderha gibi ağzını açıp hacıları 

yutacağından korktukları halde nehirden 

karşıya geçmişlerdir. Burada hacıların ba-

zısının yüklerini su alıp götürmüştür. Ka-

file beş gün yollarda at sürmüştür. Dağ taş 

simsiyah taştır. Yolcuların bu siyahlıktan 

içleri kararmıştır. Kervandan geride ka-

lan şâireye bu menzilde bir yiğit el atmış 

ve kendisini yetiştirmiştir. Altı fersengle 

Kızılhan’a ( ) varan kafile, Havuz 

( ) menziline ulaşarak buradan Bakır 

Madeni’ne ( ) gelmiş, develerin ayak-

larında derman kalmadığı için burada mola 

verilmiştir. Çetin yol şartları sonucu vefat 

eden bazı Safevî hacıları ebedi karargâhları 

olacak olan bu menzilde defnedilmiş, ker-

vandaki birçok hayvan bu yolda telef ol-

muştur. 

Eğin ( ) menziline ulaşan kafile şükür 

secdesine varmış, baktıkça insanın imanını 

tazeleyen Fırat suyu kenarında herkes de-

rin bir nefes alarak adeta yeniden dünya-

ya gelmiştir. Şimdiye kadar bir benzerini 

görmediği bağ, bahçe ve bolluk burada her 

yerde hâkimdir. Fakat sabah kalktıklarında 

buranın hürremliğinin hacılara zehir oldu-

ğunu görmüş, kervandan sayısız eşya çalın-

mış, gasp edilen mallarının listesi bile tutu-

lamamıştır. Hacılara kalan hurçlarındaki ah 

ve vah sesidir. Mallarını almak için akşama 

kadar ter döken ve halkla cedelleşen yolcu-

lar burada adeta cehennemi yaşamıştır (Ca-

feriyan, 1386:54). Bu yüzden şâire eserinde 

kendinden sonra hacca gidecekler için eğer 

bir gün hac niyetinde olurlarsa asla Eğin 

yolundan gitmemelerini tavsiye eder. 

Eğin’den Kemerhan ( ) menzili-

ne ulaşan kervan Minareli Göl ( ) 

mevkiinde dağlık bölgelerde çektikleri 

zorluk sebebiyle sıklıkla dinlenerek yola 

devam etmiş, toprağında gül yerine di-

kenler açan bu bölgede çıkan fırtınada 

eşyaları kuş misali havalanarak darma-

dağın olmuş, çoğu eşya gözden kaybol-

muştur. Bu menzilden altı ferseng daha 

giden kervan şâirenin Mısır diyarının ikizi 

olarak vasf ettiği cennet misali Malatya’ya 

( ) ulaşmış, iki gün kalınmıştır. Şehrin 

çarşılarından her türlü ihtiyaçlarını karşıla-

yan hacılar buradan ayrılarak yola çıkmış, 

Kullar Cemali ( ) adlı menzilden 

devam ederek dokuz fersengde Erleng’e 

( ) ulaşmıştır. Altı ferseng daha giden 

yolculara Üzümlü Göl’e ( ) geldik-

lerinde bundan sonraki yolun çok tehlikeli 

olacağı, herkesin tedbirli olması gerektiği 

haberi verilmiştir. Tehlike borusu çalmış, 

Osmanlı arşivlerinde de sıkça bahsedilen 

Karadağ eşkıyasının mekânı olan bölgeye 

gelinmiştir. Ucu bucağı olmayan kapkara, 

ismi anıldığında Acem hacılarına vahşet 

veren Karadağ burasıdır. Hezimetle geçilen 

bu dağ yolunda her yıl yaşanan ve bekle-

nilen olmamış, hacıların can ve malına za-

rar gelmemiştir. Buradan Urban ( ) adlı 
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menzilden Bedirhan’a ( ) gidilerek otu-

rak eylenmiş, kısa bir süre sonra da Antep’e 

( )  varılmıştır. Hacılar burada iki gün 

dinlenerek gece yarısı yola çıkmış, müez-

zin yolculara Halep’e yaklaştıkları haberini 

vermiştir. Burada her hacıdan Osmanlı ko-

rucu askerleri için bir miktar para alınmış, 

dört ferseng sonra Halep şehri ayan olmuş-

tur. Artık Acem hacıları güvendedir (Cafe-

riyan, 1386:481-626, Beyitler, 36-50).

3.b. Halep- şam Güzergâhı

Servet Hanım, Halep şehrine geldiğin-

de burada sadece Ehli Beyt’ten Kerbela’da 

şehit düşen evlad-i rasul’ün defin yerini zi-

yaret eder. Şam yolundan birkaç menzille 

Hama’ya geldiklerini ifade ederken şüphe-

siz Han Tuman, Mudik ve Şecer menzille-

rini kasteder. Hama’da Muhammedi dolap 

denilen su değirmenlerinden, bunların ade-

ta inleyerek zikir ettiklerinden bahseden 

şâire, Maara menzilinden Han-ı Şeyhun’a 

kadar sarp olan birçok bölgeden geçtikleri-

ni söyler. Bu menzillerin isimlerini vermez-

ken bunların Humus, İki Kapulu, Nebek 

Katife, Han Tuman menzilleri olduğu bili-

nir (Aşır Efendi, [yz.] 121, 19b-23a). Şâire, 

kervanın neşeyle Şam’a ulaştığını kayde-

der. Şam’ın üçler, yediler, kırklar makamı 

gibi binlerce ziyaret mahalli olan muazzam 

bir şehir olduğunu anlatır. Burada Ümey-

ye Camiyi, Hz. Zekeriyya ve Hz. Yahya 

makamını, İmam Hüseyin’in kesik başının 

olduğu makamı, Hz. Ali’nin kızlarının ma-

kamı ve Bilal-i Habeşi’nin kabrini, Veysel 

Karani’nin tacı ve hırkasını, Hz. Rasül’ün 

üç hanımının kabrini anar. Saymakla bit-

meyen bu ziyaret yerlerinden son olarak 

Hz. Osman hattı ile yazılan Kelamullah’ı ve 

Hz. İsa’nın ineceğine inanılan minareyi zik-

reder. 

Şam’da bir evladını daha hastalıktan 

kaybeden şâirenin feryadı arşı tutmuş, şâire 

yeniden hüzne gark olmuştur. Burada bir-

kaç gün kalan şâire, yedi gün kalacakla-

rı Kudüs’e gider. Kubbe-i Sahra, Mescidi 

Aksa‘yı ziyaret eder. Mahşer günü adaletin 

icrası için kurulacak terazi makamı ve sırat 

köprüsü makamını gören şâire, Kudüs’te 

diğer birçok yere daha giderek Şam’a geri 

döner. Biladüş’Şam bölgesinin Kenan illeri 

hatıratını yaşatan eserlerle dolu olduğunu, 

Şam’a erişme saadetine kavuşanların bu 

mukaddes mekânları ziyaret edecek olan 

bahtı kimseler olduğunu söyler. Buradaki 

son günlerinde ise içlerinde Kâbe’ye kavuş-

ma şevkinin alevlendiğini, herkesin bir an 

önce yola çıkmak istediğini ifade eder (Do-

nuk, 2017:49-64. Beyitler, 31-36).

Safevî şâiresi ise Halep’i İsfahan’a ben-

zetir. Burayı kardeş şehir olarak görür. Ha-

lep çarşı, pazar, dükkân ve meydanlarının 

İsfahan’daki gibi mükemmel olduğunu, 

pazarda her çeşit meyve bulunduğunu, 

abı hayat olarak ifade ettiği incirini yiyenin 

haşra dek bu tatlılıkta bir meyveyi asla yi-

yemeyeceğini söyler. Karpuzunun lal taşın-

dan daha parlak bir renkte olduğunu, ben-

zerinin dünyada olamayacağını, bir adedi-

nin yüzsusuzun hararetini alacağını anlatır. 

Halkının kendisine bir bacıdan, hatta bir 

anneden daha yakın davrandığını zikreder. 

Gözlerinden yaşlar boşalan şâirenin aklına 
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burada vatanı gelir. Ardında bıraktığı ço-

cuklarının hayali gözü önüne gelir. Şâire 

mihriban nesim rüzgârından onlara selam 

götürmesini ister. 

Şâire Halep’ten yola çıkan kervanın 

Serakib ( ) menziline geldiğini, burada 

manzaranın olağanüstü olduğunu, on fer-

sah yoldan sonra Maarra ( ) menziline 

ulaştıklarını, buradan da Hama ve Humus 

( ) şehrine geçildiğini anlatır. Servet 

Hanım’ın Hama şehrine girdiği ve bura-

daki su değirmen/dolaplarını gördüğünü, 

Safevî şâiresinin ise şehre girmeyerek bu 

ziyaretten mahrum kaldığı anlaşılmakta-

dır. Şâire Humus’tan sonra hacıların Hasbi 

( ) adlı menzile çöl ahuları gibi şen şa-

karak seke seke geldiklerini, yeterli bir isti-

rahatten sonra Şam menziline dört fersahta 

ulaştıklarını zikreder. Bu arada kafilenin 

Gatife ( ) adlı menzilden başka bir yerde 

durmadığı anlaşılır. Şâirenin zikrettiği Has-

bi menzili Osmanlı menâzilnâmelerin hiç-

birinde yoktur. İlk defa bu seyahtnâmede 

geçmektedir. Öte yandan eserde Hımıs 

ile Gatife arasında olan İki kapulu ve Ne-

bek menzilleri anılmamıştır (Kâmil, Hüs-

rev Paşa, 267, [yz.] 6a; Menâsik-i Mesâlik, 
Lala İsmail, 104, [yz.] 99a; Menâzil’ut Tarik 

ila Beytullah’il Atik, Ayasofya, 1469, [yz.] 

101b)

Şam kervanının Halep kervanını bekle-

diği Han Tuman’a ( ) üç fersahta ge-

linmiştir. Burada çadırlar kurulmuş, adeta 

iki sel birleşmiş, kıyamet milletini andıran 

hacılar gece yarısı İsrafil sûruyla hareket 

ederek denizin dalgaları gibi dalga dalga 

yola revan olmuştur. Her deveye yol gü-

venliği için iki zil takılmış, bir lamba asıl-

mış, dirliği ve birliği sağlayan Şam deveci 

/ akkamları hacıların önüne geçmiştir. Şam 

hududuna gece vakti türlü türlü eğlence 

yapılarak törenle girilmiş, develerin tama-

mı koşar adımla coşku içinde yürütülmeye 

başlanmıştır. Bu manzara görülmeye değer-

dir. On fersah yoldan sonra bağlar içinde 

sulak bir yerde hacılar kondurulmuş, Na-

renci ve turunç bağlarından iki fersah daha 

yol alan hacılar nihayet Şam merkezine 

dâhil olmuşlardır. 

Şam’a giren her Alevi ve Şiî gibi 

şâirenin de gözlerinden kanlı yaşlar boşal-

mış, bu şehirde karalar bağlayan müellifin 

her uzvu ayrı ayır figana gelmiştir. Zira bu-

rası Al-i Süfyan’ın şehridir. Ehli Beyt’in esir 

edilerek bu şehre girişi gözü önüne gelir. 

Şehitler Şah’ı Hz. Hüseyin’in başı mızrağa 

takılı şekilde bu dervazeden sokularak so-

kak sokak dolaştırılmıştır. Burada kendisi-

ni o esirlerden biri gibi hissettiğini, onların 

da kendisi gibi deve sırtında getirildiğini 

zikreden şâire, onlarla arasında bir farkının 

olduğunu, Ehli Beyt kadınlarının develere 

zincirle bağlı olduğunu zikreder (Doğan, 

2010:237). Şâire hiç şüphesiz Osmanlı ha-

cılarının bu şehre girerken yaşadığı sevinç 

ve coşkuyu hissetmemiştir. Fakat yine de 

iki şeyi birbirinden ayırarak sabahın ilk 

ışıklarıyla gördüğü Şam karşısında hayran 

kaldığı itiraf eder. Şehrin kötü bir ünü olsa 

da dünya şehirleri arasında bir benzerinin 

bulunmadığını söyleri “Zamanın cenneti 

burası olsa gerek” diyen şâire Şam’ın iki-
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zinin ancak cennet olabileceğini, saflık ve 

berraklıktan insanın gözünü kör eden çeş-

melerin şehrin her yanından aktığını, bal 

şerbetinden daha tatlı suyunun insana yeni 

bir hayat bahşettiğini, kar beyazı, süt akan 

ekmeğini anınca bile insanın ağzının sulan-

dığını, meyvelerinin tarifine takatin yetme-

yeceğin ifade eder. İki gün burada kaldık-

larını, sevdikleri yerine de bol bol meyve 

yediğini, üçüncü güne ulaştıklarında bu 

mahşeri kalabalığa çalınan kalk borusuyla 

hareket ettiklerini söyler. Burada şâirenin 

ismini anmadığı fakat menâzillerde zikre-

dilen Kubbet’ul Hac menzilinden çıkarak 

askerler ve emir-i haccın adamları eşliğin-

de dört fersah yol alarak Kisve menziline 

ulaştıkları anlaşılır (Menâsik-i Mesâlik, Lala 

İsmail, 104, [yz.] 100a). İkindi vakti Tarha-

na Hanı’na ( ) ulaştıklarını, burada 

kendilerine Tarhana çorbası dağıtıldığını 

zikreder. 

3.c. şam-Medine Güzergâhı

Servet Hanım’ın Şam’dan ayrılan ker-

vanı Müzeyreb’e gelmiş, vadide yedi gün 

kalınmış, genç yaşlı herkes katar sistemi-

ne dâhil edilmiştir. Artık şehirlere uğran-

mayacaktır. Şâire kimsenin geçilen yerler 

hakkında bir bilgisi olmadığını, durulup 

dinlenmeden şehir dışlarından yol alın-

dığını, Emir-i Haccın peygamber sancağı-

nı sembolik olarak taşır şekilde kervanın 

önünde gittiğini zikreder. Mefrak’dan Ayn 

Zerka’ya gidildiğini ifade eden şâire bu 

aradaki Bulata ve Belka adlı menzilleri an-

maz (Menâzil’ut Tarik ila Beytullah’il Atik, 

Ayasofya, 1469, [yz.] 112b). Anize Vadisi 

ve Tabut Korusu adlı menziller arasında üç 

gün üç gece yol gidildiğini ifade eden şâire, 

buradan sonraki on iki konakta bazen su 

içmek için bile durulmadığı, fakat Hakk’ın 

yolculara büyük bir sabır ihsan ettiğini 

söyler. Şâire bu aradaki Maan, Akabe, Ca-

ğiyman, Eşmeler diğer adıyla Zatul Hacc, 

Kazık Tutmaz denilen Ka’ğ el Bast menzil-

lerini anmaz (Senai, Esad Efendi 2917 [yz.] 

13a-14a).

Allah’ın eski zamanlarda gazab ettiği, 

tarih sahnesinden silinip giden kavimlerin 

yerlerini geçtiklerini ifade eden şâire, bu-

rada halkın taş olan endamlarını görünce 

gözlerin ibretle dehşete düştüğünü söyle-

yerek hakka asi olanların sonunun böyle 

olacağını hatırlatır. Burada şâirenin ismini 

vermediği menzilin Sahray-i Megabir diğer 

adıyla Megabir-i Kalenderiyye olduğu bi-

linmektedir (Aşır Efendi, [yz.] 241-2/57a). 

On iki konağı geçtiklerini ifade eden şâire 

Osmanlı menâzil literatüründe meşhur 

adıyla Tebuk olan Asi Hurma’ya geldikle-

rini söyler. Salih Peygamber’in devesinin 

akabe denilen sarp yerde kesildiğini zik-

rederken Medain-i Salih olan bu menzilin 

adını anmaz. Birket’ül Muazzama menzili 

olduğu anlaşılan dipsiz ve ipsiz kuyular-

dan bahseden şâire burada helak kavmin 

nişanelerinin görüldüğünü anlatır. Pirinç 

Ovası da denilen Dar’ul Hamra ve Şakk’ul 

Acuz menzillerini anmayan şâire bu terke-

dilmiş, hiç kimsenin geçip gitmediği ıssız 

yerleri Şiîrinde resmeder. 

Şâire yolun devamında yılda sadece bir 

defa geçen hacılar için muazzam bir kale 
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inşa edildiğini söylerken, buranın Hayda-

ran Kalesi olarak da bilinen Seyyidül Melik 

Kalesi menzili olduğunu eserinde zikret-

mez. Buradan Âlâ şeklinde yanlış okunan 

Ula menziline gelen şâirenin, bayındır bir 

mekâna ulaştıklarını, buranın menzil adına 

teşbihen Firdevs-i Ala’ya benzediğini ifa-

de eder. Hürrrem ve yemyeşil bir mekân 

olan bu menzillerin adı Yeni Kuyular, Va-

lide Kuyusu da denilen Bir-i Zümrüd’dür 

(Emin, Topkapı 446, [yz.] 54b-56b).Medine 

şehrine kadar birçok kale ve imaretten geç-

tiklerini bildiren şâire Matran, Hediye Eş-

mesi, Selam kuyusu da denilen Fahleteyn, 

Darul Karar, Osman Hamza Ali kuyuları 

menzillerinin adını mesnevisinde anmaz 

(Donuk, 2017:66-82. Beyitler, 32-33).

Safevî Şâiresi Şam’da toplam on beş 

gün kalan Alevi hacıların Ali Süfyan’a la-

net ederek şehirden ayrıldıklarını ifade 

eder. Muzeyrep menziline kadar gözyaş-

larının durmadığını anlatır. Başı sonu belli 

olmayan Şam hacılarının taburlar eşliğinde 

kendilerini burada beklediklerini, bu men-

zilgahta Mısır Emir-i Haccı’nın yeniçeriler 

arasında büyük bir azametle yerini aldığını, 

Halep’te Anadolu’dan gelen İran hacıları 

ile birleşen Şam kervanına bu defa da Mı-

sır kafilesinin katılmasıyla üçe katlandığın 

söyler. Altı gün bekledikleri bu yerde as-

kerlerin birleşen üç azim nehre ordu niza-

mı verdiğini ifade eder. Bu manzaraya yük-

sekçe bir tepeden temaşanın akıllara dur-

gunluk vereceğini, İran hacılarını taşıyan 

Halep, Şam ve Mısır hacılarının sayısının 

bilinemeyeceğini, gece olduğunda yakılan 

meşalelerin gökteki yıldızlara taş çıkardığı-

nı ifade eder (Caferiyan, 1386:626-748. Be-

yitler, 50-58).

Hacıların Paşa ardında hüsrevane bir 

gelenekle, Hümayun âdeti üzere revan ol-

duğunu, her yerin kırmızı bayraklar taşı-

yan hacılarla dolduğunu, sahrada yürüne-

cek yer kalmadığını, askerlerin ağırlığını 

yerin bile taşıyamadığını, çölün bu haliyle 

kızıl lalelerle bezenen bir vadiye dönüştü-

ğü ifade eden şâire, Paşa ardından giden 

130 bayrak saydığını söyler. Her bir bayrak 

altında ise 30 genç asker bulunmaktadır. 

Kervanın arkasından silah omuzda 900 pi-

yadenin yürüdüğü, tamamı gümüş kabza-

lı tüfek kuşanmış 200 gencin ise kervanın 

önünde devam ettiği, develerin yanlarına 

asılı silahlarıyla 300 hecin askerinin kafileye 

eşlik ettiğini bildirir. Buna ilaveten 100 atlı-

nın mızrak elde en ön safta yer aldığını, bin 

atlı gencin sağlı sollu yürüdüğünü, hançer 

kuşanmış 400 korumanın kervanın önünde 

ve arkasında yer aldığını anlatır. 300 nefe-

rin mahmillere rehber ve menzilci olarak 

eşlik ettiğini, 40 kişi olan borazancı ve tellal 

takımının tüm seyahat esnasında nefir, kus, 

kurna çalma göreviyle kafilede hizmet et-

tiğini, her biri on kişiden sorumlu 100 mü-

lazimin de hizmet ettiğini ifade eder. Bura-

da Kurna olarak ifade edilen çalgının Türk 

çalgıları arasında Zurna ya da Yırağ oldu-

ğu görülmektedir. Nefirse Burgay ya da 
Bur veya buğdur. Bu boru anlamına gelir. 

Kus ise Küvrük‘tür. Anılan müzik aletlerin 

tamamı Türk Mehteran musikisinin birer 

parçasıdır. (Aksüt, 1967:98) Üç adet mah-
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milin büyük bir azametle geldiğini ifade 

eden şâire bunların surreyi taşıyan develer 

olduğu hakkında herhangi bir bilgi vermez. 

Bunların ardında 12 adet devenin hediye 

ve yükleri taşıdığı, üç mahmilin üstünün 

tamamen işli ve gümüşle kaplı olduğunu 

ifade eder. Örtüye kırmızı gül desenleri iş-

lenmiştir. Emir-i Azam’ın tahtırevanı her-

kesten önce kafileyi hızlandıran unsur ola-

rak önde gitmekte, arkasından da on deve 

katarı hazineyi taşımaktadır. 

Şeytan ve perilerin yurdu bu çöllerden 

geçen kervan, Ad, Semud, Lut, Salih gibi 

isyankâr kavimlerin taşa döndürülerek ce-

zalandırıldığı bölgelere ulaşmış, Allah bu 

halka gazab etmiş, önceleri muhteşem olan 

bu yerler çöle dönmüş, artık deve diken-

lerinden başka ot bitmez olmuştur. Artık 

ne havada kuş uçmakta ne de vahşi hay-

vanlar toprakta gezinmektedir. Yalnızca 

tavşan, kertenkele ve yer yer akrep peyda-

dır. Şâire buranın aynı zamanda kervanın 

kokusunu alan isyancı melun haramilerin 

etraftaki tepe ve geçitlerde pusuya yattı-

ğı bölge olduğuna dikkat çeker. Harami-

ler burada yolcuları tuzağa düşürmek için 

şehir dışında yapılan işaret yolların ta-

mamını yok etmişlerdir. Emir-i hac Ranta 

( ) menziline kadar on dört fesah bo-

yunca hacıların uyarılması için adamlarını 

görevlendirmiştir. Şâirenin Ranta şeklinde 

zikrettiği bu menzilin asıl adı Remine ya 

da Ramiye’dir (Emin, Topkapı 446, [yz.] 

56b). Burayı sağ selamet geçen kervan se-

kiz fersengde Mefrag ( ) menziline gelir. 

Gece yarısı kalkan kervan sel misali on iki 

fersah yol alarak ikindi vaktinde Ayn-i Zat 

( ) menziline yetişmiştir. Burada otu-

rak emri veren Paşa gecenin bir yarısında 

tatlı uykusundan uyanıp üniformasını giy-

miş, bu âlim adam himmet kemerini bağ-

layarak hacıları altı fersah daha götürmüş, 

nihayet Blata ( ) menziline ulaştırmış-

tır. Buradan on bir fersahta Belka Hanı’na 

( ) varılmış, zaman kaybetmeden 

Gatrane ( ) menziline akan hacılar 

gece yolculuk yaparak on iki fersahta Hasa 

( ) menziline varmıştır. Şâirenin burada  

Ayn el Fer ( ) şeklinde yanlış yazdığı 

menzil aynı zamanda meşhur bir kabile-

nin de adı olan Anize’dir. ( ) Bu menzi-

linde konaklayan hacılar Ceyhun sularını 

andıran dalgaları misali asker kalabalığı 

arasında bu korkulu menzilden geçmiş, 

kervanları sıkça soyan Anize urbanının 

elinden halas olmuşlardır. Buradan sekiz 

fersahta Maan ( ) menziline gelinmiş, 

kervanda görülmemiş bir sükûnet hâkim 

olmuş, güneş doğarken hareket edilerek on 

bir fersahta (  ) menziline gelinerek bu-

rada bir miktar durulmuş, çadırların ipleri 

sökülerek altı fersah daha yol gidilmiştir. 

Emir-i Azam-ı Şam’ın kervanda fakir zen-

gin herkesin önüne geçerek hacıları Akabe 

( ) menziline ulaştırdığını ifade eden 

şâire, hadsiz bir zahmetle on üç fersahta 

çölü geçtiklerini, yolcuların Al-i Osman’ın 

arkasında şevkle aşkla yol aldığını, özellik-

le tahtırevanların manzarasının görülmeye 

değer olduğunu ifade eder. Buradan on fer-

seng yolu güle oynaya kat eden hacılar Mü-

devvere ( ) menziline ulaşmış, Şam ak-

kamlarının düzen içinde kurduğu çadırlara 
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yerleşilmiş, sabah dokuz fersah daha yol 

alınarak Dar’ul Hac ( ) menziline tam 

bir askeri yürüyüş düzeninde ulaşılmıştır. 

Buranın diğer adı İçmeler’dir. Hacılar bura-

da bekleyen askerlerce karşılanmıştır (Aşır 

Efendi, [yz.] 241-2/59a).

Şâirenin Kak ( ) şeklinde yanlış kay-

dettiği Ka’ğ’ul Basit ( ) ve Tebk 

( ) şeklinde yazdığı Tebuk ( ) di-

ğer adıyla Asi Hurma menzillerinde bir 

müddet durulmuş, Tebuk’ta askeri tö-

ren yapılmış, çöl yine kızıl lalelere bürün-

müştür. Şâirenin, Darul Magal ( ) 

şeklinde yanlış yazdığı Sahray-i Meğabir 

ya da Muğayir ya da Muğayir’ul Galen-

deriyye menziline gelinmiş, buradan on 

bir fersah daha gidilerek Haydar Kalesi’ne 

( ) varılmıştır. Askerlerin sıkı kon-

törlü sayesinde rahatlayan hacılar, her şeyi 

unutarak sanki yollarda değillermiş gibi 

sabaha kadar derin ve rahat bir uyku çek-

miştir. Şâire buradan sonra başlarına ge-

lecekten habersiz olan hacıların öğlede 

çalınan kalkış borusuyla on sekiz saat hiç 

durmadan yüce Paşa’nın ardında yolculuk 

ettiğini, çöl kumlarının hacıların nalınla-

rına ateş düşürdüğünü, nihayet Maaş Rız 

( ) menziline yetişildiğini ifade eder. 

Şâirenin bahsettiği bu menzil erken dönem 

güzergâhında mevcuttur. Fakat daha son-

radan Haydar Kalesi’nden başlayan bu on 

sekiz saatlik yolun bölünerek Birke -i Mu-

azzama, Dar’ul Hamra ve Şagg’ul Acuz 

menzillerinde durulduğu anlaşılmıştır 

(Şükri, Mihrişah,150 [yz.] 93a-95a; Muhlis, 

Aşır Efendi, [yz.] 121, 19a).

Takati tükenen hacıların Medayin-i 

Salih’e ( ) ulaştığını zikreden 

şâire burada birdenbire top ve tüfek sesle-

ri duyulduğunu anlatırken bunun sebebi-

ne değinmediği görülür. Oysa bu çok eski 

bir adettir. Bu menzilde develerin Salih 

Peyganber’in devesinin katledilme çığlığı-

nı duyduğuna inanılır. Bunun için sesten 

korup yere çökerek bir daha kalkmayaca-

ğına inanılan develer top sesleriyle korku-

tularak hızlıca geçirilir. Medain’den yirmi 

ferseng kat ederek Ula ( ) menziline ula-

şan hacıların, satmak için getirilen limon 

ve narencinin tadına doyamadığı söyle-

nir. Şâire cennet taamı dediği, suyu çeşme 

gibi akan, şeker şerbetinden tatlı olan, yüz 

nimete bedel bu nimetten fazla fazla alıp 

yanlarında götürme derdine düşen hacıları 

vasfederken, iki gün kalan hacıların ikindi 

vakti şarkılar eşliğinde on beş fersah çölde 

yol alarak Dar’ul Gana ( ) menziline 

ulaştıklarını ifade eder. Yanlış kaydedilen 

bu menzilin adı Bir-i Ğanem ya da Enbar-i 

Ganem’dir. Buradan adet olduğu üzere altı 

fersah giderek bir müddet dinlenen hacıla-

rın on yedi fersahta Zerage ( ) menziline 

gece yarısı ulaştığı görülür. Bu menzil adı 

diğer Osmanlı menâzillerde geçmez. On 

sekiz saat olarak hesaplandığı takdirde Ta-

vamir de denilen Matrane konağına geldik-

leri anlaşılır. Mesnevide şâirenin Zerage ile 

daha sonrasında zikrettiği Hediyye menzili 

arasında Yeni kuyular, Valide kuyusu ya 

da Biri Zümrüd denilen menzil anılmaz. 

Dokuz fersah yol giden hacıların He-

diyye ( ) menziline geldiği, Paşa ve 
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Emir-i Haccın burada adet olduğu üzere 

kervanı durdurarak kendilerini karşılama-

ya gelen halkla selamlaştığı ve hediyeleşti-

ği zikredilmektedir. Şâire buradan on yedi 

fersahta Gara ( ) olarak yanlış kaydettiği 

menzile ulaştıklarını ifade eder. Bu menilin 

asıl adı Menzil-i Dar’ul Karar’dır. Kendileri 

için kurulan geniş pazarda alışveriş yapan 

hacıların buradan on iki fersah gidilen yol-

da bineklerinden inmeyerek devam ettiği 

görülür. Menzile ulaştıklarında tüm kadın-

ların tahtırevanlarının perdeleri açılmış, 

peygamber toprağını öpme şevkiyle kimse-

nin sabrı kalmamıştır. Selam Kayası, Selam 

Kuyusu, Anter ve Fahleteyn olarak adlan-

dırılan bu menzil adını şâire zikretmemiştir 

(Ayasofya, 1469, [yz.] 143a). Gece çerağan / 

aydınlatma yapılarak eğlenceler düzenlen-

miş, mahmiller sabah peygamberi karşıla-

mak üzere bezenmiş, lambalar açık bırakıl-

mıştır. Sabah olunca peygamberin lacivert 

kümbeti hurmalıklar arasında görünmüş, 

herkesin yüzünde çocuksu bir sevinç ve 

şadlık belirmiş, heyecan doruğa çıkmıştır. 

Bir ağızdan ilahilere başlayan hacılar sur-

nalar eşliğinde büyük eğlenceler yapmış, 

tüm hacılar Yüce Paşa’nın atı ardında hür-

rem ve şad olarak yola dizilmiş, bir müddet 

sonra Paşa atından inerek vakar ve seki-

netle yalın ayak yola koyulmuştur. Hacıla-

rın ayakları yürümez olmuş, tekebbür ha-

linden eser kalmamış, başlar öne düşmüş, 

nalınlar soyulmuş, gönüller arâm olmuştur 

(Caferiyan, 1368:686-868 beyitler, 54-70).

3.d. Medine-Mekke Ziyaretleri ve 

Dönüş Güzergâhı

Servet Hanım Habibullah şehrine gel-

diğinde yüreği sevinip şad olmuştur. Pey-

gamber ravzasının nurlu kubbesi aydınlık, 

kapısı yüce ve heybetlidir. Herkes hayran 

gözlerle buraya bakmakta, ağlamakta, dert-

li canlara bu mekân derman olmaktadır. 

Burada Cebrail’in indiği yerler ayan ve za-

hirdir. Göreni mest eden, aklını başından 

alan yer işte burasıdır. Ebu Bekir, Ömer, 

Fatıma’nın nura batmış kabirleri buradadır. 

Bu mekânların binde bir ilmine vakıf olma-

dığını acz içinde dile getiren şâire, daha sa-

yamadığı birçok ziyaretin olduğunu söyler. 

Lebeyk feryatları yükselen hacıların kendi 

halince ihram giyerek hakka yönelip ahu 

zar ile ibadete koyulduğunu anlatır.

Şâirenin “Dokuzuncu konak 

Kabetullah’a konanlar” şeklinde ifade et-

tiği ibare hiç şüphesiz dokuz konakta 

Kâbe’ye ulaşılır şeklinde anlaşılmalıdır 

(Donuk, 2017:21). Zira bu iki şehir arasın-

da menâzilnâmelerde farklı adlarla zikre-

dilen on sekiz konak bulunmaktadır (Do-

ğan, 2011:773). Mekke’ye ulaşan hacıların 

Babüsselam’dan şehre girdiği, karşılarında 

Kâbe’yi görenlerin vecd ile hakka secde et-

tiği, yedi kez tavaf ederek Hacer-i Esved’e 

karşı durduğu, kelebeğin mum etrafında-

ki çarkı misali dönen hacıların burada eşit 

olduğu kaydedilir. Siyah bir örtü ile örtül-

müş Kâbe’nin altın ve saf gümüşten sırma 

ile işlendiği zikredilir, Mina pazarı ve Are-

fe gecesi betimlenerek yapılan say ve tavaf 

anlatılır.
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Şâire Arafat’ta toplanan halkın asır 
vaktinde dua okuduğunu, buradan hacı-
ların ardına bile bakmadan Mina’ya gel-
diklerini, bayram şenliğine başladıkla-
rını ifade eder. Herkes kurban keser ve 
Hz. İbrahim’in mescidinde namaz kılar. 
İsmail’in kurban edildiği yerde bıçağın 
kesmediği taş gözükmektedir. Şeytan taş-
lama sırasında kimin duası makbulse o ta-
şın meleğe dönüştüğüne dair hacılar ara-
sındaki inancı dile getiren şâire, Mina ile 
Kâbe arasındaki Hira dağından bahseder. 
Yeniden tavafa dönen hacıların say ettiğini 
söyleyen şâire bu şekilde günlerce ibadet 
edildiğini, Bab-ı Umreden girerek umre 
yapan hacıların tarihi mekânları gezdiğini, 
Kabetullah kapısından çıkılarak Peyganbe-
rin evi, annesinin evi ve Hz. Alî’nin evleri-
ni ziyaret ettikleri anlatılır. Bu ziyaretlerin 
sonunun olmadığını ifade eden şâire, ken-
disinin zayıf bir kul olarak bilgisinin ancak 
bu kadarına yettiğini itiraf eder. Harem’den 
Veda Kapısı’ndan gözyaşlarıyla ayrılan ha-
cıların süratle yüklerini yüklenerek yola 
koyulduklarını, Kâbe’nin önünden geçer-
ken üzüntüye gark olan hacıların Verâ-yı 
Fâtıma şeklinde yanlış kaydedilen Vadiy-i 
Fatıma menziline ulaşarak burada bir gece 
dinlendiğini nihayet buradan da göçüp 
Rasulullah’ın ravzasına geldikleri anlatılır. 

Servet hanım’ın yolculuğu on ay sür-
müş, bu yolculukta annesini de kaybetmiş-
tir. Mekke ve Medine’den ayrılık hüznüne, 
bu hüzün de eklenmiştir. Baki kabristanlı-
ğında hacıların ciğerinin ağlamaktan yan-
dığı ifade eden şâire, Allah’ın her isteyene 

bu yolculuğu nasip etmesini temenni eder. 

Vatana dönmeye azm eden binlerce dertli-

nin ahu zar ile Medine’den göçtüğü, bunu 

vasfa aciz kaldığını, gam elinden bir tür-

lü kurtulamadığını söyler. Sadece Allah’ın 

kendisine kifayet edeceğini, onun dağda 

taşta hiç bir zaman kendisini kurda kuşa 

yem etmediğini, ona isyanından dolayı pi-

şamanlık duyduğunu, akıllı adamın isyan 

ederek ibadetlerini zail etmemesi gerekti-

ğini ifade eder. Şâire zayıf, aciz, avare ve 

başıboş biri olduğunu, siteminin yalnızca 

kendine olduğunu, ömür nakdini heba et-

miş bir kul olduğunu itiraf eder. Son mıs-

rasında ise mütevazı bir şekilde mahlasını 

zikrederek mesnevisini sonlandırır (Donuk, 

2017:82-135. Beyitler, 34-37).

Safevî şâiresi mesnevisinde vakar ve 

sekinetle Medine şehrine yönelen hacıla-

rın iki fersah daha hızlı adımlarla yol aldı-

ğında, dağ ardında bir güneş doğduğunu, 

Medine’yi gördüklerinde herkesin isyanla 

dik duran boyunlarının eğildiğini, derviş 

misali şahın dergâhına revan olduklarını 

ifade eder. Şâire peygambere yazdığı uzun 

bir methiye ardından yolculuk hatıralarına 

dönerek Paşa’nın Medine’de iki gün kaldı-

ğını, hacıların biraz olsun yüreklerinin so-

ğuduğunu, ardından da haccın rükunlarını 

eda için Mekke’ye yöneldiklerini anlatır. 

Paşa Medine’den çıktığında peşinde binler-

ce hacıyı götürmüyor adeta gitmek isteme-

yen bu hacıları sürüklüyordur. Üzüntü ve 

sevinci bir arada yaşayan yolcuların pey-

gambere olan doymaz özlemleri, gözlerin-

den seller gibi yaş akıtan her hacıda izlen-

mektedir. 
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Şâire Medine’ye üç ferseng mesafede-

ki Mescid-i Şecere’de diğer Şiî hacılar gibi 

ihram girmiştir. Yalınayak başı açık Leb-

beyk nidaları yükselmeye başlamış, yüce 

Şam Paşa’sı atı ardında giden hacılara ne-

fir, zil ve surna eşlik etmektedir. Menzil-i 

Huneyn’e yetişen hacılar on iki ferseng’de 

Menzil-i Ka’ğ’da Paşa’nın çadırları kurdur-

masıyla açık alanda sabaha kadar yol yor-

gunluğunu gidermiş, buradan da on yedi 

fersahta askeri tertipte yürüyüş başlamıştır. 

Hacılar on iki fersah boyunca at üstünden 

inmeden yola devam etmiş, Paşa büyük 

bir törenle şâirenin Cudeyde dediği asıl 

Kudeyde menziline ulaşmıştır. Çadırlarda 

dinlenilmiş, çöl eteklerinde yer alan Vadiy-i 

Asfan’a çok çetin bir güzergâh takip edile-

rek yedi fersahta gelinmiştir. Ardından on 

fersahta sahra içinde yer alan Vadi Fatıma 

menziline gelinmiş, burada Lebbeyk sesleri 

yükselmiş, çadırlarda sabah edilmiştir. Bu 

son akşamdır. Ayın on beşidir. 

Hicran bitmiş ve yâre ulaşma za-

manı gelmiş, sabah dört fersah gidilmiş, 

Kâbe’nin yakınlığına ulaşılmıştır. Şâire 

kendisine böyle bir lütfu müyesser kılan 

Allah’a şükür secdesine gitmiş, Kâbe’yi gö-

rünce aklı başından gitmiş, yığılıp kalmış-

tır. Birkaç saat sonra kendisine geldiğini 

ifade eden şâire, herkesin adeta son arzu-

suna ulaşmış gibi öylece kalakaldığını, ya-

şadığı duygu selinden ağzının açılmadığını 

ifade eder. Diller lal olmuş, yüzler kirece 

dönmüştür. Dili dönmeye başlayınca bir 

münacatta bulunmuştur. Kâbe’ye hediye 

olarak mahmil üzerinde getirilen kırmı-

zı kemer/örtüyü görmüş, bu örtünün vasf 

edemeyecek kadar güzel olduğunu ifade 

etmiştir. Kâbe örtüsü kuşanma merasimine 

katıldığı anlaşılan şâirenin kendisine nasip 

olan bu şeref için çok şanslı olduğunu söy-

lediği görülür. 

Arafat’ta sabaha kadar kalan, iki fer-

sah yolla meşare yönelen hacıların burada 

kendileri için kurulan çadır önlerinde taş 

topladıkları ifade edilir. Şâire sabah cemre-

ye gelerek Mina’da bir deve kurban etmiş, 

saçından bir tutam kestmiştir. Mina pana-

yırında Ali Osman’ın yaptığı bayram her 

gözün görmesi gereken bir şenliktir. Şâire 

bu gösterileri zikrederken Şamlı erkeklerin 

muhteşem gösterileri bitince sıranın ka-

dınlara geldiğini, hep bir ağızdan şarkılar 

söylenmeye, defler çalmaya başladıklarını, 

davulcuların insanları yerlerinde kaldıra-

rak dansa sürüklediğini, surnacıların bütün 

maharetleriyle durmaksızın üflediklerini, 

nefirin halkı coşturduğunu, bu eğlencenin 

dağ tarafına doğru üç fersah alana yayıldı-

ğını ifade eder. Aynı şekilde Mina’nın nur 

topuna döndüğünü, buranın vasfına kifa-

yetinin olmadığını, her yanda ateş yakıla-

rak meydanın adeta gündüze çevrildiğini, 

kızıl bayraklar çekildiğini, binlerce kandil 

ve havai fişekten gökyüzünün adeta kork-

tuğunu, Şamlıların üslubuna ayak uyduran 

Osmanlı askerlerinin ritim tutarak havaya 

ateş edip karşılık verdiklerini anlatır.

Ertesi gece Mekke Şerifi ve Mısırlıların 

da aynı töreni tekrarladığı, halkın eğlence-

ye doyduğunu, Mısırlıların eğlencelerinin 

Şamlılarınki yanında sönük kaldığını bil-
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diren şâire, üç gün Mina’da kalan hacılar 

gibi kendisinin de bu eğlencelerden nasibi-

ni aldığını ifade eder. Mekke’ye doğru yö-

nelen hacıların çölü geçerek bir gün ve bir 

gecede Kâbe’ye ulaştıkları, hacı selinden 

yollarda göz gözü görmediğini, Kurban 

Bayramı’nı yedi gün geçe ayrılık zamanının 

gelip çattığını anlatır. Emir-i Hac ile birlikte 

Medine’ye hareket eden şâire gittikleri bu 

yolun sonunun Peygamber’e varacağını bil-

meseler hacıların parmaklarını kımıldatma-

yacaklarını açık bir şekilde ifade eder. 

Nitekim veda tavafında boyunlar bü-

külmüş, yürekler parça parça olmuş, ayrı-

lık acısından mahmiller herkesin gözüne 

tabut gibi görünmektedir. Diller taleplerle 

dolmuş, yürekler kana dönmüş, şaşkınlık-

tan kimi devesinden düşmekte, kiminin 

taşta ayağı sekmektedir. Herkesin hüznü 

birbirine karışmıştır. Paşa beş gün sonra 

Şam’a dönme emri vermiştir. Medine’den 

çıkılmış, dağ taş dönen hacılarla dolmuş, 

şâirenin bir olan derdi ikiye katlanmıştır. 

Öyle bir hızla sahrada gidilmektedir ki fe-

lek bile Paşa’nın acelesinden dehşete ka-

pılmıştır. Hacılar bu yolda durup dinlen-

meden, yemek içmek ve uyku bilmeden, 

develerden dahi inmeden ayın on ikisinde 

Şam’a gelmişlerdir. Burada yirmi gün ka-

lan şâire ve Acem hacılar Halep’e ulaşmış, 

buradan da Urfa’ya gelmişlerdir. Büyük bir 

ihtimalle Musul üzerinden Atabat’a yöne-

lecek şâirenin mesnevisi burada noktalan-

maktadır (Caferiyan, 1386:868-1122. Beyit-

ler, 70-107).

SoNUÇ

Farklı mezhep ve coğrafyalarda yaşa-

yan iki şâirenin kutsal topraklara yaptı-

ğı yolculuğu ve bu ibadete dair samimine 

duygularını konu alan mesneviler, ayrı yö-

relerden çıkan ama aynı hislere değinen di-

zeleriyle oldukça dikkat çekicidir. Mesnevi-

ler bu çalışmada edebi yönden ziyade tarihi 

coğrafyanın bir parçası olan hac menâzil ve 

sefernâmeleri arasındaki değeri açısından 

incelenmiştir. İki şâireyi bu yolculuğa çık-

maya iten ortak sebebin dini yükümlülük-

lerden ziyade yaşadıkları ruhi bunalımdan 

kurtulma isteği olduğu, böyle bir sebebin 

ise emsallerinde kati surette görülmediği 

anlaşılmıştır. 

Her iki hatıratta yanlış, eksik anılan 

bazı menzil adlarının müelliflerin kadın ol-

masından kaynaklandığı, şâirelerin daha 

fazla tahkik ve tedkike imkân ve fırsat bu-

lamadıkları tahmin edilmektedir. Nitekim 

Servet Hanım menâzil geleneğinde görülen 

kısa, özlü, dini bir metine yaraşır bilgilere 

yer vermek ye çalışırken, yolculuğunu ol-

dukça özet anlatmış, seyahati esnasında an-

nesi ve bir evladını kaybetmesinden ötürü 

tahrire takatsiz kalmıştır. Öte yandan sade 

bir vatandaş olarak yolculuk etmesi bu bil-

gileri alacak hac emiri, Paşa gibi şahıslarla 

irtibatta olamaması da güzergâhla ilgili hü-

lasaya gittiği yolunda bir ihtimali akla ge-

tirmektedir. Servet Hanım’ın mesnevisinde 

yol bilgileri ve yaşanan olaylara dair verilen 

bilgiler ne kadar azsa Safevî şariesinin ese-

rinde ayrıntıların o kadar çok olduğu görü-

lür. Bu onun devlet erkânı eşi ve oldukça 
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zengin bir kadın olmasıyla alakalıdır. Öte 
yandan şâirenin hem İran güzergâhında 
hem de Osmanlı topraklarında kervanda 
emir ve paşaya yakın özel bir konumda se-
yahat ettiği görülmektedir. Şâirenin mah-
remsiz hacca gittiği düşünüldüğünde Ser-
vet Hanım’dan daha rahat hareket ederek 
bilgiye ulaştığı tahmin edilebilir. 

Geçmişte hac yolculuklarında yaşa-
nan zorluk ve hatta imkânsızlıklar dikka-
te alındığında çok az kadına nasip olan bu 
seyahatin bu iki kadına nasip olduğu anla-
şılmaktadır. Medrese eğitimi almadığı an-
laşılan Servet Hanım’a ait mesnevi edebî 
değeri yüksek olmasa da manzum hac 
seyahatnâme türlerinin en eskilerinden biri 
olarak 16. yüzyıl Osmanlı coğrafyasındaki 
hac güzergahlarında uğranan, daha son-
radan terk edilen ya da değişikliğe gidilen 
menzil bilgileri açısından oldukça değerli-
dir. Sosyal konum ve eğitim açısından daha 
üstün olduğu anlaşılan Safevî şâiresinin 
edebi değeri yüksek, muhteva açısından 
daha geniş eserinin ise o günkü Anadolu 
yolunun Safevî hacıları için ne denli zor ol-
duğuna şahitlik ettiği, bu sebeple tarihi bir 
belge niteliği taşıdığı, aynı zamanda Os-
manlı Halep-Mekke hac kervanı sistemine 
dair en eski kaynaklardan biri olduğu görü-
lür. Bu denli önemli kaynaklarda şâirelerin 
adlarını zikretmemesi bizin açımızdan ta-
lihsizlik olsa da bunun dini metinlerin ço-
ğunda görülen erken dönem telif geleneğin 
bir parçası olduğu unutulmamalıdır. Hac 
tarihi içinde müstesna bir yere sahip olan 
bu iki hatıratın İslam medeniyeti içinde ka-

dınların değerine değer kattığı aşikârdır. 
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BALIKESİR YER ADLARINA YANSIYAN DEDE-

BABA ADLI ZİYARET YERLERİ ÜZERİNE BİR 
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SACRED PLACES CALLED “DEDE-BABA” IN BALIKESIR
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ÖZ

Bu çalışmanın konusu Balıkesir ve 

çevresindeki dede, baba adlı ziyaret yerle-

ridir. Balıkesir’de pek çok ziyaret yeri hal-

kın toplumsal hafızasında yer etmiş kut-

sal mekânlar olarak ziyaret edilmektedir. 

Horasan’dan gelen dervişler Anadolu’nun 

her yöresinde olduğu gibi Balıkesir’in de 

Türkleşmesinde ve İslamlaşmasında bü-

yük rol oynamışlardır. Ata kültünün, 

İslamiyet’in etkisi ile veli kültüne dönüş-

mesiyle Anadolu’da pek çok mezar, ma-
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kam, yatır, ziyaret yeri, dede ve baba olarak 

adlandırılmıştır. Çalışmada, Balıkesir’de 

dede, baba adlı ziyaret yerlerinden hare-

ketle, Türklerin yer adı verme kültüründeki 

yansımaları hakkında tespitlerde bulunul-

muştur. Balıkesir yöresinde, sahada yapılan 

çalışmalar ile ziyaret olgusunun halkbilim-

sel yönü ele alınarak yer adlarının kültürel 

boyutu vurgulanmıştır. Yatırlar etrafında 

oluşan efsane, menkıbe gibi halk anlatıları-

nın kültürel kimliğin ve yer adlarının olu-

şumundaki önemine değinilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Dede, Baba, Ziya-

ret Yerleri, Efsane, Balıkesir, Toponomi.

ABSTRACT

The scope of this study is sacred places 

called “dede” and “baba” in Balıkesir and 

surrounding settlements. There are many 

locations in Balıkesir visited by people as 

sacred places reflecting the collective mem-

ory of locals. The Khorasan Saints (Eren-

ler) who were migrated from Central Asia 

to Anatolia played an important role in 

Turkification and Islamization of Balıkesir 
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as well as other places in Anatolia. When 

the cult of Ata (ancestors) transformed 

into the cult of dede and baba with the in-

fluence of Islam, many tombs, shrines and 

places of residence in Anatolia were called 

certain names with the adjective dede and 

baba. In this study, the place naming cul-

ture (tradition) of Turks and the effect of 

the cult of dede and baba in this tradition 

are evaluated based on Balıkesir toponomy. 

Moreover, the folkloric aspect of the sa-

cred place phenomenon is discussed in the 

light of data collected through a fieldwork 

from Balıkesir. Besides, the importance of 

folk narratives such as legend and menkıbe 

(legends about saints) in the development 

of cultural identity and toponomy is evalu-

ated in this study.

Keywords: Dede, Baba, Sacred Places, 

Legends, Balikesir, Toponomy.

GİRİş

Ad; bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, 

tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye ya-

rayan söz, isim, nam olarak tanımlanmak-

tadır (Türkçe Sözlük, 2011:23). Ad, insanın 

toplumsal ve bireysel kişiliğinin yanı sıra 

büyüsel ve gizemli gücünü gösteren bir 

simge olarak da yeni anlamlar kazanmıştır 

(Örnek, 1973:11). Antik dönemlerde de ad 

ve adlandırma oldukça önemli sayılmış, bir 

kişinin adı onun özünü tanımlamaya eşde-

ğer bir sözcük gibi düşünülmüştür (Smith, 

2002:48). Birçok toplumda herhangi bir nes-

ne ya da kişinin adını anmak; onun varlığı-

nı kabul etmek, onu çağırmak, yerine göre 

onu rahatsız etmek gibi değişik anlamlar 

taşır (Aksan, 1995:420). Adlandırma ise var-

lığı görünmezlik ve belirsizlik konumun-

dan, özelleşmiş ve belirlenmiş bir alana 

çekmek demektir. Böylelikle eşyayı ya da 

varlığı kendi sosyal dil yapısı içerisinde ka-

ostan kurtarıp kozmosa yerleştirmenin ilk 

adımı da adlandırmadır. Başka bir deyişle 

şeyler ad almakla soyut, karanlık ve belirsiz 

bir boyuttan belirlenmiş, somut, aydınlık 

bir alana çıkarlar (Çelik, 2005:1). Canlıların, 

nesnelerin ve kavramların, kısacası çevre-

mizde gördüğümüz ve algıladığımız her 

şeyin adıyla ilgilenen bilime ise “Onomas-

tik” ya da “Adbilim” adı verilmektedir (Sa-

kaoğlu, 2001:9). 

Toplumun sosyal, kültürel, etnik ve si-

yasi yapısı bakımından temel kültürel dina-

miklerini barındıran, bulunduğu mekânın 

tarihi ve coğrafyası hakkında önemli ipuç-

ları taşıyan, mekânla kurdukları ilişkide 

kolektif şuurun yansıtıcısı olan, adını ve-

renlerin tarihini ve kültürel yapısını gözler 

önüne seren kelime gruplarına “yer adı” 

denir. Yer adbilimi ise, herhangi bir arazi-

de tarihsel süreç içinde var olmuş, mevcut 

olan halkların tarihi geçmişini, medeniye-

tini, ekonomisini, sosyal yaşantısını, adet 

ve geleneklerini, dillerini, arkaikleşmiş be-

lirli özelliklerini inceleyen bir bilim dalıdır 

(Memmedov, 1993:8). 

Yer adları, insan-insan, insan-çevre ve 

insan-sosyal ortam ilişkisine özgü adlandır-

manın tipik özelliklerini gösterir. Yer adları 

verilirken, kişiye, olaya, mekânın karakte-

ristiğine ve dilin adlandırma sistemine uy-
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gun yollarla mekân, bölge ve yerleşim yer-

lerine uygun adlandırmalar yapılır (Gediz-

li, 2012:522). Nora’ya göre tarih nasıl olay-

lara bağlanıyorsa hafıza da mekânlara bağ-

lanır. Bu açıdan Nora, hafıza ile mekân ara-

sındaki güçlü ilişkiye dikkat çekmektedir. 

İnsanın hatıra olarak tanımladığı her şey 

aslında bir yerde olup bitmektedir. Mekân, 

hatıra ve hafıza için bu manada bir zorun-

luluktur. Bazı mekânlar toplumsal anlamda 

hafızanın demir attığı mekânlardır. Bu tür 

mekânlar, bir toplumun hafızasının köşe 

taşlarını, kimliklerinin mihenk noktasını 

oluşturur (Gülbetekin, 2017:49). Nora için 

hafıza mekânları öncelikle kalıntılardır. 

Müzeler, arşivler, mezarlıklar, koleksiyon-

lar, bayramlar, yıldönümleri, anlaşmalar, 

tutanaklar, anıtlar, kutsal yerler, dernekler 

bunlar bir başka çağın tanıkları sonsöz ha-

yalleridir (Nora, 2006:23). Ziyaret yerleri, 

türbeler, hafıza mekânları olarak nitelendi-

rilebilir. Hafıza mekânları olarak adlandırı-

lan mekânlar samimi sadakatin, sessiz hac-

ların kutsal mekânlarıdır. Hafızanın yaşa-

yan kalbidir (Nora, 2006:37). Geçmiş, ancak 

kendisiyle ilişki içinde olunması halinde or-

taya çıkar. Kutsal kabul edilen mekânların 

ziyareti, orada yapılan törenlere iştirak de 

bir anlamda geçmişle bağ kurmak anlamı-

na gelir (Gülbetekin, 2017:103). 

Adbilim ve yer adbilimine dair bu ta-

nımlamalara binaen makalemizde, önce-

likli olarak Balıkesir’deki dede, baba adlı 

ziyaret yerlerinin kutsal mekânlar olarak 

toplumsal fonksiyonlarına değinilmiş, bu 

mekânlarda yapılan törenler ve orada ya-

tan zatın etrafında oluşan efsaneler üzerin-

de durulmuştur. Geçmişle bağ kurularak 

günümüze kadar gelen bu uygulamaların 

ve anlatıların kültürel aktarımın bir parça-

sı olan yer adlarında da kullanımı üzerinde 

durulmuştur. 

Dede, Baba Adlandırması ve 

Ziyaret Yerleri

Sözlükte “değer verilen birini, bir yeri 

görmeye gitmek” anlamında mastar olan 

ziyaretin kökü “zevr”dir ve hem ziyaret et-

meyi hem de ziyaret edileni anlatır. Ziyaret, 

ibret almak için kabirleri, sevap kazanmak 

için mübarek yerleri, akrabaları ve hasta-

ları görmek gibi amaçlarla gerçekleştirilir 

(Kandemir, 2013:496). Bununla birlikte zi-

yaret yerleri her zaman için kendilerinde 

bir manevi güç, feyiz ya da bereket bulun-

durduğuna inanılan ve birtakım efsaneler, 

hikâyeler, kerametler ve mertebeler atfolu-

nan mekânlardır (Günay vd., 2001:10). Ba-

lıkesir ve çevresinde pek çok ziyaret yeri, 

hafıza ve sığınak mekân olarak halk tara-

fından ziyaret edilmektedir. Genel olarak 

bakıldığında “dede, baba, pir, eren, yatır, 

türbe” gibi adlarla anılan ziyaret yerleri 

ve bunlarla ilgili inanışların şekillenmesin-

de eski Türklerdeki atalar kültünün etki-

si vardır. Eski Türklerin inanç sisteminde, 

ölmüş ataları takdis ve onlar için kurban-

lar kesilmesi ailedeki baba hâkimiyetinin 

inanç sahasındaki bir belirtisi sayılmakta-

dır. Telâkkiye göre, baba ve umumiyetle 

atalar, öldükten sonra dahi, ruhları vası-

tasıyla, aile efradını korumaya devam et-
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tiğinden, ona karşı duyulan minnet hissi 

türlü şekillerde ortaya çıkmaktadır (Kafe-

soğlu, 1980:46). Balıkesir yöresinde yapılan 

alan araştırmasında dikkat çekici bir özellik 

“dede, baba” adlı ziyaret yerlerinin sayı-

larının ve halk üzerinde bıraktığı etkilerin 

diğerlerinden daha fazla olduğudur. Onun 

için bu çalışmanın kapsamını özellikle 

“dede, baba” adlı ziyaret yerleriyle sınırla-

ma gereği duyulmuştur. 

Dede adının Anadolu sahasındaki geli-

şiminde birden fazla faktörün etkili olduğu 

söylenebilir. Bunlardan biri İslamiyet son-

rası dindarlık vasfı ön plana çıkmış toplum 

önderlerinin adlarındaki “dede” ifadesi-

dir. Ata kültünün etkisiyle insanlar hak-

kında inanmalar ürettikleri mezar ve ma-

kam sahiplerini “dede” adı ile anmışlardır. 

Anadolu’da pek çok mahalle ve köy adında 

dede ibaresi bulunmaktadır. Bu mahalle-

lerde ya da köylerde muhakkak bir dede 

mezarı vardır. Bu mezar, o köy veya ma-

halle halkının saygı duyduğu, güvendiği 

ve huzur içinde yaşamalarına sebep olarak 

gördüğü bir şahsa aittir (Peker, 2015:182). 

Diğer faktör Yesevi Ocağı’nda yetişen Ho-

rasan erenlerinin Anadolu’nun Türkleşme-

sinde ve İslamlaşmasında oynadıkları rol-

dür. Özellikle Alevî inanç sisteminin teme-

lini oluşturan dede ve talip yapılanmasının 

tarihî köklerinin, XI. ve XII. yüzyıllardaki 

dede, baba, ata adı verilen Türk dervişle-

rinden ve onlara mensup olan toplulukla-

rın adlandırılmasından kalan bir yapılanma 

olduğu söylenebilir. XIII. yüzyıla ait tarihî 

kaynaklar ile sonraki yüzyıllardaki men-

kıbeler de “dede” ve “baba” kavramları-

nın dönemin “heterodoks” topluluklarına 

özgü olduğunu göstermesi bakımından 

önemlidir. XV. yüzyıl öncesindeki göçebe 

ve kırsalda yaşayan topluluklarda “dede” 

ve “baba” adlı şahısların olduğu bunların 

kam ve şaman geleneklerini İslamiyet çatı-

sı altında devam ettirdikleri bilinmektedir 

(Akın, 2017:91-93). Anadolu’da hem Sün-

ni hem Alevî toplumlarında “dede” adının 

çeşitli sebeplerle benimsenmesi, dede adı-

nı taşıyan çok sayıda makam veya mezar-

la karşılaşılması sonucunu doğurmuştur. 

Dede kelimesi Sünni tasavvufunun içinde 

geçmesine rağmen tasavvufi anlamda bu 

kelimenin ad verdiği makam, mezar, yatır 

yok gibidir (Peker, 2015:182). 

Baba adı, Türk halklarının geleneksel 

dünya görüşünde ruh hayatı ile bağlı olan 

evliya ve koruyucu ruhlara ait adların bir 

tamamlayıcısı olup türbelerin ve mezarla-

rın adlarında kullanılır (Beydili, 2003:87). 

Baba kelimesi, ata anlamında olup Türkis-

tan sahasında evliya anlamında kullanıl-

maktadır. Yesevilik tarikatının ve Ahmet 

Yesevi’nin tesiriyle “Ata” kelimesine bağlı 

“baba” tabirine Türk dünyasının hemen her 

kesiminde yaygın olarak rastlanmaktadır. 

Tamamen bir Türk tarikatı olan Bektaşîlikte 

babalığın önemi büyüktür. Baba; Kalende-

riye, Haydariye tarikatlarında ve Türkistan 

Horasan’da Melameti akidelerini, Batıni-

liğin ve Şiiliğin esaslarını ve Türk anane-

lerini ihtiva eden bir kavramdır (Güzel, 

1991:59). 
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Balıkesir’de Dede ve Baba Adlı 

Ziyaret Yerleri

Kültürel arka planına dair değerlen-

dirmeler yapılan dede ve baba adları, 

Balıkesir’de bazı ziyaret yerlerinde bir özel 

isimle birlikte kullanılmaktadır. “Dede” 

sözü, hemen her köyde var olan tarihsel 

kimliği belirsiz bir “dede”yi işaret etme 

manasında çok yaygın bir kullanım alanı-

na sahiptir. Ancak bu makalede özel bir 

isim, lâkap veya unvanla birlikte kullanı-

lan Barak Baba, Hasan Baba, Geyikli Dede, 

Uğurlu Dede, Şıpşıp Dede ve Sinan Dede 

yatırları ve etraflarında anlatılan efsaneler 

konu alınmıştır. Bu yerleşim adlarının, ata-

lar kültü, dede-baba kültü ve Türklere ait 

diğer inançlarla ilişkisini, alan araştırması 

neticesinde elde ettiğimiz bilgi ve konuyla 

ilgili akademik çalışmalar ışığında değer-

lendirmek uygun olacaktır.

1. Barak Baba

Barak Baba, Babailer hareketinin ikin-

ci kuşağına mensup Sarı Saltuk’a mürit 

olmuş bir Kalenderî-Haydarî şeyhidir. Ba-

rak Baba’nın Sarı Saltuk’a ne zaman mü-

rit olduğu bilinmese de Barak (=Köpek) 

lâkabının bizzat Sarı Saltuk tarafından 

kendisine verildiği bilinmektedir (Ocak, 

1992:69). Barak Baba’nın unvanı “baba”dır. 

Baba adı onu İslamiyet’ten önceki döne-

me, “atalar” kültü inancına bağlar. Alevî-

Bektaşî inançlarına kuvvetlice intikal eden 

dedelik ve babalık kurumunun temsilci-

leri arasında Barak Baba da vardır (Duy-

maz, 2016:393). Yunus Emre; “Yunus’a 

Tapduk’dan oldı hem Barak’dan Saltuk’a 

/ Bu nasib çün cuş kıldı ben nice pinhan 

olam” beytiyle tarikat silsilesini bildire-

rek kendisinin şeyhinin Tapduk Baba; 

Tapduk’un Barak Baba; Barak Baba’nın da 

Sarı Saltuk’un halifesi olduğunu belirtmiş-

tir. Sarı Saltuk, Barak Baba ve Tapduk, bu 

tarikat zinciri ile Hacı Bektaş Veli’nin hali-

feleridir (Gölpınarlı, 1941:32). Barak Baba 

ile ilgili pek çok rivayetin merkezinde Hacı 

Bektaş Veli vardır. Velayetname ’nin Hacı 

Bektaş Veli’nin ölümü ile ilgili bölümün-

de Hacı Bektaş Veli şöyle vasiyet etmekte-

dir: “Bir halifem de Barak Baba’dır, gerçek 

bir erdir. Ona da söyleyin, Karasi’ye var-

sın, Balıkesri’ye gidip orasını yurt edinsin” 

(Gölpınarlı, 1958:90). Bunun üzerine Barak 

Baba vasiyet niteliğindeki bu görevlendir-

me ile Balıkesir’e gelmiş, hizmet edeceği 

tekkesini kurmuş ve burayı yurt tutmuştur. 

Barak Baba Türbesi, İğciler ile Topalak Ma-

halleleri arasında, kendi adını taşıyan şu an 

metruk olan Barakdede köyünün üzerinde 

kuruludur. Anadolu’da bugün Barak ve 

türevleri isimleri taşıyan köylerin önemli 

bir kısmının Baraklılar zümresi mensupları 

tarafından kurulduğu düşünülürse bura-

ya kurulan köy, Baraklılar tarafından ku-

rulmuş ve Hacı Bektaş Veli ocağına bağlı 

olarak yüzyıllarca yaşamıştır (Duymaz, 

2016:391). Bazı bilgilere göre “Dede” unva-

nıyla da anılan Barak Dede’ye Orhan Gazi 

döneminde bir temlikname verilmiş, o da 

oğlunu mütevelli tayin ederek zaviyesine 

vakfetmiştir. Barak Dede’nin 1326-1362 yıl-

ları arasında yaşadığı ve zaviyenin de bu 

yıllarda yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Barak 
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Dede Zaviyesi 1530’da Yorma, 1573’te ise 

Bigadiç Nahiyesine bağlı bir köy olarak gö-

rünmektedir (Sevim, 1993:311). Barak Dede 

köylüleri, yöre halkının belirttiğine göre 

“ölet”, yani ölümcül ve bulaşıcı bir hasta-

lık sonucunda köyü terk etmek zorunda 

kalmışlardır. Günümüzde Barak Dede kö-

yünün sadece yıkıntıları ve temel duvarla-

rı kalmıştır; ancak Barak Dede Türbesi hâlâ 

ayaktadır ve bu türbe etrafında pek çok 

inanış ve uygulama canlı bir şekilde yaşatıl-

maktadır. Özellikle her yıl yöre halkı tara-

fından Barak Dede Türbesi’nin yanında köy 

hayrı düzenlenmekte ve dualar eşliğinde 

yemekler yenmektedir. Köy hayırlarında 

insanların bir araya gelmesi hem toplumsal 

hafızanın Barak Dede etrafında canlı tutul-

masını sağlamakta hem de hayra katılanlar 

arasında birlik, beraberlik ve dayanışma 

duygusunun artmasına vesile olmaktadır 

(Başarkanoğlu, 2018:408). 

Ziyaret yerleri daha çok sözlü rivayet-

lere dayalı bir halk dindarlığı ortamında 

hayatiyet bulmaktadır. Hatta kendisiyle il-

gili tarihi gerçekleri de bu yöne çekmek su-

retiyle efsaneleştirmekte ve menkıbeleştir-

mektedir (Günay vd., 2001:82). Barak Baba 

yatırı etrafında da pek çok efsane ve menkı-

benin teşekkül ettiği görülmüştür. Bu anla-

tılardan bazıları şöyledir: 

Bir gün Orhan Gazi cenkteyken zor 

duruma düşmüş ve etrafında aniden Ba-

rak Baba ile Geyikli Baba belirivermiş. Ba-

rak Baba elindeki odunla düşmanları kırıp 

geçirmiş. Düşmanlar kaçmış. Orhan Gazi, 

Bursa’ya gelince Barak Baba’yı yanına ça-

ğırmış, hazinedarına da “Barak Baba ne is-

terse alsın” diye emir vermiş. Sultan, “Ne 

aldı?” diye sorunca, “Çalpara aldı” demiş-

ler. Sultan Barak Babayı yanına çağırmış, 

“Bu kadar altın varken niye çalpara aldın?” 

diye sormuş. “Padişahım bu çalparanın se-

sinin duyulduğu yerleri bana verir misin?” 

demiş. Sultan, “Verdim gitti” demiş. Barak 

Baba şimdiki yerine gelmiş ve çalparaya 

vurmaya başlamış. Bursa’da sarayın cam-

ları zangırdamaya başlayınca Orhan Gazi 

“Eyvah, memleket elden gitti.” demiş. O 

esnada Barak Baba yanında belirivermiş. 

Demiş ki: “Padişahım her yeri verme, çal-

paranın duyulduğu derenin etrafını ver” 

demiş. Şimdiki vadiyi o zaman almış (Ay-

han, 2001:98).

Bir başka efsane ise Barak Baba’nın ke-

rametiyle ve Sarı Musalar köyünün kurulu-

şu ile ilgilidir: 

“Burada Sarı İsmail derlermiş bir adam 

varmış, o da öşür toplarmış. Barak Baba 

Topalak tarafının öşrünü toplarken Sarı 

İsmail buna görünmüş: “Sen kimin öşrü-

nü topluyorsun?” diye. Topalak’ın bu ta-

rafında bir dere vardır. Oradan gelirken 

Barak Baba “dere tut!” diyor, dereyi sel 

basıyor, dere Sarı İsmail’i alıp götürüyor. 

Sarı İsmail’i daha sonra aramaya başlıyor-

lar, derenin aktığı yöne doğru, “Sarı İsma-

il nerde?” diye. Barak Baba soruyor, “Ne 

arıyorsunuz?” Anlatıyorlar “Böyle böyle, 

Sarı İsmail’i arıyoruz” diye. Barak Baba “O 

ters adamdır, dere onu yukarı götürmüş-

tür, aşağı aramayın” diyor. Oradan yuka-

rıya gidiyorlar, bakıyorlar bir çınar dalında 
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asılı, alıp gömüyorlar. Oradan geliyor Sarı 

Musalar Köyünün adı” (Duymaz, 2016:391-

399). 

2. Hasan Baba

Balıkesir merkezinde Hasan Baba Çar-

şısı adı verilen iş hanının içinde hayatı ve 

kerametleri ile pek çok efsaneye konu ol-

muş bir yatır vardır. Bu yatır, halk arasında 

çok makbul ve çok muhterem olan Hasan 

Baba’ya aittir. Şakaik-i Nu’maniye’de Ha-

san Baba’nın Balıkesir’de yattığı ve Emir 

Sultan’ın seçkin halifelerinden biri olduğu 

yazılıdır. Bu muhterem zatın nereli olduğu, 

Balıkesir’e nasıl geldiği kesin olarak belli 

olmamakla beraber, yatır etrafında oluşan 

pek çok efsane kısmen de olsa bu sorulara 

cevap vermektedir (Akpınarlı, 1973:11). Ha-

san Baba’nın şimdiki mezarının bulunduğu 

yer, o zamanın Arap Hanı’nın bir odasıdır. 

Baba, ölmeden önce “Öldüğüm zaman beni 

buraya gömersiniz.” diye vasiyet etmiş, öl-

dükten sonra da vasiyeti yerine getirilmiş 

ve şimdiki mezarına gömülmüştür (Yasa; 

Korkut, 1936:109). Nasıl ki İstanbul’un ma-

nevi koruyucusu Eyüp Sultan, Bursa’nın 

Emir Sultan ise Balıkesir’in manevi koru-

yucusu da Hasan Baba’dır. Hasan Baba ile 

ilgili kaynaklarda doğru ve kesin bilgiler 

yok denecek kadar az olmasına rağmen za-

tın etrafında birçok efsane günümüze kadar 

söylenegelmiştir (Akpınarlı, 1973:13). Bu ef-

sanelerden bazıları şunlardır:

“Hasan Baba, bugün kabrinin bulundu-

ğu çok katlı iş hanının yerinde bulunan çer-

çiciler arastasında ayakkabı tamir ediyor-

muş. Çerçiciler ona “Eskici Baba” derler-

miş. Bir gün bu işyeri sahibi hacca gitmiş, 

hacdayken canı börek istemiş. Bu durum 

Hasan Baba’ya malum olmuş. Hasan Baba, 

han sahibinin evine gitmiş ve hanımına 

“Ustanın canı senin her zaman yaptığın bö-

rekten istemiş. O börekten yapar mısın, ben 

ona götüreceğim.” demiş. Kadın şaşırmış, 

ama Hasan Baba’nın kendi canının börek 

istediğini düşünüp sevabına böreği yapmış 

ve Hasan Baba’ya vermiş. Hasan Baba da o 

böreği hacda han sahibinin yanına koymuş. 

Han sahibi de “Bu börek kokusu nerden 

geliyor acaba? Bu benim istediğim börek” 

demiş, böreği Hasan Baba’nın koyduğunu 

görmemiş. Sonra han sahibinin hac vazifesi 

bitmiş, evine dönmüş. Hanımına, “Hanım, 

ben hacdayken bir gün senin yaptığın bö-

rek zembille başucuma geldi, mis gibi kok-

tu, ben o böreği yedim” demiş. Hanımı da 

“Bir gün Hasan benden sana götüreceğim 

diye börek istedi. Ben de kendi canı iste-

miştir diye yapıp verdim” demiş. Burada 

onun ermişliği ortaya çıkmış” (Duymaz, 

2012:239). 

Bir başka efsane ise özetle şu şekilde-

dir: Balıkesir’de şehrin dışında Hıdırlık Ba-

yırında Çırpılı Dede olarak bilinen bir yatır 

vardır. Rivayete göre Çırpılı Dede, Hasan 

Baba’nın kardeşiymiş ve her gün tülbent 

veya mendil içinde Hasan Baba’ya süt ge-

tirirmiş. Bu zat, bir gün mendil içinde Ha-

san Baba’ya sütünü getirmiş ve dükkânda 

bir çiviye asmış. O sırada içeride bir kadın 

müşteri varmış, bir müddet sonra dışarı 

çıkan Çırpılı Dede’nin ardından süt dam-
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lamaya başlamış. Hasan Baba kardeşine, 

“Ya işte böyledir birader, velilik evliyalık 

dağda, bayırda olmaz.” demiş (Akpınarlı, 

1973:17-18). 

3. Geyikli Dede

Dursunbey ilçesinin Aşağı Musalar 

ile Yukarı Musalar Mahallelerinin güney 

kısmında Dedeambarı Tepe ya da Dede 

Tepe’nin üzerinde bulunan yatırın sahibi-

dir. Geyikli Dede, efsaneye göre; çiftçilik 

ile geçimini sağlayan bir kişiymiş, öküzü-

nün biri yaşlılıktan ölmüş, tek öküzle kal-

mış. Yine de her gün tarlaya çift sürmeye 

gidermiş. Dede, tarlaya vardığında orman-

dan bir geyik çıkıp dedenin ölen öküzünün 

yerine boyunduruğa girermiş. Çift işi bi-

tince, geyik tekrar ormana geri dönermiş. 

Bu böyle devam ederken dedenin hanımı 

durumdan şüphelenmiş. Bir gün yemek 

getirme bahanesiyle dedenin çift sürdüğü 

yere gelmiş; bakmış ki çiftte bir geyik var, 

durumu anlamış. Kadını gören geyik çifte 

koşulu olduğu için zelveyi3 kırmış ve or-

mana kaçmış, bir daha da geri dönmemiş 

(KK1). Bunun üzerine eve dönen dede, et-

rafında bulunan insanlara “Ben öldüğümde 

bu hanımı sakın benim yanıma gömmeyin” 

diye vasiyet etmiş. Bir süre sonra dede öl-

müş ve dede için bir türbe mezar yapmış-

lar. Hanımı ölünce dedenin vasiyetine uy-

gun olarak hanımını türbenin dışına, kapı 

eşiğine gömmüşler. Yıllarca bu durumda 

3 Zelve, öküzün boyunduruktan çıkmaması için bo-
yunduruğa geçirilmiş eğri değneğe verilen ad. (DS, 
4358).

olan türbe daha sonra büyütülerek dede 

ile hanımı aynı türbe içerisine alınmış. Yö-

rede özellikle çocuğu olmayanlar, bir dileği 

olanlar dedenin etrafında dönerler, kurban-

lar keserler, namaz kılarlar ve dua ederler. 

İmanlı olanların dualarının kabul olacağına 

inanılır (Adın, 2001:185). 

Geyikli Baba, Osmanlı Devleti’nin ku-

ruluşunu yansıtan dönemin menkıbevi ta-

rihinin önde gelen simalarından ve bu ta-

rihin kahramanlarından gazi-derviş tipinin 

en iyi temsilcilerinden biridir. Bektaşîliğin 

kuruluşunda oynadığı rol bakımından, Os-

manlı kaynaklarında en fazla iz bırakmış 

şahsiyetlerdendir. Bu şeyhin kendine bağ-

lı kalabalık bir müritler topluluğuna sahip 

bulunduğu anlaşılmaktadır. Bazı kaynak 

ve arşiv belgelerinde bunlar “Geyikli Ce-

maati” (Geyikli Baba Sultan cemaati) ve 

“Geyikli Baba dervişleri” adıyla zikredil-

mektedir. Özellikle Biga, Bursa ve İnegöl 

bölgelerinin Geyikli Baba’nın bizzat hayat-

ta iken faaliyet alanları olması dikkat çek-

mektedir (Ocak, 1996:45-46). Bu durum, 

Balıkesir’deki Geyikli Dede’nin Bursa’daki 

Geyikli Baba’nın müritlerinden olabileceği 

ihtimalini akla getirmektedir. Her iki veliye 

ait benzer menkıbelerin olması bu ihtimali 

güçlendirmektedir. 

Uğurlu Dede

Balıkesir’in Altıeylül ilçesine bağlı Gök-

köy Mahallesinde Çam Tepe’nin üstün-

de bulunan yatır, Uğurlu Dede’ye ait bir 

makamdır. Burada özellikle yaz ve bahar 

aylarında çocuğu olmayanlar yaşlıların te-
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kinleriyle, Uğurlu Dede’ye kurban keserler 

ve fakirlere yedirirler. Allah izin verirse o 

kişilerin muratlarına ereceklerine inanılır. 

Farklı yerlerden hastaların Uğurlu Dede’ye 

derman bulmaya geldikleri görülür. Bu-

rada, yemekler yenir maniler kasideler 

okunur. Önemli bir husus da Muharrem 

ayında, Dede’ye yakın Macarlar, Karaman, 

Çukur Hüseyin, Çoraklık gibi Çepni Ma-

hallelerinin ve Nevşehir tarafından gelen 

Alevîlerin dedeye yaptıkları ziyarettir. Bu-

radaki törene katılanlar ağıtlar yakarlar, 

uluma şeklinde ağlayarak, Hazreti Hüseyin 

ve Kerbelâ şehitleri için gözyaşı dökerler. 

Aynı zamanda Çepniler, ölmüş çocukları 

için ve Hazreti Hüseyin’e de ağıt için bura-

ya geldiklerini belirtmişlerdir. H. İbrahim 

Şahin, Balıkesir Çepnilerindeki ağıt gelene-

ği ile ilgili çalışmasında Çepnilerdeki ağıt 

geleneğini dört başlık altında tasnif ede-

rek incelemiştir. Bu başlıklar; gelinler için 

ağıtlar, ölen bir yakının ardından, askerler 

için ve Hazreti Hüseyin ve Kerbela şehit-

leri için yapılan ağıtlar şeklindedir (Şahin, 

2012:189-211) Ağıtçı kadınlar, Uğurlu Dede 

yatırındaki yas törenlerinde ölen yakınları 

ve Hazreti Hüseyin ve Kerbela şehitleri için 

uluyarak ağlamaktadırlar. Ağıt esnasında 

halk tarafından kaside olarak belirtilen şiir-

lerin okunduğu söylenmiştir (KK2). Uğurlu 

Dede ya da yöre halkının Dede Mevkii ola-

rak ifade ettiği mekân, geçmişte yaşanan 

toplumsal bir olayın hatırlandığı, yasının 

tutulduğu bir hafıza mekânına dönüşmüş-

tür. 

4. şıpşıp Dede

Edremit ilçesinin Kadıköy Mahallesin-

de yatırı bulunan Şıpşıp Dede, bölgenin 

Türkleşmesinde ve İslamlaşmasında rol oy-

namış Horasan erenlerindendir. Dede’nin 

yatırının olduğu tepenin altında bir sarnıç 

bulunmaktadır. Tepede çam ağaçları bol 

olduğundan ve çam ağaçlarının köklerinin 

suyu salmaz oluşundan dolayı sarnıcın ta-

vanından şıp şıp diye su damlamaktadır. 

Şıpşıp Dede, adını sarnıca damlayan bu su 

sesinden almıştır. Yatırın ve sarnıcın oldu-

ğu mevkiden bir nur kalktığı, Dur Dede’ye 

ve Üçler Dede’sine indiği köylülerce mü-

şahede edilmiştir. Şıpşıp Dede’ye özellikle 

çocuğu olmayan kadınlar sıkça rağbet et-

mektedir. Ziyarete gelenler yatırın içinden 

aldıkları bir taşı bir beze sarıp beşik şekline 

getirirler, o beşiği de dedenin üzerindeki 

çalılıklara bağlarlar. Adak adayanlar de-

deye horoz keserler, horozun ayaklarını ve 

başını dedenin yanındaki ağacın dallarına 

asarlar, geri kalan kısmını hayır yaparlar 

(KK3). Kadıköy Mahallesinin içinden Şıpşıp 

Dede’ye giden caddenin ismi Şıpşıp Dede 

Caddesidir. Şıpşıp Dede’nin bulunduğu 

mevki Şıpşıp Çamlığı olarak adlandırılmış-

tır. Bu ad, Şıpşıp Dede yatırının, çam ağaç-

larının ve ulu bir çitlembik ağacının arasın-

da kurulu olmasından kaynaklanmaktadır. 

Dedenin bulunduğu tepenin altındaki sar-

nıç ise Şıpşıp Pınarı’dır. Kerametleri ve ef-

saneleri ile sözlü kültürde canlı olarak ya-

şayan bir velinin adı, yöredeki yer adlarına 

da etki etmiştir. 
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Sinan Dede

Sındırgı’nın Sinan Dede ilçesinde, Si-

dan/Sinan Dağı’nın üstündeki makam 

Sinan Dede’ye aittir. Tüm Anadolu’da ol-

duğu gibi Balıkesir yöresinde de ziyaret 

yerleri yüksek tepeler ve dağlar üzerinde 

bulunur. Bu yer adları, genellikle o tepe-

de medfun dedenin adıyla ya da sadece 

“dede” olarak adlandırılır. Pek çok dede 

mezarı gibi Sinan Dede’nin de tarihî şah-

siyeti hakkında bilgi yoktur; ancak kısa da 

olsa menkıbevi yönü ile ilgili bilgiler var-

dır. Anadolu’nun İslamlaşması ve Türk-

leşmesinde görev almış, Orta Asya ve Tür-

kistan menşeli bir gazi-velidir. Rivayetlere 

göre Sinan Dede, Kurtuluş Savaşı’na ka-

tılmış ve Türk ordusunun zaferi için kılıç 

sallamıştır. Sinan Dede yatırının içindeki 

mezar taşı kitabesinde “Hüvel Baki, Bulun-

duğum dağ Sidan Dağı / Etekleri sudan / 

Durduğum yer nurdan / Horasan Evliyala-

rından Sinan Baba / Ruhuna Fatiha” yazılı-

dır. Sinan Dede’nin bulunduğu yatırın ya-

nındaki kayada koltuk gibi bir oyuk vardır. 

Efsaneye göre Sinan Dede, abdest almak 

için oraya oturmuş ve kayanın içine kolunu 

sokarak kayadan su çıkarmış ve abdestini 

almıştır (KK4). Kutsal, Sinan Dağı’nda ve 

yatırın yanındaki kayada tezahür etmiştir. 

Eliade, bu durumu; kutsal taş, kutsal ağaç, 

taş veya ağaç olarak tapınma nesnesi değil-

dirler, onlara tapınılmaktadır; çünkü onlar 

kutsalın tezahürleridir (Eliade, 1991:X) şek-

linde açıklamaktadır. Dağların ata ruhlarını 

barındıran özel mekânlar olduğu ziyaret 

olgusunda sıkça rastlanılan bir durumdur. 

Sinan Dağı eteklerinde pek çok köyün bir-

leşerek Hıdırellez hayırları yapması, kur-

banlar kesmesi, zirvedeki Sinan Dede’ye 

çıkarak dualar etmesi velinin ruhunun can-

lı olarak dağda yaşadığına dair inanışların 

göstergesidir.

SoNUÇ

Türk bozkır kültürünün bir değeri olan 

“atalar kültü” inancı, Anadolu’ya geliş sü-

reciyle eş zamanlı olarak yaşanan dinî de-

ğişimler çerçevesinde “veli kültü”ne dö-

nüşmüştür. Hayattayken “baba” ve “dede” 

gibi atalar kültü bakiyesi kavramlarla anı-

lan bu veliler, öldükten sonra da “yatır” 

ve “türbe”lerde benzer işlevlerle anılma-

ya ve etraflarında oluşan inanış ve uygu-

lamalarla, efsane ve menkıbelerle kutsal 

mekânların “ruhları canlı” medfunları ol-

maya devam etmişlerdir. Ancak “dede” ve 

“baba”lık kavramlarının dinî hayatın ku-

rumsallaşması sürecinde özellikle Mevlevi 

ve Bektaşî tarikatlarında “tarikat” büyüğü 

anlamında kullanıldığı da dikkati çekmek-

tedir. Nitekim bu çerçevede veli şahsiyetle-

rin bir kısmının, “şehirli ve yazılı” kültürün 

varlığına ve gelişimine bağlı olarak tarihsel 

kimliklerini en azından belirli oranda ko-

ruduğu görülmektedir. Mesela Balıkesir’de 

Hasan Baba için bu tespit geçerlidir. Bekta-

şi yazılı kaynaklarına göre de Barak Baba 

için bu tür yarı tarihsel ve yarı menkıbevi 

bilgiler geçerlidir. Ancak “veli”lerin çok 

önemli bir kısmının “sözlü kültür”ün ege-

men oluşu ve “yerel” niteliği aşamamaları 

sebebiyle tarihsel kimliklerini kaybederek, 
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belki de hiç tarihsel kimlik edinmeden sa-

dece “dede” veya “baba” olarak anılageldi-

ği gözlenmektedir. Bu arada Geyikli Baba 

gibi “kerametinden menkul” bir adlandır-

ma ile anılan ve tarihsel kimliklerini yitirip 

“anonim” hale gelmiş veliler de mevcuttur. 

Balıkesir ve çevresinde her iki durumla da 

karşılaşılmaktadır.

Türklerin tarihsel olarak yaşadıkları 

coğrafyalarda ve bu bağlamda Balıkesir’de, 

“veli”lerin gerek hayattayken gerekse öl-

dükten sonraki “türbe” ve “yatır”larıyla 

“yurt edinme” işlevli yer adları oluşturma-

da çok önemli etki ve katkıları olmuştur. Bu 

erenler ve evliyalar, birer “hafıza mekânı” 

olan ziyaret yerleriyle ve özellikle Hıdırel-

lez, Yağmur Duası ve Köy Hayırı gibi ritü-

eller gerekçesiyle toplumun geçmişiyle ba-

ğını kurmak ve sürdürmek amaçlı ve toplu-

mu bir araya getirme, cömertlik, paylaşma 

ve dayanışma kültürünü canlı tutma, dinî 

ve ahlâkî değerleri üretme ve sürdürme 

gibi işlevleriyle varlıklarını sürdürmekte-

dirler.

KAYNAKÇA
AKIN, Bülent. (2017). Diyarbakır Yöresi 

Alevî Ocakları: Tarih, İnanç ve Gelenek. 
Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ege 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı. İzmir, 
Türkiye.

AKPINARLI, Kerim Kâni. (1973). Balıkesir’de 
Yatırlar (Hasan Baba ve Diğer Türbeler). 
Balıkesir. 

AKSAN, Doğan. (1995). Her Yönüyle Dil Ana 
Çizgileriyle Dilbilim. Ankara.

AYHAN, Aydın. (2001). Hacı Bektaş 
Velinin Balıkesir’e Yolladığı Barak 
Baba. Uluslararası Türk Dünyası İnanç 
Önderleri Kongresi Bildirileri, Ankara, ss. 
89-107.

BAŞARKANOĞLU, Levent. (2018). Balıkesir 
Yer Adlarına Yansıyan İki Menkıbe ve 
Halk Kültürüne Katkıları. Uluslararası 
Necatibey Eğitim ve Sosyal Bilimler 
Araştırmaları Kongresi Bildiri Tam Metin 
Kitabı, C. V. ss. 403-410. 

BEYDİLİ, Celal. (2003). Türk Mitolojisi 
Ansiklopedik Sözlük. Ankara. 

ÇELİK, Celaleddin. (2005). İsim Kültürü 
ve Din Şahıs İsimleri Üzerine Bir Din 
Sosyolojisi Denemesi. Konya.

ÇETİN, İsmet. (2007). Türk Kültüründe Bab 
(Baba)/Ata Geleneği. Milli Folklor, C.19, 
S.7. 

DUYMAZ, Ali. (2012). Bursalı Velilerin 
Balıkesirli Halifeleri. Balıkesir 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.15, 
S. 28-1. ss. 231-247. 

DUYMAZ, Ali. (2016). Balıkesir’de Kültür ve 
İnanç Turizmi İçin Bir Fırsat: Barak Baba 
Türbesi. Balıkesir Kent Sempozyumu 
2015 Bildiriler Kitabı, Balıkesir.

ELİADE, Mircea. (1991). Kutsal ve Dindışı. 
Ankara. 

GEDİZLİ, Mehmet. (2012). “+ca Ekinin Yer 
Adlarındaki İşlevi”. International Journal 
of Human Sciences, S.9.

GÖLPINARLI, Abdülbaki. (1941). Yunus 
ile Âşık Paşa ve Yunus’un Bâtınîliği. 
İstanbul.

GÖLPINARLI, Abdülbaki. (1958). Manâkıb-ı 
Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli Vilâyetname. 
İstanbul. 

GÜLBETEKİN, Murat. (2017). Mekânın 
Hafızası Yer Adları. Ankara. 



194

ALEVİLİK  ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

GÜNAY, Ü., GÜNGÖR, H., TAŞTAN, V. 
ve SAYIM, H. (2001) Ziyaret Fenomeni 
Üzerine Bir Din Bilimi Araştırması. 
Kayseri. 

GÜZEL, Abdurrahman. (1991). Bazı 
Müesseselerimiz ve Şahsiyetler Etrafında 
Milli Kültür-Milli Birlik. Ankara. 

KAFESOĞLU, İbrahim. (1980). Eski Türk 
Dini. Ankara.

KANDEMİR, M. Yaşar. (2013). Türkiye 
Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C.44. 
İstanbul. 

KESKİN, Y. Mustafa. (1999). Turhal, 
Yeşilyurt ve Sulusaray İlçelerindeki Halk 
Dindarlığının Bir Boyutunu Oluşturan 
Ziyaret, İnanç ve Uygulamaları. Fırat 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 
4, ss.185-201.

MEMMEDOV, Nadir. (1993). Azerbaycan’ın 
Yer Adları Oronimiya. Bakı. 

NORA, Pierre. (2006). Hafıza Mekânları. 
Ankara. 

OCAK, Ahmet Yaşar. (1996). Geyikli Baba. 
Türk Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 
Cilt 14, İstanbul. 

OCAK, Ahmet Yaşar. (1992). Osmanlı 
İmparatorluğunda Marjinal Sufilik: 
Kalenderiler (XIV-XVII. Yüzyıllar). 
Ankara. 

ÖRNEK, Sedat Veyis. (1973). Budunbilim 
Terimleri Sözlüğü. Ankara. 

PEKER, Selçuk. (2015). Mezar ve Türbelere 
Kült Merkezli Bir Bakış. Konya.

SAKAOĞLU, Saim. (2001). Türk Ad Bilimi I 
Giriş. Ankara. 

SEVİM, Sezai. (1993). XVI. Yüzyılda Karasi 
Sancağı (Tahrir Defterlerine göre). 
Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 
Ankara, Türkiye.

SMITH, Antony D. (2002) Ulusların Etnik 
Kökeni. Çev. Sonay Bayramoğlu, Hülya 
Kendir. Ankara. 

ŞAHİN, H. İbrahim. (2012). Balıkesir 
Çepnilerinde Ağıt Geleneği ve Ağıtçı 
Kadınlar. Balıkesir Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Dergisi, C.15, S.28-1. ss. 189-211.

Türk Dil Kurumu. (2011). Türkçe Sözlük. 
Ankara.

YASA, Muammer; KORKUT, Halim. (1936). 
Balıkesir’de Yatırlar. Kaynak 4(39), 
ss.107-109. 

Kaynak Kişiler
(KK1) Abdullah Gündoğan, 1930, İlkokul, 

Çiftçi, Balıkesir/Dursunbey/Şabanlar. 

(KK2) Ceylan korkmaz, 1938, İlkokul, Çiftçi, 
Balıkesir/Altıeylül/Gökköy.

(KK3) Sinan Yıldız, 1947, İlkokul, Emekli, 
Balıkesir/Edremit/Kadıköy.

(KK4) Aziz Sırlan, 1985, Üniversite, 
Öğretmen, Balıkesir/Sındırgı/Kınık. 



2019 / Yıl: 9 Sayı: 17

195

EKLER

 
 

 

 

 
 

 

 



196

ALEVİLİK  ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

 
 

 

 

 
 

 

 



197

ÂşIK SIDKî BABA’NIN ARUZLU şİİRLERİNDE 

SEVGİLİYE DAİR DİVAN EDEBİYATI MAZMUN VE 

MECAZLARI1

DIVAN LITERATURE MAZMUNS AND METAPHORS 
ABOUT BELOVED IN ARUZ METRICAL POEMS OF ÂŞIK 

SIDKÎ BABA

1Mete Bülent DEGER2

ÖZ

Bu çalışmada, Alevi-Bektaşi şiirinin 

önemli temsilcilerinden biri olan Âşık Sıdkî 

Baba’nın divanında yer alan aruz vezni ile 

yazılmış şiirlerdeki sevgiliye dair divan 

edebiyatı mazmun ve mecazları üzerine çe-

şitli tespit ve değerlendirmeler bulunmak-

tadır. Bu bağlamda araştırmacı-yazar Baki 

Yaşa Altınok tarafından hazırlanan “Sıdkî 

Baba Dîvânı” adlı eserde bulunan aruz vez-

ni ile yazılmış şiirler tespit edilerek seçilen 

metinler mazmun ve mecaz bakımından 

Makale geliş tarihi: 25.02.2019, Makale kabul tarihi: 26.05.2019 

1 Bu çalışma, 19-21 Ekim 2018 tarihleri arasında 
Mersin’de gerçekleştirilen “2. Yeniceli Âşık Sıdkî 
Baba, Mersin ve Çevresi Halk Kültürü” konulu sem-
pozyumda sunulan bildiri metninin genişletilerek 
makale haline dönüştürülmüş şeklidir. 

2 Arş. Gör. Dr., Mersin Üniversitesi, Fen-Edebiyat 
Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, ORCID ID: 
https://orcid.org/0000-0001-9747-5181.

incelenmiş ve söz konusu bağlamda değer-

lendirmeye tâbi tutulmuştur. Şiirlerinden 

dinî-tasavvufî edebiyat geleneğinin yanı 

sıra divan edebiyatı kültürüne oldukça ya-

kın olduğu anlaşılan Âşık Sıdkî Baba’nın 

gerek Arapça ve Farsçaya hâkimiyeti gerek-

se divan şiirinin yapısal özelliklerini şiirle-

rinde başarılı bir şekilde kullanması, şaire 

divan edebiyatı penceresinden bakma gere-

ği duymamıza sebep olmuştur. 

Çalışmamızda araştırmacı-yazar Baki 

Yaşa Altınok tarfından hazırlanan Âşık 

Sıdkî Baba’nın divanında bulunan aruz 

vezni ile yazılmış ve “divan, gazel, mersi-

yeler” adlı bölümde bulunan 196 şiir divan 

edebiyatında sevgiliye dair sık kullanılan 

mazmun ve mecazlar açısından incelenmiş, 

söz konusu şiirlerdeki sevgiliye dair maz-

mun ve mecazlarda divan edebiyatı etkisi 

ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Âşık Sıdkî Baba, 

Sevgili, Mazmun ve Mecaz, Divan Edebiya-

tı, Alevi-Bektaşi Şiiri, Aruz Vezni. 
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ABSTRACT

In this study, there are various deter-

minations and evaluations about mazmun 

and metaphors that related to beloved in 

divan literature in aruz metrical poems in 

divan of Âşık Sıdkî Baba who is an impor-

tant representative of Alevi-Bektashi po-

etry. In this context, aruz metrical poems 

has been determined that work named 

“Sıdkî Baba Dîvânı” prepared by research-

er-author Baki Yaşa Altınok and the se-

lected texts has been examined in terms of 

mazmun and metaphor and evaluated in 

mentioned context. It is understood from 

the poems of Âşık Sıdkî Baba that it is quite 

close to the culture of divan literature be-

sides the religious-mystical literary tradi-

tion. The fact that Âşık Sıdkî Baba knew 

both the Arabic and the Persian languages 

and his successful use of the structural 

features of divan poetry in his poems has 

led us to feel the need to look at the poet 

through the window of divan literature.

In our study, aruz metrical 196 poems 

in divan of Âşık Sıdkî Baba, prepared by 

researcher-author Baki Yaşa Altınok, in sec-

tions named “divan, lyric and dirges” have 

been examined in terms of commonly used 

mazmun and metaphor and tried to be re-

vealed the effect of divan literature in maz-

mun and metaphors related to the beloved 

in mentioned poems. 

Keywords: Âşık Sıdkî Baba, Beloved, 

Mazmun and Metaphor, Divan Literature, 

Alevi-Bektashi Poetry, Aruz Meter.

1. GİRİş

Türk edebiyatında 13-19. yüzyıllar ara-
sında hüküm süren ve klasik Türk edebi-
yatı olarak da adlandırılan divan edebiya-
tı, birçok yapısal özelliği ile dinî-tasavvufî 
halk edebiyatı üzerinde etkili olmuştur. Ya-
pısal özellikler çerçevesinde telakki edilen 
içerik ve üsluba dair unsurlardan mazmun 
ve mecazlar ise söz konusu etkinin yoğun 
olarak hissedildiği unsurlar olarak göze 
çarpmaktadır. Nitekim şiirin ana unsurları 
olarak nitelendirebileceğimiz mazmun ve 
mecazlar şairlerin kalemi vasıtasıyla şiirin 
özünü yansıtmaktadır. Divan şiirinde sev-
gili ise hakkında mazmunlar ve mecazların 
oldukça yoğun olarak kullanıldığı temel 
unsurlardandır. 

Adından da anlaşılacağı üzere dinî-
tasavvufî halk edebiyatı şairleri bulunduk-
ları dinî ortam gereği şiirlerinde dinî ve 
tasavvufî unsurları daha sık kullanmak-
tadır. Özellikle Alevi-Bektaşi kültüründe 
yoğrulmuş şairler şiirlerinde tasavvuf ve 
dolayısıyla söz konusu kültürün ileri gelen-
leri olan Ehl-i Beyt, On İki İmam vd. kişileri 
yoğun bir şekilde kullanmışlar ve söz ko-
nusu kişileri şiirin kendi bağlamı içerisinde 
ve tasavvufî anlamda kimi zaman sevgili 
olarak telakki etmişlerdir. Özellikle med-
rese eğitimi almış, Arapça ve Farsça bilen 
ve divan edebiyatının yapısal özelliklerine 
hâkim dinî-tasavvufî halk edebiyatı şairleri 
kendi şiirlerindeki sevgili nitelemelerinde 
divan edebiyatın yerleşik mazmun ve me-
cazlarından yararlanmasını bilmişlerdir. Bu 
bağlamda divan edebiyatının etkisi çerçe-
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vesinde sevgiliye dair mazmun ve mecazların dinî-tasavvufi halk edebiyatının şiir dünya-

sında oldukça sık kullanıldığı görülmektedir.

Yukarıda söz konusu edilen nitelikleri haiz bir şair olan Âşık Sıdkî Baba dinî-

tasavvufi halk edebiyatının önemli şairlerinden biri olarak şiirlerinde divan edebiyatının 

pek çok özelliğini kullanmış, çalışmamızın konusu olan sevgiliye dair mazmun ve mecaz-

lara sıkça başvurmuştur. Bu çalışmada şairin divanında bulunan aruz vezni ile yazılmış 

şiirlerdeki sevgiliye dair divan edebiyatı mazmun ve mecazlarını tespit ederek değerlen-

dirmeye çalışacağız. 

2. Âşık Sıdkî Baba’nın Hayatı ve Edebî şahsiyeti

Dinî-tasavvufî halk edebiyatı kollarından biri olan Alevi-Bektaşi şiirinin önde gelen 

temsilcileri arasında yer alan Âşık Sıdkî Baba, 19. yüzyılın sonu ila 20. yüzyılın başlarında 

yaşamış bir şair ve dergâhta önemli hizmetlerde bulunmuş bir yol büyüğüdür. 

Âşık Sıdkî Baba, “1865 yılında dünyaya gelmiştir. Asıl adı Zeynel Abidin olan Sıdkî 

Baba’nın soyu Oğuz Türklerinin Bozok koluna bağlı Dedekargın aşiretine dayanmaktadır. 

Dedekargın aynı zamanda Anadolu’da bir ocağın da adıdır” (Altınok, 2013:1).

“14 yaşına kadar Pervane mahlasıyla anılırken bu yaştan sonra Sıdkî mahlasını al-

mış, Hacı Bektaş dergâhına intisap eden ve Anadolu’nun birçok yerinde sevilen ve saygı 

duyulan bir gönül ehli olarak” (Kavruk ve Oğuztürk, 2017:297) 1928 yılında hayata veda 

eden “Sıdkî Baba 63 yıllık hayatının 51 yılını Hacı Bektaş Veli Dergâhı’na hizmetle geçir-

miştir” (Altınok, 2013:12).

Âşık Sıdkî Baba divan edebiyatının sona ermeye başladığı, dinî-tasavvufi halk edebi-

yatında ise eskisi kadar nitelikli eserlerin verilmediği bir dönemde Alevi-Bektaşi gelene-

ğinin inanç ve düşünce yapısını yansıtan değerli eserler ortaya koymuştur. Her ne kadar 

kendisi ve eserleri hakkında bugüne kadar yapılan çalışmaların sayısı az olsa da son yıl-

larda Âşık Sıdkî Baba üzerine yapılan çalışmaların sayısı artmaktadır. 

“Anadolu’nun bütün yörelerinde şiirleriyle çok iyi tanınan Sıdkî Baba’nın deyişleri ve 

semahları Ali Ekber Çiçek, Erkan Oğur, Âşık Gülabî, Dertli Divanî ve birçok halk müziği 

sanatçısı tarafından bestelenip söylenmektedir” (Altınok, 2013:18).

İyi bir medrese eğitimi gören ve şiirlerinden anlaşıldığı kadarıyla divan şiirine de ol-

dukça hâkim olduğu anlaşılan Sıdkî Baba’nın “pek çok tür ve şekle örnek teşkil edecek şi-

irler yazdığı görülmektedir” (Kaya, 2017:105). Aruza ve heceye hâkim bir şair olarak Sıdkî 

Baba “bildikleri ve inancı doğrultusunda şiirlerini vücuda getirirken yeknesaklık içinde 
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olmamış, yeni duyuş ve düşünüşlerle edebiyatımızda haklı bir yer edinecek örnekler orta-

ya koymuştur” (Kaya, 2017:105).

Âşık Sıdkî Baba sadece şairliği ile değil, aynı zamanda bilge kişiliği ile de bilinen ve 

saygı duyulan bir zattır. Nitekim “Sıdkî Baba şiirlerinde sevgiyi, hoşgörüyü, birlik bera-

berliği, kardeşlik sevgisini ön planda tutmuş, tarihte yaşanan bazı acı olayları hatırlatarak 

bir daha yaşanmaması için uyarılarda bulunmuştur” (Altınok, 2013:19).

 Çalışmamızda temel aldığımız ve Baki Yaşa Altınok tarafından yayımlanan Sıdkî 

Baba divanında “koşma ve peşrevler” başlığı altında 402 şiir; “divan, gazel, mersiye-

ler” başlığı altında aruzla yazılmış 196 şiir; Farsça 2, Arapça bir şiir; “Şeyh Cemaleddin 

Efendi’nin ölümüne yazılanlar” başlığı altında 18 şiir ve “yakınlarının ve eşyalarının di-

linden mersiyeler” başlığı altında 53 şiir bulunmaktadır. “Sıdkî Baba’nın divanda top-

lanan şiirlerinin dışında 1894’te yazılmış 1400 beyitlik mesnevi halinde düzenlenmiş 

Nasihatnâme ve 1900-1904’te müseddesler halinde yazılmış 1700 beyitlik Kerbela vakası-

nı konu alan Mevalid-i Aşk isimli manzum iki ayrı eseri daha bulunmaktadır” (Çiftlikçi, 

2017:411). 

3. Divan Edebiyatında Sevgiliye Dair Mazmun ve Mecazlar

Mazmun, “sözlükte devenin karnındaki yavru, manâ, ana fikir, gizli anlam şeklinde 

manâlandırılan mazmun, terim olarak ise bir şeyi o şeyin özelliklerini söyleyerek veya 

onunla ilgili kavramları, unsurları kullanarak bir beyitte ya da cümlede gizlemek şeklinde 

tanımlanmaktadır” (Mermer ve Keskin, 2011:65). Divan şiirinde mazmunlar genel olarak 

edebî sanatlar bağlamında oluşturulmakta ve bu bağlamda istiare ve teşbih başta olmak 

üzere pek çok söz sanatı mazmunlarla ilişkilendirilmektedir. 

Mecaz ise “sözlük anlamı olarak yol, geçilecek yer, hakikatin zıddıdır. Terim olarak 

bir sözün gerçek anlamı dışında benzerlik ilgisi bulunmadan başka bir söz yerine kullan-

ma anlamına gelmektedir” (Mermer; Keskin, 2011:65). Divan şiirinin niteliği gereği me-

cazlar şairlerin ifade güçlerinin göstergesi olarak oldukça yoğun olarak kullanılmaktadır. 

Hatta edebî sanatlar arasında mecaz-ı mürsel de bulunmaktadır. 

Divan edebiyatı genel olarak aşk konusu etrafında teşekkül eden bir edebiyattır. Şiir-

lerde işlenen aşk şairin meşrebine göre beşerî anlamda bir aşk olabileceği gibi ilahî aşk da 

olabilmektedir. Âşık, sevgilinin aşkından derde düşen, kan ağlayan, gönlü yaralı, boynu 

bükülmüş kişi, maşuk ise âşığın kavuşmaya çalıştığı, âşığa ilgi göstermeyen ancak âşığın 

varlık ve yaşama sebebi olan sevgilidir. Genel olarak sevgilinin saçı siyah, sünbül ve tu-

zak; yüzü parlak, ay gibi, peri gibi; boyu servi gibi; kaşı yay ve hilal gibi; yanağı ayna, gül 
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ve lâle gibi; gözleri ahu ve nergis gibi; gamzesi cellat, kirpikleri ok ve kılıç gibi, ayva tüy-

leri anber gibi; ağzı gonca gibi ve dudakları la’ldir. 

“Divan şiirinde mecazi ve ilahi aşklara ait ayrı birer terminoloji bulunmadığından, 

hangisinde hangi aşkın ele alındığı kesin yargılarla birbirinden ayırt edilememektedir. Bu 

yüzden aşkın işlendiği manzumeler her iki anlamda da yorumlanmaya açıktır” (Öztürk, 

2017:41).

Bu bağlamda yüzyıllar boyunca devam eden divan edebiyatının mazmunlar ve me-

cazlarla örülü klasik yapısında âşık ve maşuka dair mazmun, mecaz ve hayallere dair 

edebî ifadeler benzerlik göstermekte ancak bu benzerlikler şairlerin kaleminde farklı ifa-

deler içerisinde kullanılarak özgün şiirler vücuda getirilmektedir. 

4. Âşık Sıdkî Baba’nın Aruzlu Vezni ile Yazılmış şiirlerine Sevgiliye Dair 
Divan Edebiyatı Mazmun ve Mecazlarının Kullanımı Açısından Tespit ve 
Değerlendirmeler

Alevi-Bektaşi şiir geleneğinin önemli bir temsilcisi olmasının yanında divan edebi-

yatına aşina bir şair olarak Âşık Sıdkî Baba’nın aruzlu şiirlerinde sevgiliye dair ifadeler 

divan edebiyatındaki sevgili profiline dair mecaz, mazmun ve hayaller ile büyük oranda 

benzerlik göstermektedir. 

Şiirlerinde daha çok Allah (Hak) sevgisi, bunun yanı sıra Hz. Muhammet ve Alevi-

Bektaşi geleneğinin önde gelen yol büyükleri olarak On İki İmam, Hacı Bektaş Veli vd. 

isimleri işleyen bir şair olarak Âşık Sıdkî Baba’nın divan şiirinin hayal ve mazmunlar 

dünyası çerçevesinde beşerî anlamdaki sevgiliyi söz konusu ettiği pek çok şiirinin bulun-

duğu da görülmektedir. Bu bağlamda gerek tasavvufi aşk ve beşerî aşka dair mazmun ve 

mecazların ortaklığı gerekse şairi tek bir bakış açısı içerisine hapsetmenin uygun olamaya-

cağı gerçeği düşünüldüğü zaman pek çok şairde olduğu gibi Âşık Sıdkî Baba’nın da bazı 

şiirlerinde maşukun kimliğini anlamamızı sağlayan unsur şairin edebî şahsiyeti veya şiir 

içerisinde maşuka dair bulunan hususi ve mecazi ifadelerdir. 
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Şairin aşağıdaki beyitleri “Veliyeddin Çelebi’ye3 Piri Baba dergâhında takdim olunan 

divani kaside”den (Altınok, 2013:375) alınmıştır. 

Seyf-i Haydar’dan nişâne gösterir ebrûların

Gamze-i işvenle kıldın âşıkânı mübtela [2/12](Altınok, 2013:376)

[Hz. Ali’nin kılıcına benzer kaşların, işveli/cilveli yan bakışınla âşıkları kendine tut-
sak ettin.]

Yukarıdaki beyitte Hz. Ali’nin kılıcına benzetilen “ebrû: kaş” ve “gamze-i işve: cilve-
li yan bakış” ifadeleri divan şiirinde sevgili betimlemelerinde oldukça sık kullanılan ifa-
delerdir. Beyitte sevgilinin (Veliyeddin Çelebi) özellikleri Alevi-Bektaşi geleneğinin inanç 
yapısını da yansıtacak şekilde Hz. Ali’nin kılıcına göndermede bulunularak tasvir edil-
miştir.

Aşağıdaki beyitler incelendiği zaman beşerî anlamda sevgiliyi ifade eden birçok maz-
mun ve mecaz bulunmakla beraber şiirin içeriğinden ve takdim edilen zattan dolayı ta-
savvufi anlamda aşkın ifade edildiği anlaşılmaktadır. 

Anberî giysûların eyler muattar âlemi

Cânib-i gülzâr-ı ârızın dolandıkça sabâ [2/13] (Altınok, 2013:376)

[(Ey sevgili) Senin yanağındaki/yüzündeki gül bahçesi tarafına gün doğusundan 
esen hafif rüzgâr estikçe anber kokulu omuza dökülen saçların bütün dünyayı güzel ko-
kulu hale getirir.]

Bülbül-i dil ağlayuben nâleler inşâd ederler

Ruhları gül kâmet-i serv-i revânın yâd ederler [150/1] (Altınok, 2013:485)

[Gönül bülbülü ağlayıp ahenkli bir şekilde inler. Yanakları gül, boyu servi gibi uzun 
boylu sevgiliyi anar/hatırlar.]

Bu konuda başka örnekler vermek gerekirse şair aşağıdaki beyitlerde sevgiliyi ifade 

etmek için “nevres fidan”, “kâkül-i anber-feşân”, “kâmet-i serv-i revân”, “gonce-i ra’nâ”, 

3 (Veliyettin Çelebi 1867-1940), Feyzullah Çelebi’nin oğludur. Büyük kardeşi Ahmet Cemalettin Çelebi’nin 
ölümü üzerine Hacı Bektaş Veli Dergahı’na postnişin ve vakıf mütevellisi olmuştur. 30 Teşrinsani 1341 tarih 
ve 677 sayılı kanunun yürürlülüğe girişine kadar bu görevde kalmıştır. Uzun süre eğitim görmüş olan Veli-
yettin Çelebi bilgin bir kişidir. Arapça ve Acemceyi çok iyi bilmektedir. Şiirlerinde “Hürremi” mahlasını kul-
lanmıştır. Veliyettin Çelebi de büyük kardeşi Cemalettin Çelebi gibi Atatürk’le yakın ilişkilerini sürdürmüş 
ülkenin her yanına beyannameler göndererek Atatürk’ün desteklenmesi için çalışmıştır. 1940 yılında göçen 
Veliyettin Çelebi çilehane’de özel türbesinde toprağa gömülmüştür (Ulusoy, 2014:111).
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“melek-peyker”, kâmet-i bâlâ” gibi ifadeler kullanılmıştır. Söz konusu beyitlerin bulun-

duğu şiirlerde tasavvufi anlamda bir maşukun bulunmadığı belirgin görülmekle bereber 

şairin edebi şahsiyeti bu konuda çelişkiye düşmemize sebep olmaktadır. 

Gönlümün nevres fidânından haber ver ey sabâ

Kâkül-i anber-feşânından haber ver ey sabâ [7/1] (Altınok, 2013:379)

[Ey saba rüzgârı, gönlümün yeni yetişmiş fidanından haber ver. Anber kokusu saçan 

kâkülünden/perçeminden haber ver.]

Düştü bülbül gibi gönlüm gülüstânından cüdâ

Gözlerim kan kâmet-i serv-i revânından cüdâ [10/1] (Altınok, 2013:380)

[Gönlüm bülbül gibi gül bahçesinden ayrı düştü. Gözlerim (ağlamaktan) kan içinde, 

servi gibi salınan uzun boylu sevgiliden ayrı düştü. ]

Bülbülüm âh eylerim bir gonce-i ra’nâ için

Bir melek-peyker sanavber kâmet-i bâlâ için [128/1] (Altınok, 2013:470)

[Bülbül oldum güzel bir gonca için âh eylerim. Melek yüzlü uzun boylu bir sevgili 

için âh eylerim.]

Âşık Sıdkî Baba’nın aruzlu şiirlerinde tasavvufi anlamda bir sevgilinin belirgin olma-

dığı, daha ziyade dünyevi bir sevgiliye yazıldığı izlenimi veren pek çok beyit ve ifade bu-

lunmaktadır. Çalışmamızda, gazel şerhlerinde genel olarak temel alınan beyit bütünlüğü 

bakış açısını genişleterek şiiri bir bütün olarak değerlendirmiş olmamıza rağmen şairin 

pek çok şiirinde sevgilinin beşerî sevgili olduğu anlaşılmaktadır. Aşağıdaki beyitlerde de 

beşerî anlamda sevgiliyi ifade ettiğini düşündüğümüz ifadeler bulunmaktadır. 

Sûret-i mihr-i münevver kaşları bedr-i hilâl

Şulesi tutmuş cihânı mâh-ı tâbân sevmişim (101/2) (Altınok, 2013:452)

[Nurlu güneş yüzlünün (sevgilini) kaşları hilalin dolunayı gibidir, alevi dünyayı sa-

ran parlayan ayı (sevgili) sevmişim.]

Ağlarım bülbül misâli bir gül-i handân için

Bir sanavber serv-i kâmet kâkülü reyhân için (129/1) (Altınok, 2013:470)

[Açılmış/gülen bir gül (sevgili) için, uzun servi boylu sevgili, kâkülü/perçemi reyhan 

(kokulu) sevgili için bülbül gibi ağlarım.]
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Âşık Sıdkî Baba’nın aruzlu şiirlerinde divan edebiyatında yoğun olarak söz konusu 

edilen aşk hikâyesi kahramanlarını da söz konusu ettiği görülmektedir. Aşağıdaki beyitte 

Leyla ile Mecnun hikâyesinin kadın kahramanı Leyla; kelime anlamı olan “siyah” ile tev-

riyeli bir şekilde kullanılmıştır. 

Havâ-yı leylî-i zülfün düşürmüş dağlara Kays’ı

Edip vahşet halayıktan gezer hayrâneler gibi (58/6) (Altınok, 2013:419)

[Senin siyah (Leyla) zülfünün hevesi/arzusu Mecnun’u/Kaysı dağlara düşürdü. (Bu 

yüzden) Kadın köleden bile korkar halde şaşkınlar/tutkunlar gibi gezer.]

Şair bir başka beyitte ise yine divan edebiyatında sık kullanılan aşk hikâyelerinden 

olan Ferhat ile Şirin hikâyesinin kadın kahramanı olan Şirin’i sevgili sevgili bağlamında 

kullanmıştır. 

Safâ-yı la’l-i Şîrîn’in edip Ferhâd’ı kûhiken

Nihâyet terk-i cân ile yatar rindâneler gibi (58/6) (Altınok, 2013:419)

[Şirin’in/tatlı kırmızı dudağının keyfi/neşesi Ferhat’ı Kûhken (dağ delen) yaptı. So-

nunda hayatını kaybetmiş bir halde rintler gibi yatıyor.]

Divan şiirinde maşukun en önemli özelliklerinden birisi âşığa karşı ilgisizliğidir. 

Daha açık bir ifade ile âşık seven kişi olarak sevgisine karşılık bulamaz ve daima dert 

çeker. Maşuk ise âşığa karşı ilgisiz ve vefasızdır. Ancak çoğunlukla âşık bu durumdan 

şikâyetçi değildir, bilakis maşukun tegafülü olarak adlandırılan bu durumdan memnun-

dur. Zira âşık için maşuk ulaşılmaz bir noktadadır ve âşık maşuka ulaşırsa söz konusu aş-

kın anlamı kalmayacaktır. Aşağıdaki beyitte divan şiirinin önemli temalarından biri olan 

“tegafül”ü hatırlatan ifadeler bulunmaktadır. 

Şikâyet eyleme ey dil o dildârın cefâsından

Cefâsı yeg gelir câna anın mihr ü vefâsından (111/1) (Altınok, 2013:458)

[Ey gönül o sevgilinin cefasından/eziyetinden şikâyet etme, (zira)sevgilinin cefası/

eziyeti onun sevgisi ve vefasından daha caziptir/yeğdir.]

Âşık Sıdkî Baba’nın divanında bulunan aruzlu şiirlerde divan edebiyatında sevgili 

için kullanılan mazmun ve mecazlara dair örneklerin sayısını artırmak mümkündür. An-

cak çalışmamızın hacmi gereği bütün beyitleri burada vermemiz mümkün görünmemek-

tedir.
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Aşağıda Âşık Sıdkî Baba’nın aruzlu şiirlerinde divan edebiyatı mazmun ve mecazla-

rından yararlanarak beşerî anlamda sevgiliyi vasfettiği ifadeler ve kullanıldıkları şiir/be-

yit numaraları bulunmaktadır:4

Anberî giysû: Anber kokulu omuza dökülen saç-161/6, 44/2; bâğ-ı hüsnün gonca-

sı: Güzellik bahçesinin goncası-131/4; ber-güzin giysû: Seçkin/özel omuza dökülen saç-

74/2; bî-vefâ: Vefasız-77/7; bûy-ı müşgîn: Misk kokulu-75/2; dilârâ: Gönül süsleyen/

alan, sevgili-53/8; dilber: Gönlü alıp götüren, sevgili-105/1; dildâr: Gönül almış/sev-

gili-75/1, 152/1; femm-i pâk: Temiz/güzel ağız-161/7; gonca dehan: Gonca ağızlı-57/2; 

gonca handan: Gonca gülüşlü-44/7; gonca-i bâğ-ı cemâl: Yüz güzelliği bahçesinin gonca-

sı-125/2; gonca-i bâğ-ı dehân: Ağız bahçesinin goncası-196/2; gonca-i ra’na: Güzel/latif 

gonca-161/1; gonca-i ruhsar: Yüz/yanak goncası-85/3; gözleri mestâne: Mest gibi/sarhoş 

gibi bakan göz-73/1, 114/4; gül cemâl: Gül gibi güzel yüzlü-85/7; gülzâr-ı rûy: Yüzü gül 

bahçesi gibi olan-52/1; handân-ı hüsn: Güzelliği gülen/kendini belli eden-125/3; kâkül-i 

anber-feşân: Anber saçan saç/perçem-7/11, 96/5; kâkülü anber-feşân: Anber saçan saç-

lı/perçemli-173/2; kâkül-i hoş-bû: Güzel/hoş kokulu kâkül/perçem-57/3; kâmet -i serv-i 

nâz: Servi gibi uzun boylu nazlı sevgilinin boyu-161/2; kâmet -i serv-i revân: Servi gibi 

uzun boylu salınan sevgili-7/4, 10/1, 196/1; kâmet -i serv-i sanavber: Çam servisi gibi 

uzun boylu sevgili-173/5; kâmeti serv ü çınar: Boyu servi ve çınar gibi uzun olan-9/4; ka-

şın hançer: Hançer gibi hilal şeklinde kaşı olan sevgili-58/3; kemend-i kâkül: Kakülün/

perçemin kemendi-105/1; lebi gül gonca: Dudakları gül goncası gibi olan sevgili-152/1; 

leb-i gülgûn: Gül renkli dudak-44/1; leyl-i zülf: Zülfün siyahı-7/4; mehpare: Ay parça-

sı, sevgili-153/1; mehrû: Ay yüzlü, sevgili-57/1; mihribân: Şefkatli, merhametli-173/4; 

nâzenîn: Nazlı, cilveli, işveli-173/4; nergis-i mestâne: Sarhoş/mest gibi bakan nergis/göz-

7/1; nev-civân: Taze genç delikanlı-173/1; nev-fidân: Taze fidan-193/5; nevres fidân: Yeni 

yetişmiş/taze fidan-7/1, 109/1; ruh-i pâk: Temiz/güzel yanaklı/yüzlü-161/9; ruhları gül: 

Yanakları gül gibi-114/4, 173/2; saçı reyhân: Saçı reyhan gibi güzel kokulu-9/3; serv-i 

naz: Uzun boylu/nazlı sevgili/servi-193/4; serv-i revan: Salınan servi, uzun boylu sevgi-

li-1019/1; sultan: Sultan, sevgili-162/5; sûret-i pâk: Temiz/güzel yüz-75/3; sünbülî giysû: 

Sünbül gibi omuza dökülen saç-57/2; tîr-i müjgân: Kirpik oku-152/3; vuslat-ı dildâr: Gö-

nül alan sevgiliye kavuşma-44/6; yüzleri gül: Yüzü güle benzeyen-9/4, 85/3; zincîr-i zülf: 

Zülfün zinciri-73/1, 58/11. 

Âşık Sıdkî Baba’nın aruzlu şiirlerinin pek çoğunda beşerî aşka dair mazmun ve me-

cazların sıkça kullanıldığı görülmekle birlikte tasavvufi aşka dair anlamlar yoğun bir şe-

4 Söz konusu mazmun ve mecazların tespitinde “Altınok, B. Yaşa (2013), Sıdkî Baba Dîvânı, Ankara: Sistem 
Ofset” künyeli eserden yararlanılmıştır. 
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kilde hissedildilmekte ve çoğu zaman şiirin bağlamı içinde sevgilinin kim olduğu anlaşı-

lamamaktadır. Örneğin bir gazelden aldığımız aşağıdaki beyitte şair sevgilinin ağzını, du-

daklarını, zülfünü, boynunu ve güzelliğini güle benzetmektedir. Ancak şiirin bütünü göz 

önüne alındığında ise söz konusu sevgilinin beşerî mi yoksa tasavvufî anlamda sevgili mi 

olduğu şüpheye düşürmektedir. 

Tâze sevdim bir nâzenîn lebi gül dehânı gül

Goncalanmış hüsn-i pâki zülfü gül gerdânı gül (85/1) (Altınok, 2013:441)

[Taze/genç bir güzel sevdim. (Onun) dudağı, ağzı güle benzer. Temiz güzelliği gon-

calanmış gül gibi, zülfü, boynu güle benzer.]

Bu konuda örneklerin sayısı oldukça fazladır. Şairin edebî şahsiyeti göz önüne alarak 

sevgiliyi mürşit olarak düşündüğümüz ifadeler ve kullanıldıkları şiir/beyit numaraları 

bulunmaktadır:5 

Anberfeşân: Anber saçan-5/6; benefşe rayhalı: Menekşe kokulu-5/6; cemâl-i pâk: Te-

miz yüz güzelliği-99/2, 182/3; dilber-i mihriban: Şefkatiyle/merhametiyle gönlü alıp gö-

türen-110/6; dildâr: Gönül almış/sevgili-97/1; efendi: Efendi-50/7; gonca dehan: Gonca 

ağızlı-5/5, 165/5; gonca-i handan: Gülen gonca-191/4, 81/1; gonca vech: Gonca yüzlü/

çehreli-39/4; gül: Gül-50/3, 179/3; kâkül-i anber-feşân: Anber saçan kâkül-8/3; kâkül-i 

reyhân: Reyhan kokulu kâkül/perçem-157/1; kâmet -i serv-i revân: Servi gibi uzun boy-

lu salınan sevgili-48/2, 150/1, 157/3; kemend-i kâkül: Kakülün/perçemin kemendi-97/2; 

lebi la’l-i Bedehşan: Dudağı Bedahşan yakutu gibi kırmızı-38/5; mehlikâ: Ay yüzlü, sev-

gili-113/3; melek-sûret: Ay yüzlü, sevgili-182/3; mihribân: Şefkatli, merhametli-8/4; 

nâzenîn: Nazlı, zarif-8/4; nev-fidân: Taze fidan-8/1; ruhları gül: Yanakları gül gibi-8/3, 

150/1; serv-i sanavber: Uzun boylu sevgili/servi-33/1; sultan: Sultan, sevgili-38/1, 50/7, 

182/5; şâh-ı cihân: Dünyanın hükümdarı-5/1; şem’a-i ruhsar-ı yâr: Sevgilinin yanan fitil 

gibi yanağı-157/4; şivekâr: İşveli, cilveli, nazlı-8/4; şule-i nûr-ı vech: Yüz nurunun ateşi/

alevi-71/1; tîr-i müjgân: Kirpik oku-165/6; yüzleri gül: Yüzü güle benzeyen-135/2, 157/1; 

zincîr-i zülf-i cânân: Sevgilinin zülfünün zinciri-157/7. 

Alevi-Bektaşi kültüründe çok önemli bir yere sahip olan Hz. Hüseyin ve Kerbela ha-

disesi yüzyıllar boyunca şiirlerde işlenmiş ve Hz. Hüseyin’i metheden sayısız şiir yazıl-

mıştır. Söz konusu kültürün önemli bir şairi olması hasebiyle doğal olarak olarak Âşık 

Sıdkî Baba’nın şiirlerinde de Hz. Hüseyin ve Kerbela hadisesinin önemli bir yer tuttuğu 

5 Söz konusu mazmun ve mecazların tespitinde “Altınok, B. Yaşa (2013), Sıdkî Baba Dîvânı, Ankara: Sistem 
Ofset” künyeli eserden yararlanılmıştır.
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görülmektedir. Bu bağlamda Âşık Sıdkî Baba’nın şiirlerinde maşuk olarak Hz. Hüseyin ile 

ilgili pek çok divan edebiyatı mazmun ve mecazlarının kullanıldığını görmekteyiz.

Kâmetindir serv-i nâz-ı cennet-i darü’s-selâm

Sünbül-i kâkül-i müşkîn anber-efşanım Hüseyin 142/10 (Altınok, 2013:479)

[Ey Hüseyin, Bağdat’ın/cennetin nazlı servisi senin boyundur. Misk kokulu 

kâkülünün sünbülü anber saçan sensin.]

Aşağıda Âşık Sıdkî Baba’nın aruzlu şiirlerinde divan edebiyatı mazmun ve mecazla-

rından yararlanarak Hz. Hüseyin’i tasavvufî anlamda sevgili olarak vasfettiği ifadeler ve 

kullanıldıkları şiir/beyit numaraları bulunmaktadır:6

Âşinâ-yı ba-safâ: Neşe/keyif veren tanıdık-16/7; cism-i pâk: Temiz vücut/be-

den-69/5; femm-i pâk: Temiz/güzel ağız-142/6; gerden-i anber-efşân: Anber saçan 

boyun-142/11; hüsn-i pâk: Temiz/latif güzel-18/10; kâmet -i serv-i revân: Servi gibi 

uzun boylu salınan sevgili-134/4, 142/8; nergis-i şehlâ-yı çeşm: Tatlı şaşı bakan ela göz-

lü-142/13; pâk cemâl: Temiz güzel yüzlü-142/12; sultan: Sultan, sevgili-14/3, 17/1; şule-i 

nûr cemâl: Nurlu güzel yüzün alevi-142/9; tîg-ı müjgân: Kirpik kılıcı-142/13; Yûsuf-ı 

devrân: Zamanın/devrin Hz. Yusuf’u gibi güzel yüzlü-17/6; yüzleri gül: Yüzü güle ben-

zeyen-142/8.

Cemaleddin Çelebi’nin7 ölümü üzerine söylenen bir şiirden alınan aşağıdaki beyitte 

sevgilinin saçları ve boynuna dair özellikler çiçeklere ve miske benzetilmiştir. 

Zülfü sünbül hem benefşe gerdeni gül müşk-i nâb

Kâkülü mânend-i şebbû saçları reyhân idi (62/8) (Altınok, 2013:422)

[Yüzüne dökülen saçları hem sünbül hem de menekşe, boynu saf misk, kâkülü/perçe-

mi şebboy, saçları reyhan gibiydi.]

6 Söz konusu mazmun ve mecazların tespitinde “Altınok, B. Yaşa (2013), Sıdkî Baba Dîvânı, Ankara: Sistem 
Ofset” künyeli eserden yararlanılmıştır.

7 Ahmet Cemalettin Çelebi, (1862-1921) Feyzullah Çelebi’nin büyük oğludur. Babasının dünyadan göçüşü 
üzerine 1878 tarihinde Hacı Bektaş Veli Dergâhı’na postnişin olmuştur. Cemalettin Çelebi, 1912 yıllarında 
“Müdafaa” adlı bir kitap yayınlamıştır. Ulusal kurtuluş savaşında Mustafa Kemal ile yakın ilişki içinde bu-
lunmuş ve Mustafa Kemal’in desteklenmesi için ülke çapında çalışmalar yapmıştır. Birinci Büyük Millet Mec-
lisinde “Başkan Vekili” seçilmiş, ancak sağlık nedenleriyle Meclisin hiçbir toplantısına katılamamıştır. Ahmet 
Cemalettin Çelebi, 1921 yılında Hakk’a yürümüş, Dergâhın “Kırklar Meydanı”nda toprağa sırlanmıştır. (Dert-
li Divani, 2016:24)
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Yine aynı şiirden aldığımız bir beyitte şairin Cemaleddin Çelebi’nin ağzı, dudakları 

ve gözlerine dair benzetmelerde divan edebiyatı mazmun ve mecazlarına başvurduğu gö-

rülmektedir. 

Havz-ı Kevser’di dehânı çeşme-i âb-ı hayât

Lebleri lâlegûnundan gözleri mestân idi (62/9) (Altınok, 2013:422)

[Ağzı Kevser havuzu, âb-ı hayat çeşmesi gibi; dudakları lâle renkli, gözleri mest/sar-

hoş gibiydi.]

Yukarıdaki beyitlerden de anlaşıldığı kadarıyla Âşık Sıdkî Baba’nın şiir dünyasında 

Cemalettin Çelebi’nin özel bir yeri bulunmaktadır. Bu bağlamda şiirlerinde tasavvufi an-

lamda Cemalettin Çelebi’yi sevgili olarak vasfettiği pek çok mazmun ve mecaza rastlan-

maktadır. Aşağıda şairin aruzlu şiirlerinde divan edebiyatı mazmun ve mecazlarından 

yararlanarak Cemalettin Çelebi’yi sevgili olarak vasfettiği ifadeler ve kullanıldıkları şiir/

beyit numaraları bulunmaktadır:8

Hüsn-i pâk: Temiz/latif güzel-62/3; kâkülü anber-feşân: Anber saçan saçlı/per-

çemli-63/2; kâmet -i serv-i hırâmân: Salınan servi gibi boylu-62/10; kâmeti serv-i revan: 

Servi gibi uzun boylu nazlı sevgilinin boyu-63/3; la’l-i dür-efşân: İnci saçan kırmızı du-

dak-62/6; mihribân: Şefkatli, merhametli-63/7; nev-fidân: Taze fidan-63/6; ruhları gül: 

Yanakları gül gibi-63/2; server-i taht-ı melâhat: Güzellik tahtının serveri/önderi-62/6; 

şâh-ı merdân: Mertlerin/yiğitlerin şahı-6/1; yâr-ı nâzenîn: Nazlı yar/sevgili- 63/7.

Çalışmamızın hacmi gereği Âşık Sıdkî Baba divanındaki aruzlu şiirlerde sevgiliye 

dair tespit ettiğimiz divan edebiyatı mazmun ve mecazlarının tamamını beyitleriyle bir-

likte vermemiz mümkün görünmemektedir. Bu bağlamda aşağıda şairin kullandığı söz 

konusu ifadeler, şiir ve beyit numaraları ve şiirin kendi bağlamında ifade ettiği diğer kişi-

ler belirtilmiştir:9

Hz. Muhammet: Cism-i pâk: Temiz vücut/beden-33/6; dehânı âb-ı hayât: Ağzı ab-ı 

hayat suyu gibi-37/5; kâmet -i serv-i sanavber: Çam servisi gibi uzun boylu sevgili-37/4; 

kâmet-i bâlâ: Uzun boylu-135/2; lebleri Kevser: Dudakları Kevser suyu gibi-37/5.

8 Söz konusu mazmun ve mecazların tespitinde “Altınok, B. Yaşa (2013), Sıdkî Baba Dîvânı, Ankara: Sistem 
Ofset” künyeli eserden yararlanılmıştır.

9 Söz konusu mazmun ve mecazların tespitinde “Altınok, B. Yaşa (2013), Sıdkî Baba Dîvânı, Ankara: Sistem 
Ofset” künyeli eserden yararlanılmıştır.
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Hz. Hasan: Dehânı âb-ı hayât: Ağzı ab-ı hayat suyu gibi-32/18; gonca-i bâğ-ı safâ: Ke-

yif/neşe bahçesinin goncası-32/11; kâkül-i anber-feşân: Anber saçan saç/perçem-32/11; 

lebleri Kevser: Dudakları Kevser suyu gibi-32/18; mehlikâ: Ay yüzlü, sevgili-120/2; 

nergis-i şehlâ: Tatlı şaşı bakan ela gözlü-32/12.

Veliyeddin Çelebi: Cânib-i gülzar-ı ârız: Yanaktaki gül bahçesi tarafı-2/13; gamze-i 

işve: Nazlı/işveli yan/süzgün bakış-2/12; tîg-ı müjgân: Kirpik kılıcı-2/11. 

Hacı Bektaş Veli: Hûb cemâl: Yüzü çok güzel olan-72/4; mürşid-i âlempenâh: Âlemin 

koruyucusu/sığınağı olan mürşid15/3.

Koçi Baba: Dâmeni pâk: Eteği temiz-11/4.

Hz. Ali: Dâmeni pâk: Eteği temiz-21/2.

Cemaleddin Çelebi’nin çocukları: Gonca-i handan: Gülen gonca-194/5.

Ali Nihani Efendi: Nutk-i pâk: Temiz/güzel konuşma-118/3.

SoNUÇ

Bu çalışmada Âşık Sıdkî Baba’nın en 

önemli eseri olarak niteleyebileceğimiz di-

vanındaki aruz vezni ile yazılmış şiirlerin-

de bulunan sevgiliye dair divan edebiyatı 

mazmun ve mecazları büyük oranda tespit 

edilerek değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu 

bağlamda, Alevi-Bektaşi şiirinin önde ge-

len temsilcileri arasında yer alan Âşık Sıdkî 

Baba’nın sadece Alevi-Bektaşi şiiri boyu-

tunda kalmayıp divan edebiyatının da şiir 

dünyasına dâhil bir şair olarak şiirlerinde 

divan şiirinin mazmun ve mecazlarını yo-

ğun olarak kullandığı tespit edilmiştir. 

Her ne kadar çalışmamızın kapsamı 

Âşık Sıdkî Baba’nın aruzlu şiirlerinden 

oluşsa da söz konusu şiirler vesilesi ile Âşık 

Sıdkî Baba’nın bütün şiirlerindeki kelime 

dağarcığına dair bir düşüncemiz oluşmuş 

ve şairin divan edebiyatına dair olduk-

ça geniş bir bilgi birikimine sahip olduğu 

değerlendirilmiştir. Nitekim şairin gerek 

medrese eğitimi alması gerekse dergâhta 

bulunması ilmî ve edebî birikimini ortaya 

koymaktadır. 

Sonuç olarak Âşık Sıdkî Baba’nın şiirle-

rine bu çalışmamızdan daha geniş kapsam-

lı bir şekilde divan edebiyatı penceresinde 

bakılmasının gerekliliği belirgin bir şekilde 

ortaya çıkmıştır. 
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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: 
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  CITATIONS
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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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