A
AD

Kış/ Winter 2012

Sayı/ Volume 4

Uluslararası Hakemli Bilimsel Akademik Süreli Yayın

ALEVİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
The Journal of Alevi Studies

ALEVİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
The Journal of Alevi Studies
HAKEMLİ DERGİ
Kış/Winter 2012, Sayı/Volume 4
Uluslararası Süreli Yayın - 6 ayda bir yayımlanır - Ücretsizdir.
ISSN 2146-4421

Ankara, Aralık - 2012

MİZANPAJ - DİZGİ:
Serap BİLGİÇ
TÜRKÇE-DÜZELTİ:
Coşkun KÖKEL - Mustafa DAĞIDIR
İNGİLİZCE ÇEVİRİ SORUMLULARI:
Aysegül AKDEMİR - Ali Rıza CAN - Garip AKSÜT - Hüseyin ACAR - Hasan ACAR

ALEVİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ İMTİYAZ SAHİBİ
Özgür Savaş ÖZÜDOĞRU

YÖNETİM KURULU
Akman KARAKÜLAH
Alaattin ATEŞ
Dursun DİRİL
Fikret MİRZAOĞLU
Halil ŞAHİN
Hasan ALTUN
Kemal DEĞİRMENCİ
Muzaffer BİLGİN
Önder YILMAZ
Özgür Savaş ÖZÜDOĞRU
Süleyman EKİNCİ
Teoman TÜRKOĞLU
Turan DEĞİRMENCİ
Yılmaz KAYAASLAN
SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ VE EDİTÖR
Coşkun KÖKEL
YARDIMCI EDİTÖR
Mustafa DAĞIDIR
ÜLKE TEMSİLCİLERİ
ALMANYA

Hasan Gazi ÖĞÜTCÜ

İNGİLTERE

Semih SAVAŞAL ve İngiltere Komitesi

YUNANİSTAN

Ahmet KARAHÜSEYİN

ALEVİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ YÖNETİM MERKEZİ ADRESİ
ALEVİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
Adres: 1201 Sokak No: 55

Ostim-ANKARA/TÜRKİYE

Tel: +90.312 267 35 51

Belge Geçer: +90.312 267 35 59

www.aadergisi.com

Elektronik Posta: info@aadergisi.com
V

“Dergimizin geçen sayısında (3. sayı) yayımlanan, Prof. Dr. M. Fatih Köksal’a ait “Hatâyî’nin Yayımlanmış
Divanlarında Bulunmayan Şiirleri” başlıklı makalede, ilk dipnottan itibaren dipnot numaralarında birer
kayma oluşmuştur. Bunun yanında bazı makalelerin içerisinde yer alan Arapça metin parçalarında teknik
bir hatadan dolayı yanlış yazımlar ortaya çıkmıştır. Söz konusu makalelerden yararlanmak isteyen okurların
bu hususları dikkate almaları gerekmektedir. İstenmeyen bu durumdan dolayı yazarlardan ve okuyuculardan
özür dileriz.”

BASKI
Hermes Tanıtım Ofset Ltd. Şti.
Büyük Sanayi 1. Cad. No: 105 İskitler-ANKARA/TÜRKİYE
Tel: +90.312 384 34 32
Belge Geçer: +90.312 341 01 98
Aralık - 2012 / 2.000 Adet
Gönderilen yazılar yayın yönergesi esaslarına göre değerlendirilir ve iade edilmez.
Yazı, sahibinin sorumluluğundadır. Dergideki yazılar kaynak gösterilerek aktarılabilir.
* Arka kapaktaki nefes Eskişehir-Seyitgazi-Üçsaray köyünden Aşık Nuriye Yüksel bacıdan alınmış olup, Hamza Şıh
(Hamza Şeyh) Dede ocaklılarının (Erdebil süreklilerinin) cem ibadetlerinde okunmaktadır.

VI

BİLİM-DANIŞMA VE HAKEM KURULU
Prof. Dr. Ali DUYMAZ

Balıkesir Üniversitesi

Prof. Dr. Ali TORUN

Dumlupınar Üniversitesi

Prof. Dr. Aynur KOÇAK

Kocaeli Üniversitesi

Prof. Dr. Bahaeddin YEDİYILDIZ

Emekli Öğretim Üyesi

Prof. Dr. İbrahim YILMAZÇELİK

Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. İsmail GÖRKEM

Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet AÇA

Balıkesir Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Fatih KÖKSAL

Ahi Evran Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet KARAKAŞ

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Prof. Dr. Muhtar KUTLU

Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Pakize AYTAÇ

Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Saffet SARIKAYA

Süleyman Demirel Üniversitesi

Prof. Dr. Saim SAVAŞ

Uşak Üniversitesi

Prof. Dr. Şeref BOYRAZ

Cumhuriyet Üniversitesi

Prof. Dr. Tayfun ATAY

Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Temuçin Faik ERTAN

Ankara Üniversitesi

Doç. Dr. Esat HARMANCI

Kocaeli Üniversitesi

Doç. Dr. Fatih USLUER

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Doç. Dr. Hasan TÜZEN

Pamukkale Üniversitesi

Doç. Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Medine SİVRİ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet Naci ÖNAL

Muğla Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa ŞEN

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Yusuf TEPELİ

Akdeniz Üniversitesi

Doç. Dr. Zekeriya KARADAVUT

Akdeniz Üniversitesi
VII

Yrd. Doç. Dr. Alpaslan DEMİR

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Aykan ERDEMİR

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Banu MUSTAN DÖNMEZ

İnönü Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Betül AYDOĞDU

Erciyes Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Caner IŞIK

Adnan Menderes Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Emin KIRKIL

Celal Bayar Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Fahri MADEN

Kastamonu Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Gülay KARADAĞ ÇINAR

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim ŞAHİN

Balıkesir Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Hulusi YILMAZ

Nevşehir Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. İlhan ERSOY

Ege Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Mahmut SARIKAYA

Ahi Evran Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Murat Cem DEMİR

Tunceli Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Murat ÇELİKDEMİR

Gaziantep Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Nilgün DALKESEN

Muğla Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Özer ŞENÖDEYİCİ

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Recep TEK

Karabük Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Servet YAŞAR

Ayfon Kocatepe Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Zekeriya KAPTAN

Cumhuriyet Üniversitesi

Dr. David SHANKLAND

University of Bristol

Dr. Doğan KAYA

Cumhuriyet Üniversitesi

VIII

İÇİNDEKİLER

EDİTÖRDEN ..................................................................................................................................................XI

ALEVİLİKTE DEDELİK KURUMU VE MUSTAFA DEDE ÖRNEĞİ.............................................1/34
İbrahim YILMAZÇELİK, Seher KONT ERDOĞAN

BEKTAŞÎ VE ALEVÎ KÜLTÜRÜNÜN YAZILI KAYNAĞI OLARAK..........................................35/66
FÜTÜVVETNAMELER
Mehmet Saffet SARIKAYA

RİSÂLE-İ HÜSNİYE...............................................................................................................................67/122
Fatih USLUER, Sıdıka DEMİRSÖZ

HACI BEKTAŞ VELİ VE YUNUS EMRE FELSEFESİNDEN HAREKETLE ............................123/148
ANADOLU VE AVRUPA AYDINLANMASINA KARŞILAŞTIRMALI BİR YAKLAŞIM
Medine SİVRİ

KIRIM’DAN İRAN’A BİR CENGİZLİ HANZADESİ: ADİL GİRAY SULTAN .....................149/164
Alper BAŞER, Gülay KARADAĞ ÇINAR

KISAS YÖRESİ MÜZİSYENLERİNİN BÖLGESEL URFA SOUND’UNDAN........................165/176
ELDE ETTİĞİ ÜSLUPSAL ÖZELLİKLER
Banu MUSTAN DÖNMEZ, Ünsal DENİZ

BEYKOZ’DA BİR HORASAN ERENİ: AKBABA SULTAN, TEKKE VE TÜRBESİ ..............177/184
Fahri MADEN

IX

AHMET ÜMİT’İN BİR SES BÖLER GECEYİ ADLI ESERİNDE ALEVİLİK KURGUSU.....185/190
Murat Cem DEMİR

ESKİCUMALI HAMÎD’İN BİR ŞİİRİNİ YENİDEN İNŞA ETME DENEMESİ ......................191/200
Özer ŞENÖDEYİCİ

DERTLİ’NİN BAKIŞ AÇISINDAN ALEVÎ-BEKTAŞÎLER VE EHL-İ SÜNNET ....................201/222
TOPLUMU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Recep TEK

CÖNKLERDEN GÜN IŞIĞINA: DİVRİĞİLİ BUDALA İSMAİL ..............................................223/238
Doğan KAYA

İZMİR TAHTACILARI EKSENİNDE KÜLTÜREL KİMLİĞİN.................................................239/280
İFADE ARACI OLARAK SEMAHLAR
Serap AKDENİZ, İlhan ERSOY

HACI BEKTAŞ-I VELÎ TÜRBESİ’NDE BULUNAN SEMBOLLER VE ANLAMLARI..........281/294
Sadberk ERSOY, Sezgin ERSOY

METİNLERARASILIK BAĞLAMINDA HURÛFÎLİKTEN HİLMİ YAVUZ’UN ..................295/304
HURÛFÎ ŞİİRLERİ’NE
Seda UYSAL BOZASLAN

SARI SALTIK KÜLTÜ VE TUNCELİ-DERSİM BÖLGESİNDEKİ MİRASÇISI: ...................305/340
SARI SALTIK OCAĞI
Yalçın ÇAKMAK

X

EDİTÖRDEN
Hünkâr Hacı Bektaş Veli’nin 13. yüzyılda Anadolu’ya gelişi ile birlikte Anadolu’da dervişler yeni bir düşüncenin, yeni bir inancın ve yeni bir söylemin temsilciliğini yapmaya başlamıştır. İnsan’ı temel alan yol; “eline, beline, diline sahip ol” diyerek sadece coğrafyamızın değil uygarlığın en önemli ve temel etik teorilerinden birini üretebilmiştir.
Bu edeb ve adab Hünkâr’ın dervişi olan dede ve babaların yaşantısı ile sınırlı kalmayıp Anadolu halkının örnek aldığı
değer ve ilkeler bütünü olmuştur.
Hünkâr Hacı Bektaş Veli düşüncesini dervişlerin kurduğu ocaklarla tanıyan Anadolu toplumu için inanç-dede
ocakları yüzyıllar boyunca bir okul gibi hizmet vermiştir. İnanç-dede ocakları Ehl-i beyt’in, on iki imamların inancını,
edebini insanımıza aktaran temel birimler olmuştur. Ocaklarla Anadolu halkı Hacı Bektaş Veli’nin düşünce ufkunun
derinliğini, temsil ettiği duruşun asaletini, insanlığa bıraktığı ilkelerin gücünü tanımıştır. Ocaklarda yetişen dedeler
yolu geleceğe aktaran önderler olmuş, ocaktan irşat olan aşılar nefesleriyle yolu anlatmış, ocaklarda muhabbete katılan kâmiller erenlerin düşünce ve inancını devam ettiren eserler ortaya koymuştur.
Alevilik Araştırmaları Dergisi olarak bizlerin de ana hedefi işte bu büyük düşün-inanç sistemine hizmet etmektir. Bu noktadan hareketle bu sayımızda da Alevilikte dedelik kurumunu irdeleyen, Alevi-Bektaşi inancı adına tarihsel
önemi olan fütüvvetnameler üzerine değerlendirmeler yapan, Şanlıurfa-Kısas yöresi Alevi-Bektaşi müzik geleneğini analiz eden, İzmir yöresi Tahtacı Alevilerinin semah ritüellerini anlatan, Sivas-Divriği yöresi aşıklık geleneğinin
önemli isimlerinden Budala İsmail’i tanıtan, tarihi-karizmatik öneme sahip bir derviş olan Sarı Saltık ve adıyla anılan
ocağı değerlendiren, Bolu-Yeniçağa yöresinde yetişmiş önemli bir Alevi-Bektaşi aşığı Dertli hakkında bilgiler veren,
geleneksel Alevilikte önemli bir kaynak olarak kabul edilen Hüsniye Risalesi’ni işleyen, Safevi Devleti ve Kırım Hanlığı arasında yaşanan siyasal süreci kritik eden, İstanbul Akbaba Bektaşi Tekkesi hakkında bilgiler sunan, Hacı Bektaş
Veli Dergahı’ndaki sembollerin tarihsel-düşünsel boyutunu açıklayan, Hilmi Yavuz’un şiirlerinde Hurufilikle ilintili
noktaları tespit eden, Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre düşüncesini Avrupa aydınlanmasıyla karşılaştıran, Eskicumalı
Hamid’in şiir dünyasını inceleyen, Ahmet Ümit’e ait Bir Ses Böler Geceyi adlı romandaki Alevi temasını değerlendiren
makalelere yer verdik.
Önümüzdeki sayılarda da aynı şekilde konuyu farklı bilim disiplinleri açısından araştıran çalışmalara yer
verilecektir. Gelecek sayıdan itibaren Alevi-Bektaşi inancıyla irintili farklı dillerde yazılmış makaleleri de yayımlamaya
başlayacağız. Bu çalışmalar dergimizde hem yazıldıkları dilde hem de Türkçe çevirileriyle birlikte neşredilecektir. Bu
tür makalelere ilk örnek 5. sayımızda yayımlayacağımız Balıkesir Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mehmet
AÇA’nın “On The Rules Determining The Relationship Between The Bride and New Family Members in Altai, Tuva And
Anatolian Turks - Altay, Tıva ve Anadolu Türklerindeki Gelinle Yeni Aile Bireyleri Arasındaki İlişkileri Belirleyen Kurallar
Üzerine” adlı makalesi olacaktır.
Kasım ayı içerisinde büyük bir kayıp yaşadık. Dergimizin yönetim kurulu üyesi rahmetli Hasan Altun’un Hakk’a
yürüyüşü dergimizin tüm mensuplarına büyük bir üzüntü yaşattı. Sayın Altun çalışmalarımızın başından itibaren her
türlü fedakârlığı yapmış değerli bir büyüğümüzdü. Dergimizin dördüncü sayısını yayımlarken Sayın Altun’u rahmetle anıyoruz. Ruhu şad olsun.
Yine Kasım ayında bir yas-ı matem hizmetini daha gerçekleştirdik. Nesl-i Muhammed, evlad-ı Ali, Ehl-i beyt’in
yüce ismi İmam Hüseyin ve peygamber torunlarının Kerbela’da zalimler tarafından katledilişi insanlık tarafından her
Muharrem ayında olduğu gibi bu ay da anıldı. Kerbela şehitleri için hizmetler görüldü.
Ehl-i beyt için, İmam Hüseyin için, Kerbela şehitleri için tutulan yas oruçlarını, verilen lokmaları, tığlanan kurbanları ve yapılan tüm ibadetleri Hak-Muhammed-Ali katında kabul eylesin. Pir’in himmetiyle…
Coşkun KÖKEL
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ALEVİLİKTE DEDELİK KURUMU VE MUSTAFA DEDE
ÖRNEĞİ
THE INSTITUTION OF DEDE IN ALEVI FAITH AND THE
EXAMPLE OF MUSTAFA DEDE
İbrahim YILMAZÇELİK1
Seher KONT ERDOĞAN2

geçmişten önemli izler taşıyan kültürel bir
fenomene dönüşmüştür.
Bu doğrultuda Alevi-Bektaşi edebiya-

ÖZET
Anadolu Aleviliğinde “insan-ı kâmil”
öğretisi oldukça önemli olup, insanın bu
dünyadaki temel sorularına cevap verme iddiasını taşımaktadır. Alevi-Bektaşi tasavvufunun gösterdiği en önemli nokta; Anadolu
Aleviliğinde yüzyıllar içerisinde oluşturulmaya çalışılan mistisizmin, tarihi bir zenginlik olarak, anonim bir zeminde ve zaman
zaman da anakronik olarak edebi, felsefi ve
müzikal araçlarla günümüze kadar ulaşmış
olmasıdır.
Alevi kültürünün geçmişinde cönkler
dışında ağırlıklı olarak yazılı geleneğin olmaması, dedelik kültü içerisinde edebi ve
felsefi unsurların sözlü bir zeminde müzikal
etmenlerle buluşmasını sağlamıştır. Adeta
müzik, günümüzde, Alevi topluluklarında

tında; Kaygusuz, Yunus Emre, Pir Sultan
Abdal, Kul Himmet gibi isimler, önemli birer anonim kişilik haline dönüşmüşlerdir.
Alevi toplulukları yüzyıllar öncesinden bu
ozanların kimliklerini, Alevi öğretisine uygun olarak sözlü geleneğin dinamiği içerisinde günümüze kadar taşımışlardır. Bu
açıdan ele alındığında, geleneksel Aleviliğin son temsilcilerinden Mustafa Dede’nin
(Mustafa Erdoğan) Alevilik hakkındaki tespit ve şiirlerini, sözlü geleneğin günümüze
yansımaları olarak görmek gerekir.
Anahtar Kelimeler: Dede, Alevi Kültürü, Pir Sultan Abdal, Kul Himmet, Mustafa
Erdoğan.

ABSTRACT
The doctrine of İnsan-ı Kamil (the person who has reached perfection) is very sig-

1 Prof. Dr., Firat Üniversitesi, İnsani ve Sosyal Bilimler
Fakültesi, Tarih Bölümü.
2 Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih
Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi.

nificant in Anatolian Alevism. It is claimed
to respond to the fundamental questions of
human beings in this world. The most im1
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portant point demonstrated by the AleviBektashi philosophy is that the mysticism,
which was tried to be established over the
centuries, has survived as a richness of history, on an anonymous ground and occasionally in an anachronistic way through
literary, philosophical, and musical instruments.

GİRİŞ
Anadolu Aleviliğinin günümüze kadar taşınmasında en önemli rollerden biri,
dedelik kurumuna aittir. Dedelik makamı,
eski Türk inançlarındaki ata kültünün, özellikle Türklerin, İslamiyeti kitleler halinde
kabul ettiği dönemlerde, eski inançlarının
-İran etkisinin açıkça görüldüğü- tasavvufi

Due to the lack of written traditions in

bir ortak zeminde, İslamla harmanlanarak

the history of the Alevi culture, except for

evrimleşmesi ile Alevi kültüründeki yerini

Cönks, literary and philosophical aspects in

almıştır (Ocak, 2009: 35).

oral tradition joined with musical elements
in the cult of Dede. Music, today, is almost
transformed into a cultural phenomenon
which bears the traces of the past in the
Alevi community.
In this respect the figures such as Kaygusuz, Yunus Emre, Pir Sultan Abdal, Kul
Himmet have transformed into important
anonymous persons in the Alevi-Bektashi
literature. The Alevi communities, in accordance with the teachings of the Alevi in the
dynamics of the oral tradition, have carried
the identity of the bards from past centuries

Bu özelliğinden dolayı dini ve sosyal
bir yapılanma olarak, Alevi inancında çok
saygın bir konumu ifade etmiştir. Dede kelimesini, eski Türkler, bilgili, tecrübeli, halka yol gösteren ve bu özelliklerinden dolayı
da toplum katında saygı gören kişileri ifade
etmek için kullanmışlardır. Eski Türk inançları, Şeyh Ahmed Yesevi’nin öncülüğünde,
evliya kültü çerçevesinde İslam ile heterodoks bir zeminde senkretik bir yapı oluşturarak, kolonizatör dervişler ve misyonerler
sayesinde Anadolu topraklarına taşınmıştır
(Ocak, 2009: 51).

to the present day. From this perspective,

Özellikle İslamiyetteki ilk siyasi çatış-

the evaluation and poems of Mustafa Dede

malar halifelik merkezli olmakla beraber bu

(Mustafa Erdogan), one of the last represen-

çatışmalarda Ali’nin tarafında olan insanla-

tatives of Alevi tradition, should be seen as

rın, Ali’nin ilk halife olması ve daha sonraki

the reflections of oral tradition to the present

süreçlerde kendi soyundan gelen insanların

day.

bu görevi üstlenmeleri gerektiği doğrultu-

Key Words: Dede, The Culture of Alevi,
Pir Sultan Abdal, Kul Himmet, Mustafa
Erdoğan.

sundaki iddiaları Hz. Muhammed’in ölmeden evvel Ali’yi kendi yerine vekil tayin ettiği ve halka yol gösterecek imamların ulu
kimseler olmaları ve peygamberin soyundan gelmeleri gerektiği etrafında şekillenmiştir (Özkırımlı, 1990: 14).

2
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Bu görüşü savunan kişilerin Emevi ikti-

başladığı dönemlerde, merkezin siyasi, dini

darları döneminde çoğunlukla muhalafette

ve ekonomik baskılarından kaçmak için kır-

kalmaları ve baskı görmeleri, İslamiyetin

sallarda yaşamayı tercih etmişler ve toplum-

baskıcı unsurlarla yayıldığı Türk toprakla-

sal yapılarını ve inanışlarını kapalı kültürler

rında, Emevi iktidarlarına muhalif kimlik-

içerisinde cumhuriyete kadar taşımasını bil-

lerinden dolayı Türkler arasında sempati

mişlerdir (Yaman, 2009: 178).

kazanmalarına neden olmuştur (Çetinkaya,
2004: 85-93). Bu açıdan değerlendirdiğimizde, Alevilikteki dedelik kurumunun, muhaliflerin Emevi iktidarlarına karşı geliştirdikleri imamlık veya halifelik merkezli görüşlerinin, eski Türklerdeki dede-baba kültü ile
bir sentez oluşturması sonucu ortaya çıktığı
düşüncesindeyiz.
Bugün ocakazade dedelerin peygamber
soyundan geldiklerini iddia etmelerinin en
önemli nedeninin bu durumdan kaynaklandığı göz önünde bulundurulabilir. Seyyidlik
kavramı ise, Alevilerde, dedelerin peygamber soyundan geldiklerini ifade etmek için

Bu çalışmada Alevliğin tarihi gelişimine kısaca değinilerek, Alevi-Bektaşi tasavvufunun ve inancının özgün noktaları ve
karakteristik özellikleri, Pir Sultan Abdal şiirlerinden örneklerle açıklanmaya çalışılmış,
Erzincan Büyükkadağan köyünde ikâmet
eden Mustafa Erdoğan Dede ile yapılan
görüşmeler özelden ele alınıp, Alevilikteki
dedelik kurumunun genel işleyişi açıklanmaya çalışılmıştır.
Bu çalışmanın amacı ise şudur: Cumhuriyetle birlikte değişmeye başlayan ekonomik ve toplumsal yaşam, Kızılbaş Alevi
topluluklarının sosyal yapılanmalarını ve

kullanılmıştır (Yaman, 2009: 178). Aynı za-

inanç ritüellerini olumsuz anlamda etkile-

manda seyyidlik kavramı, dedeler için bir

miş ve günümüzde dedelik kurumu, Ale-

dizi ahlaki ve tasavvufi erdem anlayışının

viler için gittikçe sembolik anlam taşıyan

niteliğini ifade etmek için de kullanılmıştır.

bir kavram haline dönüşmeye başlamıştır.

Bu anlayışa göre seyyid dedeler, dört kapı

Sözlü bir zeminde ritüellerini yürüten dede-

kırk makamın gizli ve mistik bilgisine sahip

lerin, toplumsal konumlarının önemini git-

olmalı, on iki erkân, on yedi kemerbest, üç

tikçe yitirmelerine paralel olarak, sözlü tarih

sünnet ve yedi farzı iyi bilmelidirler. Şeriat-

çalışmaları açısından sahip oldukları değerli

ta şeri atmalı, tarikata göre yaşamalı, mari-

bilgilerin de yavaş yavaş yok olmaya başla-

fetten ayrılmamalı, taliplerine yol gösterme-

ması, bu türden bilimsel çalışmaların daha

li ve sürekli hakikatı aramalıdırlar. Bu inanç

hızlı ve ivedi olarak gerçekleştirilmesini

karekteristiği içerisinde olan Kızılbaş Ale-

zorunlu kılmaktadır. Geleneksel ritüellerin

viler, Osmanlı İmparotorluğu’nun özellikle

kapalı kültürler içerisinde uzun yıllar de-

Safevi tehlikesinden kaynaklanan ideolojik

ğişmeden kalması geçmişin günümüze çok

bir bakış açısından dolayı, Yavuz Selim’den

az değişerek aktarılması açısından önem ar-

itibaren merkeziyetçi bir yapı kazanmaya

zetmektedir. Özellikle yaşlılarla yapılan gö3
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rüşmeler, geçmişe ait bu türden bilgilerin,

gibidir”, “Her nebi için bir vasiy ve varis

tarihi olgulara ait daha önceden bilinmeyen

vardır, Ali de benim vasiy ve varisimdir”

hikayelerin ve destanların kayıt altına alın-

gibi hadisleri bu görüşü savunmak için ka-

masını sağlayacak farklı yöntemlerden bir

nıt olarak kullanmışlardır (Noyan, 2000).

tanesidir. Bu çalışmada en önemli amacımız
bu türden değerli bilgilere sahip olduğuna
inandığımız Mustafa Erdoğan Dede’nin sahip olduğu bilgileri bir ölçüde kayıt altına
alarak gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamaktır.

I. TARİHİ DÖNEMLER
BOYUNCA ALEVİLİK
HAKKINDA
Hz. Ali’nin isminin Arapça nispet hali
olan ve Türkçe’de “Ali’ye mensup”, “Ali
taraftarı” anlamına gelen Aleviler (çoğulu:
Aleviyye, Aleviyyun=Aleviler), İslam tarihinde
Hz. Muhammed’in kendisinden yaşça epey
küçük ve sonradan damadı olan Hz. Ali’nin
soyuna mensup olanları simgeleyen bir isim
olmuştur. Dolayısıyla bu ismin, aslında bugün Türkiye’de ve Balkanlar’da yaşamakta
olan ve onu takdis eden belli bir toplumun,
dini kimliğini belirleyen anlamında başlangıçta bir iligisi yoktur. Kelimenin İslam tarihinde ilk kullanılışı, tamamen siyasi içerikte
olup, peygamberin vefatından sonra, üçüncü halife Osman’ın zamanında (644-656)
başlayan hilafet etrafındaki kavmi mücadelelerin yol açtığı sivil savaş esnasındadır
(Ocak, 2009: 19).

Bu savaşta, Hz. Ali’nin tarafını tutanlara Alevi dendiği gibi, onun soyundan gelenler de bu nispetle anılmışlardır. Dolayısıyla
Alevi kelimesinin tarihsel seyir içinde soybilimsel (jenealojik), siyasi, inançsal (teolojik)
ve tasavvufi (mistik) olmak üzere dört anlamı olmuştur (Ocak, 2009: 19).

1. Soybilimsel Anlam
Alevi kelimesi, bu anlam itibarıyla, Hz.
Ali’nin, Hz. Muhammed’in kızı Fâtma’dan
olma Hasan ve Hüseyin; diğer hanımlarından olma Muhammed b. El Hanefiyye, Ömer
ve Abbas isimli çocukları üzerinden devam
eden soyuna mensup olanları nitelemektedir. Bununla beraber İslam tarihinde asıl
meşhur olan Alevi silsilesi, Hz. Ali’nin hanımı Hz. Fatma’dan olan Hasan ve Hüseyin’in
çocukları vasıtasıyla devam eden soydur.
Bilindiği gibi Hz. Hasan’ın soyundan gelenler, İslam tarihinde Şerif (çoğulu: Şürefâ),
Hz. Hüseyin’nin soyundan gelenler Seyyid
(çoğulu: Sâdât) olarak anılırlar ve tarihteki
bütün İslam devletlerinde son derece saygın kabul edilmişlerdir (Ocak, 2009: 19).

2. Siyasi Anlamı
Abbasi

İmparatorluğu’nun

desant-

Ali’nin tarafında yer alan insanlar, pey-

ralizasyon sürecine girdiği IX. yüzyıldan

gamberin “Ben ilmin şehri isem Ali onun

itibaren, bu imparatorluğun doğu ve batı

kapısıdır”, “Ben kimin efendisi isem Ali de

eyaletlerinde bağımsızlıklarını ilan ederek,

onun efendisidir”, “Ali bedenimde bir baş

birtakım devletçikler kurmayı başaran süla-
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leler, meşruiyet sağlamak ve böylece İslam

diğerlerinden daha yakın olan Yemen’deki

dünyasında kabul görebilmek için kendile-

Zeydiyye’dir (Ocak, 2009: 22).

rini Alevi sülaleler olarak beyan etmişlerdir.
Bunlar arasında en tanınmışlarından ilk sı-

4. Tasavvufi Anlamı

rada, bilindiği gibi, Mısır’da hüküm süren

Alevi kelimesi aynı zamanda bu üç an-

ve parlak bir medeniyet kuran Fatimiler

lamının yanında bir de tasavvuf tarihinde

(909-1171) gelir. Bunlar önce Afrika’da orta-

sisileleri, Hz. Ali’ye dayanan tarikatlar için

ya çıkmışlar, 900’lerde Mısır’a gelmişler ve

de kullanılır. Silsilesi Halife Ebu Bekir’e da-

Halife Muizz (953-975) zamanında Kahire

yanan Nakşibendiliğin dışında hemen he-

şehrini kurarak, burada resmen bağımsız-

men çoğu tarikat geleneksel olarak silsilele-

lıklarını ilan etmişlerdir. Orta Çağ İslam

rini, Hz. Ali’ye dayandırırlar. Bu sebeple on-

dünyasında devlet kurmuş diğer bazı Ale-

lara Alevi tarikatlar denir. Mesala Kadirilik

vi hanedanları şunlardır: Fas’ta İdrisiler

ve Rıfailik bunlardandır. Alevi tarikatların

(789-926) ve yine Fas’ta Sa’diler ve Filaliler

hepsinde âyin esnasında yüksek sesle zikir

(1511-?); Yemen’de Zeydiler, iki kolu olan

yapılır. Bir tek Nakşibendilik’te alçak sesle

Ressiler (860-1281) ve Suleyhiler (1047-

zikir vardır. Alevi tarikatların dışında, doğ-

1138); İran ve Irak’ta Büveyhiler (962-1062);
Amul’da Hassaniler ve Hammadiler (10151121) (Ocak, 2009: 22).

3. İnançsal Anlamı
“Alevi” kelimesi asıl anlamını, Şiiliğin muhtelif mehzepleri ile işte bu alanda
kazanmıştır. Bunlar, VII. yüzyıdaki hilafet mücadeleleri sonrasında, sadece siyasi
gruplar olmaktan çıkıp belirli şartların etkisi
ile inançlarının temeline Hz. Ali’yi oturtarak
İslam tarihinde Müslümanların, Şii ve Sünni olarak iki büyük teolojik kesime ayrılmasına yol açmışlardır.

rudan doğruya adı Aleviyye olan tarikatlar
da vardır. Bunlardan biri, hiç vasıtasız olarak kendini Hz. Ali’ye dayandırırken bir diğeri, Muhammed b. Ali adında bir şeyhten
gelir (Ocak, 2009: 22).

5. Aleviliğin Tarihi Gelişimi
İslam tarihinde peygamberin ölümünden sonra baş gösteren ilk siyasi akımlar
halifelik merkezli olmuştur. Hz. Ali’nin halifeliğini tanıyan insanların içinde olduğu
önemli bir siyasi akım olan Ali taraftarlığı
(Şia-i Ali); İslamın ilk dönemlerinden itibaren etkin olduğu ve yayıldığı bölgelerde

Bunlar en başta Hz. Hüseyin’in soyun-

-Emevi iktidarlarına muhalefetin bir simge-

dan gelen on iki imamın etrafında oluşan

si de olarak- yerel inançlarla İslam ekseni

İmamiye, İsna Aşeriyye veya Caferiyye

içerisinde çeşitli felsefi ve tasavvufi akım-

isimleri ile anılan ve 6. İmam Cafer-i Sâdık’ın

larla bir sentez oluşturmuştur. Özellikle

iki oğlundan biri Musa-i Kâzım’dan süren

Hz. Hüseyin’in Kerbela’da katledilmesinden

asıl büyük kol ile ikinci oğlu İsmail’den süren

sonra mezhepsel bir anlayışa bürünerek, Şii-

İsmailiyye’dir. Bir üçüncüsü ise Sünniliğe

lik içerisinde kristalize olmaya başlayan bu
5
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muhalif akım, Arap olmayan çeşitli toplum-

Türklerin Anadolu’ya gelmeye başla-

larda, o toplumların geçmişlerinden gelen

dıkları XI. yüzyılda Türk yurtlarında İslam

kültürleri ile yoğrularak heterodoks İslam

inancıyla eski Türk inançlarını önemli bir

anlayışlarının gelişmesine ön ayak olmuştur

çatı altında birleştiren çok güçlü tasavvufi

(Ocak, 2003).

akımlar ortaya çıkmaya başlamıştır. Türkle-

Türkler arasında da Müslümanlığın yayılmasına paralel olarak heterodoks akımlar ortaya çıkmaya başlamıştır. Emeviler ve

rin İslam’ı kitleler halinde kabul etmeye başladığı X. yüzyıl, Türk dünyası için tarihi bir
dönüm noktası olmuştur (Köprülü, 1991).

Abbasiler döneminde Orta Asya’da Müs-

Bu yüzyıldan itibaren Türkler, kendi-

lümanlığın Türkler arasında yayılmasında

lerine özgü bir İslamiyet anlayışını benim-

önemli engellerle karşılaşılmış ve süreç çok

semişler, günümüz de dâhil olmak üzere,

kanlı çatışmalara sahne olmuştur. Bu süreç-

Türklerin sosyal yaşayışları da, kurdukları

te Emevilerin İslamiyeti o dönemin önemli

devletler de, ne eski Türklerinkine, ne de

bir ticaret hattı olan İpek Yolu’nu ele geçir-

Araplarınkilere benzemiştir. Türk-İslam ta-

mek için bir baskı unsuru olarak kullanma-

rihinde ve yetiştirdiği halifeleri ile Anadolu

ları Türkler arasında İslamiyet’in yayılmasını önemli oranda engellemiştir (Çetinkaya,
2004: 166). Hatta Türklerin İslamiyet’i kitleler halinde kabul etmediği bu dönemlerde
bile, Ehl-i beyt soyuna, kendilerine de benzer bir şekilde uygulanan baskılardan dola-

Aleviği’nin şekillenmesinde çok önemli bir
yeri olan Şeyh Ahmed Yesevi çok önemli bir
düşünür ve mutasavvıf olarak bu açıdan tarihteki yerini almıştır (Ocak, 1996).
Tam adı Ahmed bin İbrahim bin İlyas

yı sempatileri oluşmuştur. Abbasilerin, Ebu

Yesevi olan Şeyh Ahmed Yesevi, Kara-

Müslim’in Türklerin askeri desteği ile ikti-

hanlıların hüküm sürdüğü çağlarda, Orta

darı ele geçirmesine paralel olarak Horasan

Asya’nın iktisadi, sosyal, siyasi ve medeni

ve Maveraünnehir, Türklerin askeri ve siyasi

hayatında önemli bir yer tutan, Yesi şehri

olarak ağırlık kazandıkları önemli bir mer-

yakınlarında Sayram kentinde doğmuştur.

kez haline gelmiştir. Siyasi baskılardan kur-

Babası Hace İbrahim Şeyh ve manevi babası

tulmak isteyen Ehl-i beyt soyundan birçok

Arslan Baba’nın ölümlerinden sonra Buhara

kişi Horasan ve Maveraünnehir’de Türkle-

ve Semerkant’ta Şeyh Yusuf Hemedani’nin

re sığınmışlardır. Bu dönemlerde Türklerin

yanında eğitimini tamamlamıştır. Yusuf

kendi yerel kimlikleri ile Ehl-i beyt merkezli

Hemedani’nin Melameti-Kalenderi şeyhi ol-

İslam kültürünün belirli bir zeminde buluş-

duğu iddia edilir. Yesevi’nin, Fakrname ese-

ması, Türkler arasında önemli bir hetero-

rinde adları geçen Şakik-i Belhi, Ahmed-i

doks İslam anlayışının, başka bir anlamda

Cami-i Namıki ve Kutbu’d-din Haydar gibi

Anadolu Aleviliği’nin de oluşum koşulları-

önemli şahsiyetlerin, Melameti-Kalenderi

nın hazırlanmasına sebep olmuştur.

çevrelere mensup oldukları da kaynakların
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verdiği bilgilerdir. Hatta bu müridlerden

lamıştır. Vergilendirmedeki kolaylığından

Kutbu’d-din Haydar, XII. yüzyıldan itibaren

dolayı merkezi bir yapı kurmak isteyen ve

Kalenderiliğin en yaygın ve faal kolunu

nüfusu Sünni-ortadoks İslam anlayışı doğ-

oluşturan Haydariliğin kurucusudur (Ocak,

rultusunda kontrol altında tutmak isteyen

1999: 58-59).

Osmanlı İmparatorluğu’nun bu tutumu,

Anadolu’ya hiç gelmemiş olmasına
rağmen Anadolu’da da tanınan ve sevilen
Ahmed Yesevi, yaygın olan kanaate göre,
Mevlana, Yunus Emre ve Hacı Bektaş Veli
gibi Anadolu ekollerini ve Aleviliği etkilemiştir. Ahmed Yesevi, Divan-ı Hikmet adıyla yüzyıllar sonra derlenecek olan Hikmetleri
aracılığıyla Türklere İslam’ı kolaylaştırarak
benimsetmiştir. Bunun için İslam inancını,
Türk gelenek, inanç ve yaşam tarzı ile uygun biçimde sentezleme yolunu seçmiştir.
Üstelik bu yolu seçen kimi din alimleri sapkınlıkla ve dinden çıkmakla suçlanmasına
rağmen Yesevi başarıyla yolunu (tarikatını)
kurmuş ve geliştirebilmiştir. Eski Türk inanışlarından, adetlerinden bir kısmını İslam
dininin içine dâhil ederek, dinlerini yeni
değiştirmiş olan Türk topluluklarına dinin
özünü yani felsefi yönünü tanıtmıştır. Yesevi, Arapça ve Farsça’yı çok iyi bilmesine
rağmen eserlerini ısrarla Türkçe’de vermiştir (Köprülü, 1991).

manevi dünyaları merkezle teolojik açıdan
çok büyük farklılıklar gösteren göçebe Türkmen aşiretleri için bir baskı unsuru olarak
ortaya çıkmıştır. Erdebil’de, Şeyh Safüyiddin tarafından kurulan tekke; Şeyh Cüneyd
döneminden itibaren siyasi bir yapı kazanarak Osmanlı topraklarında baskı altında
bulunan göçebe Türkmen aşiretleri için bir
çekim merkezi oluşturmuş ve göçebelerin
akınına uğramıştır (Savaş, 2009: 59).
Osmanlı İmparatorluğu’na karşı siyasi
ve bir anlamda ulusal bilincin geliştirilmesini sağlayan en önemli sembollerden birisi
de Kızılbaşlıktır. Kızılbaş adı, Şeyh Haydar
döneminde (1460-1488), büyük çoğunluğu
Azerbaycan ve Doğu Anadolu Türkmen
boylarından oluşan Şeyh Haydar’ın taraftarlarını adlandırmak için kullanıldı. Şeyh
Cüneyd döneminden başlayan sürecin bir
devamı olarak, Şeyh Haydar döneminde Safevi tarikatı dini-siyasi bir güce; taraftarları
amaçlı, düzenli gazilere dönüştü. Bunlar,
ayırıcı kırmızı serpuşları, Tac-ı Haydari adı

6. Osmanlı İmparorluğu ve

verilen on iki dilimli kızıl börkleri dolyısıyla

Safeviler

Kızılbaşlar diye anıldılar (Melikoff, 1999).

Şeyh Ahmed Yesevi’nin öğretisini, sos-

Göçebe Kızılbaş aşiretlerden oluşan bir

yolojik yapılarına uygun olarak halk İslamı

nevi federasyon şeklinde örgütlenen tekke,

şeklinde içselleştiren göçebe Türkmenler,

Şeyh Haydar döneminden itibaren, Osmanlı

Osmanlının oluşturmaya çalıştığı merkezi-

için çok büyük tehdit oluşturan Safevi Dev-

yetçi bir devlet yapılanması çabalarından

leti olarak tarihteki yerini alır. Göçebe Türk-

sonra, önemli bir tehdit haline gelmeye baş-

menleri kendi içine alan Erdebil Tekkesi’nin
7
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inanç doktrini Şeyh Safüyiddin tarafından

geleneğinde sıkça işlenmektedir. Özellikle

şu şekilde ortaya konmuştur:

Osmanlı ve Safeviler arasındaki siyasi ge-

Şeyhe göre, Hz. Muhammed’in ölümünden sonra halifelik Hz. Ali’ye verilmeliydi.
Bu görev seçimle değil, babadan oğula geçecek şekilde düzenlenmeliydi. Onun bu düşüncesi daha sonra on iki imam kültünün ve
kutsallığının gelişmesine neden olmuştur.
Şeyh Safüyiddin’e göre imam yüce kimsedir

rilimin en üst noktada olduğu bir dönemde
siyasi tavrını Safevilerden yana koyan ve
Aleviler tarafından yedi büyük ozandan biri
olarak kabul edilen Pir Sultan Abdal’ın aşağıdaki dörtlüğü Erdebil Tekkesi’nin Anadolu Alevileri üzerindeki etkisini ortaya koyması açısından önemlidir.

ve yaptıklarından sorumlu değildir. Bütün

Her sabah her sabah seher yelleri

eksikliklerden arınmış insan-ı kâmildir. Ha-

Seher yelleri ile esen Ali’dir

lifelik bu özelliklere sahip olan Hz. Ali’nin

Muhammed kılavuz mahşer yerine

soyundan gelenlerin hakkıdır. Seçimle gelen imamlarda bu üstünlük olamaz (Savaş,
2009: 58).
Safüyiddin daha sonraki süreçte Hz.

İslam’ın bayrağın çeken Ali’dir

II. ALEVİLİĞİN İNANÇ
AÇISINDAN ÖNEMİ VE ALEVİ-

Ali’nin soyundan geldiğini ileri sürerek, to-

BEKTAŞİ TASAVVUFU

runlarının kurmuş olduğu Safevi Devleti’nin

Tasavvuf; kökeni hakkındaki görüşlerin

Anadolu Alevileri için önemini o zamandan
belirlemiştir. Erdebil Tekkesi, İran’da tasavvuf görüşünün en güçlü, en etkin merkezi konumuna gelmiştir. Bu anlayışa göre
“Allah-Muhammed-Ali” üçlüsü tartışılmaz
bir inanç odağıdır. İnsanda tanrısal nitelikler
vardır. Tanrı insanı kendi var oluşu ile ödüllendirmiştir. Başka bir deyişle insan tanrısal
özden yaratılmıştır. Tanrı, Muhammed-Ali

kesin bir sonuca bağlanmamasına rağmen,
Yunanca, bilgi, bilgelik anlamına gelen
“sophos” sözcüğünden türediğine inanılan
ve yaratılış olayını, Tanrı’nın birliğini ve
gücünü, varlık kavramı içerisinde, sudur
(Tanrı’dan fışkırma) teorisine göre açıklayan dini ve felsefi akımın adıdır (Gölpınarlı,
1985).

ikilisinde nesnel bir görünüşe bürünmüştür.

Tasavvufta işlenen konular insan üzeri-

Bu nedenlerden dolayı Şeyh, Ali’nin İslam

nedir. Buna göre insan, iki temel varlıktan

aleminin en yetkin kişisi olarak ilk halife

oluşur.: Ten (beden) ve ruh (tin). Alevi-

seçilmesi gerektiğine ve daha sonraki süreç-

Bektaşi edebiyatının önemli isimlerinden

lerde de Hz. Ali’nin soyundan gelenlerin bu

biri olan Yunus Emre bu iki kavramsal var-

görevi üstlenmeleri gerektiğine inanıyordu

lığı şu dizeleri ile dile getirmektedir; “Bir ben

(Eyuboğlu, 1991). Bu durum günümüzde

var benden içeri”. Her ikisi de tasavvufa göre

bile Alevi müziğindeki deyiş çalış-söyleyiş

insana Tanrı tarafından verilmiştir (Öztelli,
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1997). Bu iki temel varlığın sembolize ettiği
kavramlar şöyle izah edilebilir; Ten, insanı
yeme, içme ve benzeri gibi biyolojik varlığını ilgilendiren şeylere yöneltir. Ten, insanı
yeryüzüne; daha geniş bir anlamda yeryüzünün nimetlerine bağımlı kılmaya çalışır.
Nefsinin isteklerine dur diyebilen -ruhunu terbiye edebilen- insan olgun insandır (insan-ı kâmil). Bunun sağlanabilmesi
için de dervişlere “halvet” önerilir. Halvet,
dervişin bir odaya çekilerek yeme içme dışında (yaşamı için ancak gerekli olan) hiçbir dünyevi isteğe el sürmeden kendisi ile
hesaplaşmasıdır. Yunus’un “hamdık, piştik
elhamdülillah”demesi bu yüzdendir.
Tasavvufta evrensel varoluş, tin ve özdek arasında bir nevi döngüsellikle dile
getirilir. Bu anlamı ile her ölüm varoluş açısından bir başlangıçtır. Beden toprak olur,

1. Alevi-Bektaşi Tasavvufu
Dört Kapı, Kırk Makam (1. Şeriat kapısı,
2. Tarikat kapısı, 3. Marifet kapısı, 4. Hakikat
kapısı ve insan-ı kâmil) olarak derecelendirilen, Alevi-Bektaşi tasavvufunda, nefsinin
kötülüklerinden arınma süreci, insanın bir
erkân anlayışı içerisinde tarikata bağlanması, kurallara uyması, birçok sınavdan ve
denemeden geçerek Tanrı’da var olması olgusu ile ilgilidir. Pir Sultan’ın aşağıdaki şiiri
inancın bu yönünün bir eğitim konusu olarak ortaya çıktığını göstermektedir.
İkrar alıp ikrarından dönersen
Varıp mürşit eteğinden tutmazsan
Arıtıp kalbini temiz etmezsen
Kıraç yerde duramazsın ebsem dur
Pir Sultan’ım söyler sözün doğrusun

ruhta “fenafillah” yani asıl kaynağına döner

Yezid bundan ne anlasın ne duysun

(Atalay, 1991). Tasavvufun bir diğer konu-

Arıt kalbin tahta sultan olursun

su insan sevgisidir, hoşgörüsüdür. İslam

Tacın tahtın terk edersen ebsem dur

tasavvufunda Tanrı görünmez, yarattıkları
ile görünür. Yarattıklarının en mükemmeli
insandır. İnsan Tanrı’nın yeryüzündeki tecellisidir. Bu nedenle insanı sevmek Tanrı’yı
sevmekle eşdeğerdir. Mevlana’nın “ne olursan ol yine de gel” demesi bu yüzdendir (Kadir, 1993). Bu düşünce Yunus Emre’de “Bir
gönül yıktın ise/kıldığın namaz değil”. Hacı
Bektaş Veli’de “Her ne arar isen kendinde ara/
Mekke’de, Kudüs’te hacda değil”dizeleri ile dile

Alevi-Bektaşi tasavvufunda insan yaratılmıştır, ancak özünü oluşturan varlık önsüz ve sonsuzdur. Bu inanç sistemine göre
böyle bir tarikat disiplini içinde olmayan
insan, kendi içindeki tanrısal özün farkına
varamaz ve yorumlayamadığı inançların
karmaşıklığı içerisinde doğru yolu bulamaz
(Gölpınarlı, 1985).
Şeriat taşından bir taş kaldırdım

getirilir. Tasavvufta işlenen konulardan biri

Marifet ehlinin gülün soldurdum

de Tanrı sevgisidir. Tanrı sevgisi ve ona ka-

Ne yaman kanlıyım nefis öldürdüm

vuşma isteği bütün sevgilerin üstündedir.

Aman mürvet günahkarım erenler
9
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Alevi-Bektaşi tasavvufunda ve örnek

gözünü sakın”dizesi tasavvufun insan-tanrı

olarak aldığımız Pir Sultan Abdal’ın bir

anlayışını içerir. İnsanın bir gönlü vardır ve

dörtlüğünde insan-evren-tanrı üçlüsünün

bu gönül -yani ikiliklerden ve eğriliklerden

kutsallığı, Hz. Ali’nin kişiliğinde oluşturul-

arınmış gönül- Tanrı’nın evidir. İnsan bu ne-

maya çalışılmış ve tinsel olarak Ali, Tanrı’ya

denle kutsaldır. İnsanı küçümsemek ve ona

ulaşmada yolu ışıklandıran bir varlık olarak

aşağılayıcı bir gözle bakmak Tanrı’ya doku-

ele alınmıştır. Aşağıdaki Pir Sultan Abdal şi-

nur. “Cümlesin ademde buldum erenler” dize-

irlerinden iki dörtlük bu düşünceyi destek-

sinde ifade edildiği gibi Alevi-Bektaşi tasav-

lemek açısından örnek olarak verilebilir.

vufunda insan, evrenin özüdür ve Tanrı’nın

Ali söyler Hızır yazar ayeti

nesnelleşmiş halidir. Bu durum aynı zaman-

Elinde zülfikâr, zehirden katı

da varlık birliği gereğidir. Bütün arananları

Aşikâre Ali’nin kerameti
Birisi Muhammed birisi Ali
Pir Sultan Abdal şiirlerinde de gösterildiği gibi Alevi-Bektaşi tasavvufunda insan, Ali’nin kılavuzluğunda veya dedelikdedebabalık kavramı içerisinde kişileştirilen

insanda bulmak, insanı varlık türlerinin özü
saymak tasavvufun özel bir görüşüdür. Bu
konu Yunus Emre şiirlerinde de en coşkun
ve yoğun şekli ile işlenmiştir (Öztelli, 1997).
Hak cihana tolıdır kimseler Hakk’ı bilmez
Anı sen senden iste o senden ayrı olmaz

ve yüceltilen bir kılavuzun öncülüğünde,

Alevi-Bektaşi tasavvufunda normal hali

iyi yanlarını yüceltebilir ve bu sayede kötü

ile insan sadece isim olarak insandır. Gerçe-

yanlarını egemenliği altına alabilir. İşte bu

ğe ulaşmasını engelleyen bir durum olarak,

yönü ile insan Pir Sultan Abdal şiirlerinde

bilinci olmadan yaşamak hayatın gerçeklik

de gösterildiği gibi uyarılmaya ve eğitilme-

tanımının dışındadır. Ruhsal gözler açıl-

ye elverişli bir varlıktır.

madan, başka bir anlamda kalp tamamıy-

Sen Hakk’ı yabanda arama sakın
Kalbini pak eyle Hak sana yakın
Ademe hor bakma gözünü sakın
Cümlesin ademde buldum erenler
Alevi-Bektaşi tasavvufunda, yukarıda
Pir Sultan’dan alınan dörtlükte de ifade edildiği gibi, Tanrı’yı insan gönlünde arayan bu

la ışıkla dolup Ali sevgisi eşliğinde gerçek
benliğini görmeden insan uyanık ve bilinçli
değildir.
Pir Sultan’ım münkir yola gelir mi
Kaplumbağa uçup menzil alır mı
Hiç, mürşitsiz kişi Hakk’ı bilir mi
Gel Muhammed Ali katarına gel

anlayışta Tanrı ile bütünleşebilmenin sağla-

Alevi-Bektaşi tasavvufunda normal in-

nabilmesi için gönlün arınmış ve bütün eğ-

sani akıl, Tanrı aşkı ile tasarlanmış “benlik”

riliklerden, çarpıklıklardan sıyrılmış olması-

bilincine erişemez. Tanrı aşkı ile kurgulan-

nın gerekliliği ifade edilir. “Ademe hor bakma

mış olan benlik bilincinde Alevi-Bektaşi
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inancına göre ilahi bir kudretin varlığı söz

ki bağımlılık ilişkisine göre maddenin ruh,

konusudur ve kurgulamanın merkezinde

yani ilahi bilinç olmadan var olamayacağı

“gönül” kavramı vardır. Alevi-Bektaşi inan-

anlamına gelir. Bu anlayış çerçevesinde in-

cında evrende var olan herşeyin özü bu kav-

san, bağımsız olan görünmez ve bilinmez

ram içinde konumlanmıştır. Evrensel olarak

olan ruh ile görünür ve bilinir olan madde-

insanın kutsallığının bilgisi ve dolayısı ile

nin birleşmesinden meydana gelmiş, göksel

Tanrı’nın varoluşunun bilgisi, gönül kav-

unsurlarla yersel unsurların kesişim düzle-

ramı ile ifade edilen kalbin derinliklerinde

minde görünür tinsel bir varlık olarak tasar-

gizlidir (Eyuboğlu, 1992)

lanmıştır (Kara, 1995).

Pir Sultan Abdal’ım arıdır arı

Kâfi nun olmazsa ilim yok olur

Görünmez arı var gönüller nuru

Her zerreyi vücut onlardan bilir

Sütten ak, abdan ak, sudan arı

Bu ilmi yok olup var olan bilir

Gözlere görünmez baldan haber ver

Yok olup var olan halden haber ver

Bu anlamı ile “ben” denilen varlıkla

Bedeni ile somutlaşan birer kavram

anlatılmak istenen şey Tanrı’nın varlığıdır.
Bu varoluş insan bilincinde kendini ilahi bir
kudretle ortaya çıkarır ve evrene yayılır. İlahi bilinç evrende, kendisini görünüş alanına
çıkartmak için yer ve gök olarak ikiye bölmüştür. Doğada görünüş alanındaki göksel
unsurlarla ifade edilen veya Tanrı kavramı
ile tasarlanan ilahi doğanın tam karşısında
yersel unsurlar olarak tasarlanan madde
dünyası yer almıştır.

olarak, insanda iki varoluş şekli söz konusudur. Göksel unsurlarla temsil edilen ve
Alevi-Bektaşi tasavvufunda dikey düzlem
olarak varoluş düzleminde insan için, Tanrı
alemi ile insanlık ve madde alemini biribirine bağlayan manevi hayatın varlığı söz konusudur. Bu manevi hayat içerisinde insan
ayakları ile maddeye, aklı ve ruhunu sembolize eden başı ile gökyüzüne bağlıdır. İnsandaki ilahi bilinç, yersel ve göksel unsurların
kesiştiği somut bir yer olarak kalbinde veya

İnsan bilincinde varlıklaşan şeylerin or-

tinsel olarak gönlünde saklıdır. Bu anlamı ile

taya çıkması ruh ve maddenin birleşmesi ile

kalp ilahi bilinçle yersel unsurların kesiştiği

gerçekleşmiştir. Oluşun bu şekilde imgele-

ve oluşun meydana geldiği merkez nokta

nen doğası içerisinde ruh bağımsız, madde

olarak tasarlanmıştır. Bu nedenle kalp yani

bağımlı bir etmen olarak kurgulanmıştır.

gönül, meyve çekirdeğinin bedeninde ken-

Ruh ancak madde ile bu oluş sürecinde se-

disini üreten ağacın bilgisini içermesi gibi,

çilebilir hale gelmiştir ve ruh maddeye göre

hem görünür alemlerin, başka bir anlamda

asıl olandır. Başka bir anlamda oluşun mis-

yaratılışın hem de görünmeyen yaratılış ön-

tik özelliğinde, ruhun dışında kalan her şey

cesi alemlerin bilgisi ile donatılmış “kozmik

hayal dünyasındadır ve hiçlikten ibarettir.

bilinç” veya ruh olarak kurgulanmıştır (Öz,

Bu kurgulamada madde ile ruh arasında-

1997).
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Alevi-Bektaşi inancında, gönül kavra-

Alevi-Bektaşi inancında bu perdenin

mının bu şekilde yapılmış tasarımının bir

ötesindeki insan, maddenin ve zamanın

sonucu olarak ortaya çıkan saf ilahi bilinç

kaçınılmaz egemenliğinden dolayı, hiçlikle

insanı Tanrı’ya ulaştıracak yegâne etmen-

sarmalanmış olduğu niteliklerinden sıyrıl-

dir. Bu bilince ulaşmış her varlıkta, yani

mış isimsiz ve şekilsiz gerçek bir tinsel var-

insan-ı kâmil’de ulaşılan bilincin bu seviyesi

lıktır. Ama bu perdeyi kaldıramayan birey-

ile birlikte, özsel anlamda tanrısal birlik ger-

sel insan tinselliğiinin kutsal varlık halini

çekleşmiş olur. Alevi-Bektaşi tasavvufunda

kavrayamaz ve kavrayamadığı için de ölü

insan-ı kamil olma hali sonsuz ve mutlak

niteliklerden oluşan duygu ve düşüncele-

iyilikle özdeşleştirilirken normal insani akıl,

rinin ötesine geçemez. Mevcudiyetine ölü

gelip geçici olan madde alemi çevrelemiştir.

niteliği kazandıran ve geçmişin kaçınılmaz

Sınırlandırılmış bir varlık olarak insan aklı-

egemenliği ile şekillenen duygu, düşünce

nın kâmil insanın ilahi bilincine ulaşabilmek

katmanlarının ortadan kaldırılışı sürecinde

için kendisini çevreleyen sınırların ötesine;

acı ve kızgınlıkları ile yüzleşmek zorunda

yani maddeler dünyasının ötesine geçme
zorunluluğu ortaya çıkar. Ortadan kaldırılması gereken bu maddi engeller, insan bilincinde madde ile sınırlandırılmış kişiliğin

kalır. Bu anlamı ile geçmişle gelecek birer
olanak olarak insanın önünde, “şimdi” olgusu içerisinde bulunmaktadır (Çamuroğlu, 1999: 69).

bağlı olduğu nefis veya ego benlik olarak

Bu yüzleşme dönüşüm sürecinin her

ortaya çıkar. Kişiliğin bağlı olduğu nefis ve

anında ortaya çıkabilme kapasitesine sa-

ego benlik insan aklında geçmişle geleceğin

hiptir. Bu nedenden dolayı geçmişle ve

kesişim noktasında maddi dünya ile varlık-

geçmişin insan bilincindeki ölü niteliği ile

laşan, geçmişe yönelik olarak şekillenen ve

yüzleşme, Alevi-Bektaşi inancında kâmil

asla değiştirilemeyecek olan ve bu yönün-

insan’ın tanrısal sorumluluğu gereği bir ter-

den dolayı da ölü olarak nitelendirilebilecek

cih sorunu olarak ortaya çıkar. Alevi-Bektaşi

olan duygu, düşünce ve hatıralardan oluşur.

inancında insanın geçmiş ile yüzleşmekteki

Başka bir anlamda insanın hafızasına uygun

amacı; dünyadaki varlığının da nedeni ola-

olarak şekillenen zihnin ölü bir mevcudiyeti

rak kendisini ve dolaylı olarak da Tanrı’yı

söz konusudur. Bu ölü mevcudiyet, Alevi-

bilmesidir. İnsanın tinsel varlığını değerli

Bektaşi tasavvufunda yedi büyük günahla

kılan yegâne etmen kalbinde barındırdığına

sembolize edilmiştir. Bunlar: gurur, kibir,

inanılan ilahi ışıktır. Bu ışık evrendeki tanrı-

kin, nefret, öfke, şehvet ve aç gözlülüktür.

sal varoluşun veya onunla ilgili olan herşe-

Bu yedi büyük günahla ortaya çıkan övülme

yin başlangıcıdır. Tanrısal varoluşun evren-

ve onaylanma isteği insanın gerçek varlığa

sel nitelik kazanmasındaki en önemli neden

ulaşmasına engel olan bir perde olarak kur-

Tanrı’nın kendi özüne duyduğu aşk yüzün-

gulanmıştır.

dendir. Tanrı, özündeki tanrısal niteliğe sa-
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hip kutsal insana duyduğu aşk yüzünden

Bektaşi tasavvufuna göre ruh ve nefis, can

tanınıp bilinmek için bir nur, ışık olmuştur;

ve beden gibi zıt unsurlar insanda birbirleri

bir başka deyişle aşk kendini ışık şeklinde

ile çatışıp dururlar. Beden maddesel niteli-

göstermiştir. Işığın aydınlatıcı bir niteliğe

ğinden dolayı insanın benliğinde dünyaya

sahip olması ve nesneleri görünür hale ge-

bağlanma isteği uyandırır. Bedeni canlı bir

tirmesi ile bağlantılı olarak aşk, gönülde

varlık haline dönüştüren ruh ise asıl kayna-

saklı olduğuna inanılan özü arada herhan-

ğına ulaşmak ister. Bu noktada daha önce-

gi bir engel olmadan doğrudan görebilmek

de farklı bir açıdan ifade edildiği gibi seçim

olarak kurgulanmıştır. Bu anlamı ile gerçek

insanın elindedir. İsim olarak insan olmak

aşkta bilginin kutsallığı söz konusudur, bu

ve bunun sonucu olarak nefsinin yaratmış

da tanımak, bilmek ve yaşamakla mümkün

olduğu şartların hiçliği içerisinde yaşamak

hale gelmektedir.

veya ruhun kaynağına ulaşmak anlamında

Hak nasip eylese nura batmaz mı

evrimini tamamlamak ve insan-ı kâmil ol-

Kalkıp arzulayıp ceme gelenler

mak...

Cümle boş gelenler dolu gitmez mi

Dolap Ali Ali deyip niçin inlersin

Kalkıp arzulayıp Pir’e gelenler

İnilersin dolap derdin ne senin

İnsan-ı kâmil olma hali içerisinde tüm
nefsinden ve kendisini maddi dünyaya bağ-

Sen de mi ayrıldın nazlı yarinden
İnilersin dolap derdin ne senin.

layan ego benliğinden sıyrılmış insan için

Alevi-Bektaşi inancında ifade edildiği

ulaşılması gereken tek bir hedef kalmıştır;

hali ile “dolap” şeklin, bedenin sembolüdür.

aşkın nesnesi olarak tanımlanan dosta ulaş-

Su ise bedene hayat veren güçtür. Su biri-

mak (Eyuboğlu, 1992).

birinden farklı bedenlere ve suretlere girip

İnanmam gaziler dünya hilaftır

çıkar. Su ile dolabın birlikteliğinden bir ses

Bir canım var dost yoluna teleftir

çıkar; sürekli bir inilti, bu inilti insanın dün-

Gördüm demek yalan gören Hak’tır

yadaki yalnızlığının sesi olarak ele alınır. Bu

Her kişi göremez göz olma ile
Alevi-Bektaşi inancında insanın nefsinden veya ego benliğinden vazgeçmesi ve
onu terk etmesi “ölmeden evvel ölmek” olarak ifadelendirilir ve bireysel ruhun evren-

ses “can”dır. Onu görebilecek göz insan-ı
kâmilin gözü, işitebilecek kulak insankâmilin kulağıdır.
Erenler gördüğü bir engin düştür
Eti yok kanı yok bir uçar kuştur

sel ruh, evrensel ruhun da Tanrı’dan başka

Pir Sultan Abdal’da da olduğu gibi,

bir şey olmadığı bilgisi ile bütünleşinceye

aşağıdaki dörtlükte çok güçlü bir ifadesini

kadar nefsini veya ego benliğini ortadan

bulan imgelemde suyun okyanusa kadar iz-

kaldırma süreci olarak ifade edilir. Alevi-

lediği yol, insan-ı kamil olma yolunda Tanrı
13
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ile özdeşleşmesi için insanın harcaması ge-

teminin ve dedelik kurumunun çok önemli

reken emeği ifade etmektedir.

bir yere sahip olduğu toplumsal rolünü ve

Pir Sultan Abdal’ım sürem bu yolu
İnsan-ı kâmilin olmuşam kulu
İster yağmur yağsın ister dolu
Nidem ben ummana daldıktan sonra

mevkisini kaybetmesine neden olmuştur.
Özellikle 20. yüzyılın sonlarına gelindiğinde nispeten işlevsiz ancak temsilcilerinin
yani dedelerin ve taliplerin ismen var olduğu bir durum ortaya çıkmıştır. Türkiye
Cumhuriyeti’nin yaşadığı sosyo-ekonomik

III. ALEVİLERDE DEDELİK

değişim sürecinde, ocak sistemi işlevsiz hale

Anadolu Aleviliğinde, teolojik ve sosyo

gelmiş ve bu sistemin temel unsuru olan de-

kültürel yapılanmalarda temel öneme sahip

delerin işlevleri giderek yeni sosyal kurum-

en önemli kurum “dedelik kurumu”dur.
Özellikle XIX. yüzyıl sonlarında ve XX.
yüzyıl başlarında Anadolu’da çok hızlı bir
şekilde yaşanan sosyo-ekonomik alandaki
değişimler ve dönüşümlerin bir sonucu olarak (özellikle Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması sonrası kırdan kente göç nedeniyle)
giderek artan kentleşme olgusu nedeniyle,
zayıflamış olan bu kurum, Anadolu’da Aleviliğinin günümüze ulaşmasında birinci derecede rol oynamıştır. Bu açıdan irdelendiğinde, Anadolu Aleviliğinin özünü oluşturan dedelik kurumunun, çok önemli bir role
sahip olduğu düşüncesindeyiz. Genç Türkiye Cumhuriyeti’nde, ulus-devlet yaratmak
doğrultusunda toplumsal katmanları, ekonomik yapıları ve ilişkileri idari kadronun
belirlediği ideolojik örgütlenmenin kriterlerine göre yapılandırmak için bir dizi yapısal
politikalar uygulanmıştır.

larca özümsenir olmuştur. Bugün içinde
bulunulan ortamda bu kurum bir geçiş aşamasında bulunmaktadır. Eski etkili işlevlerine kavuşmaları olanaksız olan bu kuruma
bugünün toplumsal yapısının ne gibi roller
vereceğini veya işlevsiz bir kurum olarak tarihteki yerini alıp almayacağını zaman gösterecektir (Yaman, 2009: 126).

1. Dede Sözcüğünün Etimolojik
Kökeni
Oğuzca kökenli olan “dede” sözcüğü,
edebi Türkçe’de “baba, dede, ced, ihtiyar, amca
ve dayı” anlamlarında kulanılmıştır. Dede
sözcüğünün, Orta Asya’da yaşayan Türk
topluluklarında halka yol gösteren tecrübeli ve bilgili kişiler için kullanılan “ata” ve
“baba” sözcükleri ile aynı anlamda kullanıldığı bilinmektedir. Anadolu’da da ilk zamanlardan itibaren aynı manada kullanıldığı
söylenebilir. Hoca Ahmed Yesevi ile başla-

İzmir İktisat Kongresi’nden sonra uygu-

yan Türk sufiliğinin gelişim süreçlerinde ko-

lanmaya başlanan bu yapısal politikaların,

lonizatör dervişlerin Anadolu’ya gelmeden

zorunlu olarak dayattığı şehirleşme kültürü

önce kullandıkları ata, dede, baba gibi ün-

bir anlamda kırsal kesim kültürü olan Ana-

vanlar bize Anadolu’da da kullanılan dede

dolu Aleviliğinin özünü oluşturan ocak sis-

teriminin etimolojik kökeni hakkında bilgi
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vermektedir. Bu dervişler içerisinden veri-

ve onu temsil ettiğine inanılan çelebilerden

lebilecek örnek isimlerden birkaçını, Arslan

icazet-name (hüccet veya izin) almadan, ta-

Baba, Hakim Ata, Mansur Ata ve Dede Kor-

liplerinin dinsel ve sosyo-kültürel ihtiyaç-

kut olarak sıralayabiliriz. Özellikle İslami-

larını yerine getirmişlerdir. Bu durumun

yetten önceki Türk kültürü içerisinde özel

özellikle Yavuz Sultan Selim’den itibaren,

ve saygın bir yere sahip olan Dede Korkut’ta

Anadolu’da Aleviler arasında sosyal ilişkile-

da görüldüğü gibi “dede” ifadesi “ata” ve

rin nispeten daha zor koşullarda gerçekleş-

“baba” terimleri Türkler arasında saygın bir

tirilmesi, ulaşım ve iletişim olanaklarının kı-

mevkiyi ifade etmektedir. Etimolojik kökeni

sıtlı olması ve Osmanlıların Safevilerle olan

ile bağlantılı olarak bu terimler Anadolu’ da

siyasal mücadelesinin bir sonucu olarak or-

efsanelerin de şekillendirilmesinde katkıda

taya çıktığı düşünülebilir. Çünkü Kızılbaş

bulunduğu bir nevi ulusal anlayışta, ulusal

Alevi ocaklarının Şah İsmail Hatayi’ye ve

kahramanlar ve din uluları için de kullanıla-

hareketine olan sevgisi tartışılmazdır. Özel-

gelmiştir (Yaman, 2009: 111).

likle, bunun en büyük nişaneleri deyişlerde

2. Anadolu Aleviliğinde Dedelik
Anadolu Aleviliğinde ocak sistemi içerisinde bulunan dedelik kurumu üçlü bir hiyerarşiye dayanır: 1-Mürşit, 2-Pir, 3-Rehber.
Bazı yörelerde bu hiyerarşik yapıda pirlerin
ve mürsitlerin yerleri değişebilmektedir.
Bu hiyarerşik yapıda tümü ocakzade (yani
dedesoylu) olan dede aileleri kurumları ile
ilgili görevleri paylaşmışlardır. Görev paylaşımı daha çok aynı ocak ve yakın akraba,
dede aileleri arasında gerçekleşmektedir.
Anadolu Aleviliğindeki genel uygulamalarda seçim sistemine başvurulmamaktadır.
Kızılbaş Alevi dedeliğinde genel olarak üç
kategori bulunmaktadır.

2.1. Bağımsız Ocakzade Dedeler

çok rahatlıkla görülebilmektedir.
Kızılbaş Alevilerin, Yavuz Sultan Selim
döneminde Safeviler için önemli bir taban
oluşturması, Osmanlı’nın bu kitlelere karşı
olumsuz psikolojik propagandalar geliştirmesine neden olmuştur. Özellikle “mum
söndü” gibi ağır ithamların bu dönemde dillendirilmeye başlandığı düşünülmektedir.
Kızılbaş Alevilerin Osmanlı’ya karşı Safevilerin yanında yer alması, Osmanlı’nın Bektaşi dergahları ile Kızılbaş Alevi ocaklarına
karşı farklı bakış açıları geliştirmesine neden
olmuştur. Bu durumun, aynı zamanda ideolojik bir baskı unsuru olarak ortaya çıktığı
böyle bir ortamda Kızılbaş Alevi ocakları ve
onlara bağlı kitleler, Bektaşi dergahlarından
farklı olarak, merkezden uzaklaşmışlar, içle-

Nispeten Erzincan, Malatya, Elazığ, Tun-

rine kapanmışlar, kendi hukuk sistemlerini

celi, Erzurum yörelerinde bulunan bağımsız

oluşturmuşlar ve tüm bunların sonucunda

ocakzade dedeler, Hacı Bektaş Veli’yi pir ve

sosyo-ekonomik gereksinimlerini karşılaya-

ser-çeşme kabul ederler. Bağımsız ocakza-

bilecek bir düzeni bu yüzyılın başına kadar

de dedeler, Hacı Bektaş’ın postunda oturan

sürdürmüşlerdir. Kapalı kültürel yapılar
15
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içerisindeki sosyal ilişkilerde, toplumsal

geçmekle birlikte ocakzade dedelerdeki gibi

din anlayışlarındaki merkezin insan odaklı

evlad-ı resul olmak koşulu aranmıyordu.

olması, kırsal kesim Aleviliğinde, dedelerin

Özellikle Orta Anadolu bölgesinde Amas-

rolünü önemli oranda etkin kılmıştır.

ya, Tokat, Yozgat, Çorum gibi illerde bu tip

Hacı Bektaş Dergâhı’ndan uzakta bulunan ve merkezin etkisinin nispeten daha

dede aileleri bulunmaktadır (Yaman, 2009:
101).

az hissedildiği yörelerde bazı ocaklar Hacı

2.3. Ocakzade Dedelerce

Bektaş çelebisinden izin almadan taliplerini

Görevlendirilen Dikme Dedeler-

görmeyi sürdürmüşlerdir. Bu ocaklar Hacı

Babalar

Bektaş Dergâhı’ndan izin almadan hareket
ettikleri için bu ocaklara bağımsız ocaklar denir. Özellikle Osmanlı ve Safeviler arasındaki savaştan sonra Safevilerin Anadolu’daki
Kızılbaş Aleviler üzerindeki etkisini kaybetmesinden sonra Hacı Bektaş Dergâhı, Anadolu Aleviliği üzerindeki etkisini artırmaya
başlamıştır. Bu durum bazı ocaklardaki cem
uygulamalarında çeşitli değişikliklere gidilmesine neden olmuştur. Kızılbaş Alevi cemlerinde cennetteki tuba ağacından geldiğine
inanılan ve özellikle görgü cemlerinde kullanılan “tarık” denilen ağaç veya asa ile cem
yürütme işine bazı ocaklarda son verilmiş

Ocakzade dedelerin, taliplerinin sosyal
ve dinsel ihtiyaçlarını coğrafik zorluklardan dolayı gideremediği bazı durumlarda,
bu taliplerin ihtiyaçlarını ocakzade dedeler
tarafından atanan ve bir nevi “yardımcı dedeler” olarak da nitelendirilebilecek, dikme
dedeler gidermişlerdir. Ocakzadeler ile talipleri arasındaki ilişkilerin, coğrafik doğal
koşullar nedeni ile zayıflamasının bir sonucu olarak, dikme dedeler bu boşluktan faydalanarak yeni ocaklar kurmuşlar ve taliplerinin ihtiyaçlarını görmeye devam etmişlerdir (Yaman, 2009: 223).

ve çelebilerdeki gibi pençe ile cem yürütme

Genel bir ifade içerisinde değerlendiril-

gibi farklı cem uygulamalarına geçilmiştir

diğinde, Alevilerin ve Bektaşilerin kültürel

(Yaman, 2009: 224).

ve dinsel temelli örgütlenmesi ocaklar ve

2.2. Hacı Bektaş Çelebilerine Bağlı
Dedeler-Babalar

dergâhlar olarak iki temel yapılanmaya bağlıdır. Özellikle kırsal kesim Aleviliğinde hiyararşik olarak cemaatin en üst noktasında

Bu grubu oluşturan dedeler ve babalar

dedeler bulunur. Kırsal kesim Aleviliğinin

belirli aralıklarla yılda bir toplanan ve Hacı

Osmanlı döneminden günümüze kadar gel-

Bektaş Veli postunda oturan çelebilerden

mesindeki en önemli sebeplerden bir tane-

izin almak ve dergâha parasal veya maddi

si, dedelerin sahip oldukları yetkiler ve bu

yardımda bulumak koşuluyla dedelik ve

yetkiler çerçevesinde sosyal düzenin sağlan-

babalık hizmetlerini yerine getirebiliyorlar-

masında sıkı disiplin kurallarının ve önemli

dı. Bu tip dedelerde hizmet babadan oğula

müeyyidelerin uygulanmasıdır.
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Alevi dedeleri, Türkiye’nin çeşitli yerle-

larda dedeyi bilgilendirir. Düşkünlerle ilgili

rinde bulunan “ocak”lara bağlıdırlar. Bun-

konu cemden önce çözülmezse, bu kişiler

dan dolayı kendilerine ocakzade de denilir.

cem ibadetine kesinlikle giremezler ve kur-

Ocakzade dedelerin cemaat içerisinde pey-

ban lokması yiyemezler. Düşkünlere ilişkin

gamber soyundan geldiklerine, yani evlad-ı

konular çözülebilecek gibiyse cemden önce

resul (seyyid) olduklarına inanılır. Dede ai-

veya cem sırasında çözülebilir. Bir Alevi talip

lelerinde bu durumu kanıtlamak üzere belli

için hayatta en büyük ceza ve küçümsenme

dergahların (Örneğin Kerbela’daki dergah)

bu en önemli ibadetten dışlanmaktır. Dede

ve Nakibü’l-Eşrafların onaylarını taşıyan

kendisi cezalandırmayıp düşkünü mürşidi-

belgeler yani şecereler bulunur (Dedelerin

ne yollayabilir veya bu konuda mürşidine

peygamber soyundan gelip gelmedikleri

danışabilir. Hatta düşkünün Hacı Bektaş’a

konusu ve yine aynı bağlamda şecerelerin

veya düşkün ocağına gitmesine karar vere-

doğruluk meselesi konuları çok tartışmalı

bilir. Çözülmesi olanaksızsa o kişi kesinlik-

konulardır). Dedelerin çoğu “gezici”dirler,

le ceme giremez, kurban lokması yiyemez.

bir başka deyişle belli zamanlarda kendi-

Varsa davarı, malı köylünün davarı ve ma-

lerine bağlı yerlerdeki taliplerini ziyaret

lından ayrılır. Adeta topluluk dışına itilir.

ederek, dinsel törenler düzenler, topluluğu

Bu durum cezası sona erene kadar sürer. Bu

bilgilendirir ve anlaşmazlıkları giderirler.

şekilde 7 yıl ceme alınmayanlar, hatta köy-

Dedeler bazı yörelerde yanlarına yöreyi iyi

lerini aileleriyle terk ederek başka yerlere

bilen ve kendilerine yardımcı olan bir kişiyi

yerleşenler çoktur.

de alabilirler ki bu kişiye “kamber” adı verilir. Dede kamberi ile veya yalnız ziyaretleri
daha çok hasat mevsiminin dışında gerçekleştirir. Bu şekilde ibadetler sosyal koşullara uyumlu hale getirilmiş olmaktadır. Eğer
dede cem yapılacak köye cuma akşamı yani
perşembeyi cumaya bağlayan günden önce
varmışsa, o güne kadar büyük bir ilgi ve ikramla karşılanır. Onu konuk etmekte adeta
yarışırlar (Yaman, 2009: 221).

Ocakzade dedeler arasında “El ele,
el Hakk’a” şeklinde de ifade edilebilen,
“mürşit-pir-rehber” şeklinde bir görev bölümüne gidildiği de bilinmektedir. Taliplerin
hizmetlerini görmek üzere ocak mensubu
dedeler böyle bir iç hiyerarşik düzen oluşturmuşlardır. Burada mürşit en üst başvuru
makamıdır. Rehber pire, pir mürşide bağlıdır. Mürşit de davranış ve kararlarında bağımlıdır. Bu hem manevi anlamda “yol”a

Bu arada o köyden olan ve cemde genel-

bağlılık, hem de buyruklar gibi yazılı kut-

likle rehber olarak hizmet eden bir kişi de-

sal metinlere bağlılık şeklinde ortaya çıkar.

deyi köydeki gelişmelerle ilgili bilgilendirir.

Talipler dedeler tarafından denetlenirken,

Varsa talipler arasındaki anlaşmazlıklara,

dedeler de bağlı oldukları dedelerce kontrol

düşkünlere, musahip olacaklara, evlenecek-

altındadırlar. Bu sistem çerçevesinde ifade

lere veya Hakk’a yürüyenlere ilişkin konu-

edilen “Yol cümleden uludur”, “Gönül kal17
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sın yol kalmasın”, “Eri erden seçen kördür”

yürütülmeye çalışılırmış. 14 yaşına geldiğin-

deyimleri Aleviler arasında sık sık anılan

de cem yürütmeye, taliplerini görmeye baş-

temel düsturlardandır. Özetle kırsal kesim

layan Musatafa Dede babasından öğrendiği

Aleviliğinde her ocağın ve dedenin yol için-

deyişleri coşkulu, parlak, kadife, gür sesiyle

de bir olduğuna inanılarak “Muhammed

cemlerde çalıp söylemeye başlar. Cemlerde

Ali yolu”nun devam etmesi önemli bir ama-

çalıp söylediği deyişlerin çoğunluğu, başta

cı ifade etmektedir. Ocaklar ve dolayısıyla

Şah Hatayi ait olmak üzere Pir Sultan Abdal,

dedeler bu sistem çerçevesinde birbirlerine
bağlıdırlar. Aleviler arasında dedesoyluların oranı konusunda somut bir veri bulunmamaktadır (Yaman, 2009: 220).

IV. MUSTAFA ERDOĞAN
(MUSTAFA DEDE)
1. Hayat Hikâyesi

Genç Abdal, Kul Himmet, Noksani Baba,
Derviş Ali gibi ozanlara ait olan Mustafa
Dede 1938 Dersim olaylarından sonra ailesi
ve yakın akrabaları ile birlikte Bilecik’in Osmaneli ilçesine muhacir olarak gönderilirler.
Burada ailesi ile birlikte 9 yıl kalan Mustafa
Dede o dönemde yaşadıklarını şu şekilde
anlatmaktadır.
“…1938 Dersim hadisesi çok büyüktü.

Baba ismi Haydar, anne ismi Zöhre olan,

Üç gün içinde çıkardılar. Erzincan’da bizi

1 Ocak 1928 yılında Erzincan’ın Büyükka-

trenlere bindirdiler. Kemah’a geldik. Burda

dağan köyünde (şu an Altınbaşak beldesine

6 gün kaldık. Çok korktuk. Bizi orada kur-

bağlı bir mahalle statüsünde) doğan Musta-

şuna dizeceklerini zannetik, daha önceden

fa Dede, 12-13 yaşından itibaren babasının

mürşitlerimizi Zinigediği’nde kurşuna diz-

himayesinde talipleri ile hasbihal olmaya

dikleri gibi…” Burada, Munzur Dağları’nın

başlamıştır. Ağuçen (Ağuiçen) Ocağı’nın

Erzincan tarafındaki eteklerinde bulunan ve

Mir Seyit soyuna bağlı olan ve cemlerini

eski ismi Kismikör, yeni ismi Günbağı olan

Türkçe olarak icra eden Mustafa Dede’nin,

köyün Zinigediği denilen bir yerindeki ha-

Erzincan, Sivas (Hafik), Erzurum (Aşkale),

diseden bahsetmektedir. “…Bizim pirleri-

Bayburt, Kelkit, Tunceli (Ovacık) şehirle-

mizden Hacı Dede vardı. Askerliğini yeni

rinde Türk ve Zaza talipleri bulunmaktadır.

bitirip köyüne gelmiş. Askerler onu dur-

Sanayileşme kültürünün henüz Erzincan

durmuşlar üstünde asker elbisesi olduğu

topraklarını etkisi altına almadığı, köyden

halde. Sormuşlar nerden geliyorsun diye. O

kente göçün yaşanmadığı ve kendi “yaşam

da askerden yeni terhis olduğunu ve köyü-

tarzını” dayatmadığı dönemlerde özellikle

ne geldiğini söylemiş. Kismikörlü olduğunu

kış aylarında her perşembeyi cumaya bağ-

öğrenince askerler onu köye göndermeden

layan akşamları, Büyükkadağan köyünde

ve diğer birkaç akrabasını daha aldıktan

gizli olarak cemler düzenlenir, kurbanlar

sonra, Zinigediği’nde onları kurşuna diz-

kesilir ve gelenek aslına uygun bir şeklilde

mişler…”.
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Daha sonra Bilecik-Osmaneli köylerine

rını, düvazda imamları çoğunlukla hüseyni

teslim edildiklerini söyleyen Mustafa Dede

dizisinden (La, Si Bemol 2, Do, Re, Mi dizisi)

ailesi ile birlikte yaşadıklarını özetle şu şe-

çalıp söylemektedir. Bu şiirlerde göze çarpan

kilde anlatır: “…Yirmi bir hane muhacirdik.

karakteristik özellikler Alevi-Bektaşi gelene-

Dersim’den 3-4 hane vardı. 560 küsür sene

ğinde de olduğu gibi on iki imam inancının

evvel olanlar bir daha oldu. Kanımız kay-

kutsallığı, Hz. Hüseyin ve Kerbela olgusu,

nadı. Orda bize adam eti yiyorsunuz dedi-

Hacı Bektaş Veli, Allah-Muhammed-Ali

ler, bize hakaret ettiler…” Burada Mustafa

üçlemesi gibi temalar işlenerek geleneksel

Dede’nin amcaoğlu İsmail Erdoğan Dede,

Alevi-Bektaşi erkânından ve tasavvufundan

babasının anlattığı anıları ifade etmek için

bahsedilmesidir. Cemlerinde çok disiplinli

sözü alır ve der ki: “…Orda, Kürt olmadığı-

bir atmosfer yaratan Mustafa Dede’nin saz

mız ve öz be öz Türk olduğumuz halde bize

çalıp söylerken kullandığı üslup sert, coşku-

hep ‘pis kuyruklu Kürtler, adam olsaydınız

lu olmakla beraber kullandığı dil Türkçe’nin

başınıza böyle şeyler gelmezdi…’ şeklinde

Erzincan şivesinin ağırlığı altındadır.3

laflar etmişler ama daha sonradan bazıları
bizi tanımaya başladıkça önyargılarından
kurtulmuşlar ve bizimle yakınlık kurmaya
başlamışlar.” Mustafa Dede daha sonra yaşadıklarını şu şekilde anlatır: “… Hükümet
bize yardım etmedi, yirmibeş kuruşa çalıştık. Çok çektik, çok…” Kendi hayat yolculuğunu özetle bu şekilde anlatan ve aynı
zamanda dönemin önemli olaylarına tanıklık eden ve hafızasında çokça anı biriktiren
Mustafa Dede bu konu ile ilgili daha fazla
konuşmak istememiştir.

2. Mustafa Erdoğan Dede’den
Alınan Halk Şiirleri
Cemlerde söylediği deyişleri, düvazda
imamları, semahları, tevhitleri ve saz çalmayı babasından öğrenen Mustafa Dede’den
derlediğimiz bazı halk şiirleri aşağıdaki gibidir. Bu şiirlerde göze çarpan en önemli
özellik 11’li hece ölçüsü ile yazılmış koşuklardan oluşmalarıdır. Deyişlerini, semahla-

3 Mustafa Dede (Mustafa Erdoğan) ile yapılan söyleşileri kayıt altına alan ve çözümlenmesinde büyük yardımlarını gördüğümüz, Tunceli Üniversitesi Öğretim
Görevlisi Aziz Erdoğan’a şükran borçluyuz. Kendisine çok teşekkür ederiz.
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MUSTAFA DEDE (MUSTAFA ERDOĞAN)

2.1) Düvazda İmam

Demah aldanmadan geziyor her baş

Medet mürvet dedim kapına geldim

Hırsa nefse fırsat vermeye cebbar

Muhammed Mustafa Ali gel yetiş

Sana sığınmışam ol şahı gaffar

İsyan deryasına gark oldum kaldım

Car günüdür Zeynel Aba gel yetiş

Hünkar Hacı Bektaş Veli gel yetiş
Yezidler elinden müşkül halimiz
Benim şu halimi pirime bildir
Kalbimin evini nur ile doldur
Cesedim ölmeden nefsimi öldür
Haticetül Kübra Fatimetül Zühre Ali gel yetiş

Münkir münafık faş eyledi yolumuz
Muhammedül Bakır tut elimiz
Kaldır kâli İmam Cafer gel yetiş

Bir taraftan nefsi enmara azar

Dağlarca günahım gel vurma yüze

Bir taraftan vesves çok hile düzer

Cehennem narını gösterme bize

Günahımı yazmada melekler bezer

Horasan’da pirim Musa-i Rıza

Şah Hasan Hüseyin Ali gel yetiş

Taki ile Naki, Ali gel yetiş
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Tövbekarım muhabbetim bu yolda

Alçakta yüksekte yatan erenler

Mürvete gelmişem kusurum elde

Ayırma katardan imandan bizi

Göster cemalin eyleme dalda

Önümüzde giden Bozatlı Hızır

Askeri gönlümün gülü gel yetiş

Seven böyle sever on iki imamı

Noksanım arzeder didar-ı cennet

Karşıdan görünen ufacık damlar

Masumu paklardan erişe himmet

İçinde oturur ne güzel canlar

Elamanı pirim Mehdi Muhammed

Kerbela’da on iki imamlar

Sarı Saltık Kızıl Deli gel yetiş

Seven böyle sever on iki imamı

2.2) Deyiş
Erenler de candan serden geçtiler
Seven böyle sever on iki imamı
Kelleler kesüben kanlar saçtılar
Seven böyle sever on iki imamı

Okudu İncil’i gördü düşünü
Gözünden akıttı kan ile yaşını
Keşiş kurban eyledi yedi oğlun başını
Seven böyle sever on iki imamı

Erenler de bir katara düzüldü
Ol katardan münafıklar süzüldü
Nesimi de derisinden yüzüldü

Küseyim küseyim kime küseyim
Siyah zülfün mah yüzünden asayım
Kerbela’da pirim Hasan Hüseyin
Seven böyle sever on iki imamı
Bu dünya dediğin bir dipsiz ambar
Kâbe’yi yaptıran Halil Peygamber
Ali’nin yoldaşı Zülfükar Kamber
Seven böyle sever on iki imamı

Derviş Ali’m okur ağdan karadan
Kadir mevlam ayırmasın cemden sıradan
Yedi iklim şar köşeyi yaradan
Seven böyle sever on iki imamı

Seven böyle sever on iki imamı
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2.3) Dosttan Bize Haber Geldi (Hizmet
Duası)

Gel gidelim marifete

Dosttan bize haber geldi

Mümin girmiş ehtikate

Pirim sana beyan olsun

Zakir sana haber olsun

Kulak buralım marifete

Şah’tan bize haber geldi
Rahbere de haber olsun

Mümini aldılar meydana
Münküri sürdiler zindana

Hak kuluna eder nazar

Tekbir verildi kurbana

Dört kalıptan adam düzer

Kurbancıya haber olsun

Zahir gelmiş cemi bozar
Gözcü sana haber olsun

Mümini aldılar meydana
Münküri sürdiler zindana

Mümini aldılar meydana

Hizmet verdiler peyikçiye

Mümkiri sürdüler zindana

Peyikçiye haber olsun

Hizmet verdiler Selman’a
Süpürgeciye haber olsun

Mümini aldılar meydana
Münküri sürdiler zindana

Mümin yolun yakın ister

Hizmet verdiler iznikçiye

Münkirlerden sakın ister

İznikçiye haber olsun

Delil yanmaz yağın ister
Çıracıya haber olsun

Bu yola girer haslar hası
Geyinmiş hakikat libası

Gel gidelim tarikate

Doldur ver engürün tası

Kulak buralım marifete

Sakacıya haber olsun

Mümin girmiş ehtikate
Tarıkçıya haber olsun
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Şah Hatayı’m vara geldi

Derviş Ali’m okur aktan karadan

Sefil bülbül zara geldi

Kadir mevlam ayırma cemden sıradan

Legen ibrik meydan geldi

Yedi iklim şar köşeyi yaratan

Tezekarcıya haber olsun

Ayırma katardan imandan bizi

2.4 ) Alçakta Yüksekte Yatan Erenler
Alçakta yüksekte yatan erenler

2.5) Hey Erenler Hey Gaziler
(Can Hatayı)

Ayırma katardan imandan bizi

Hey erenler hey gaziler

Önümüzde giden Bozatlı Hızır

Gelen Murtaza Ali’dir

Ayırma katardan imandan bizi

Kafire batın kılıncın
Vuran Murtaza Ali’dir

Karşıdan görünen ufacık damlar
İçinde oturur ne güzel canlar

Fatma Ana’nın dostu

Kerbela’da oniki imamlar

Hü dedi zülfikar kesti

Ayırma katardan imandan bizi

Selman’a keşkürü postu
Veren Murtaza Ali’dir

Küseyim kime küseyim
Siyah zülfün mah yüzünden asalım

Zülfikarı çaldı daşa

Kerbelada pirim Hasan Hüseyin

İki pınar çıktı koşa

Ayırma katardan imandan bizi

Ejderhayı baştan başa
Bölen Murtaza Ali’dir

Bu dünya dediğin bir dipsiz ambar
Kâbe’yi yaptıran Halil Peygamber

Hü dedi çıktı havaya

Ali yoldaşı Zülfikar Kamber

Döküldü indi duvaya

Ayırma katardan imandan bizi

Arap donunda deveye
Binen Murtaza Ali’dir
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Hey sen uyup yoldan kayma

2.7) Ya Muhammed Sana Mürvete
Geldim (Şah Hatayı)

Can Hatayı’m gafil olma

Allah medet ya Muhammed ya Ali

Gelen Murtaza Ali’dir

Ya Muhammed sana mürvete geldim

Cennetin meyvası elma

Karlı dağlar gibi günahım yığdım

2.6) Hey Erenler Hey Gaziler
(Kul Himmet)

Ya Muhammed sana mürvete geldim

Hey erenler hey gaziler

Muhammed’dir nebilerin aynası

Ben pirim Ali’yi gördüm

Salavat verenin nur olur sesi

Eğildim secde kılmaya

On sekiz bin alemin hem Mustafa’sı

Düldül’ün nalını gördüm

Ya Muhammed sana mürvete geldim

Düldül’ü gördüm sağımda
Sallanır cennet bağında
Musa ile Tur Dağı’nda

Muhammed için de çekek emekler
Hak katında kabul olsun dilekler
Cennetin kapısın bekler melekler
Ya Muhammed sana mürvete geldim

Ben dedem Ali’yi gördüm
Cennetin kapısın mermerdir taşı
Cennetin kapısında duran

İncidir duvarı hikmettir işi

Heyberin kilidin kıran

Yüz yirmi dört bin nebinin başı

Cümle kafire kılıç vuran
Ben dedem Ali’yi gördüm

Ya Muhammed sana mürvete geldim

Şah Hatayı’m mürvet ele aldılar
Evliyalar enbiyalar kandan geldiler

Küskün Kul Himmeti’m küskün
Dağlar başı boran çiskin
Cümle erden pirden üstün
Ben dedem Ali’yi gördüm
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2.7) Dersim Olaylarından Sonra
Muhacirlik Yolunda Yazılan ve
Mustafa Dede’nin Akrabasına Ait
Olan Bir Deyiş
Ben de bu dünyaya geldim geleli
Ağlamadan gözlerimi açmadım
Akıl baliğ olup kendim bileli
Bir gün sefa ile günüm geçmedi

Yirmimde gördüm seferberlik

Yollarım uzadı gidemem doğru
İçerimden çıkmaz bu zalım ağrı
Ne kardeşi kaldı ne kardeş oğlu
Hiçbir el atacak dalım kalmadı

İsmail’im ötmez oldu dillerim
Yaram ağır tutmaz oldu ellerim
Gözlerim yolların Mehdi efendim
Yetiş imdadımıza sen kurtar bizi

Otuzumda Rus’ta çektim esirlik
Çok şükür Huda’ma görmedim darlık
Dünya için bir gün gam çekmedim

2.9) Düvazda İmam
Allah medet ya Muhammed ya Ali
Bizi divanından mahrum eyleme

Kırk yaşımda saçlarımı ağ ettim
İsyan edip yuvamızı dağıttım

Pirim Hünkar Hacı Bektaşi Veli
Bizi divanından mahrum eyleme

Bilmem ki sultanım ne kusur ettim
Böyle mahkemesiz ceza görmedim

Ademi seyfullah Adem hakküçün
Eyyubun çektiği sitem hakküçün

Erzincan’dan bindik otomobile
Ehlimiz ehalimiz hepimiz bile

Muhammed Mustafa hatem hakküçün
Bizi divanından mahrum eyleme

Çağırdık Hızır’ı gele imdada
Nereye varacak yerim bilmedim

Hasan’ın aşkına çekerim zarı
Hüseyin’dir dinimizin serveri

Kemah tarlasında altı gün kaldık
Palazı çadır edip altına girdik

Alemler sultanı cenabül barı
Bizi divanından mahrum eyleme

Osmaneli derler bir şehire geldik
Böyle bir memeleket kaza görmedim
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Ah İmam Zeynal’a kıldılar ceza

Mümin olan canlar şad oluban gülsün

Muhammed Bakır’dır sırrı mürteza

Münkirin sıfatı dergahtan dönsün

Cafer Kazım Musa Ali Rıza

Server Muhammed’in aşkına dönsün

Bizi divanından mahrum eyleme

Versin muradımız Bozatlı Hızır

Şah Hatay’ım eydür ey gani kadir

Abdal kulun yolun aşkına

Taki Naki Askeri er rahmımızdır

Boyanmıştır enver ile müşkile

Muhammed Mehdi’ye niyazım budur

Kerbela’da on iki imam aşkına

Bizi şefaatından mahrum eyleme

Versin muradımız Bozatlı hızır

3. Sözlü Anlatı4
2.10) Hızır
Gönülleri bir edüben oturur
Versin muradımız Bozatlı Hızır
Allah al gönül deyip gönül yetirir
Versin muradımız Bozatlı Hızır

Allahın kulu, peygamberin ümmeti
ve Ehl-i beyt soyundanız. Şimdi geçmişten
bahsetmek istiyorum. Burdaki amacım geçmişten bahsederek gelecek günlerimize tedbir almamız. Geçmişten ibret almayan, geleceğe tedbir almayan, bu fikri de Allah’ın
emri üzerine kullanmayan adam ne Allah’a
kul olabilir, ne peygambere ümmet ne sey-

Kimi evlat ister kimisi malı
Gönülden kaldırır şek ile kâli
Murattır verir Şah Pirim Ali
Versin muradımız Bozatlı Hızır

yid ne de Alevi olabilir.
Şimdi

yaradılışımızı

söyleyelim.

Allah’ın kulu, peygamberin ümmeti, Ehl-i
beyt soyundan, güruhu naci soyundan
gele gele Adem Aleyhisselam’dan, İdris
Aleyhisselam’dan diyelim yüz yirmi sekiz

Bahçalarda bülbül şakuban öter
Her nerde gül biterse kâr ile biter

peygamberin soyundan gele gele Ali ile
Muhammed’de birleşiyor. Cenab-ı Allah,
Muhammed ve Ali aşkına biz Ehl-i beyt’iz

Her nerde çağırsam erişip yeter

o yüzden Ehl-i beyt’in esas inancı üzerine

Versin muradımız Bozatlı Hızır

konuşacağız. Şimdi burda cemaatın yüzü
4 Sözlü anlatı bölümünde verilen ifadelerin tamamı
Mustafa Dede (Mustafa Erdoğan)’ye aittir. İmla yanlışları dahi düzeltilmemiştir.
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suyu hürmetine ispatını yaptık, Ehl-i beyt
anamız,

babamız,

sülalemiz

Burda hiçbir şekilde zorunluluk olamaz.

hepsinden

Dinde zorlama olmaz. Çok dikkatli olalım,

yani güruhu naci soyundanız. Fakat burda

akşam ikrar iman sabah toz duman demeye-

da Cenab-ı Allah bırakmıyor insanı. Burda

lim. Ölü ikrarı vermeyelim, verirsek de bu

da hem seyyid olanı imtihana çekiyor hem

ikrardan dönmeyelim. Muhammed der ki:

Alevi’yim diyenleri, hem de kul olanları.

“Ey toplum! Beni seven Ali’yi sever, Ali’yi

Ankavuz ayetinin ikinci, üçüncü, dördüncü,

seven Allah’ı sever.”

beşinci ayetlerinde Cenab-ı Allah diyor ki
“ey kulum! Ben sizi severek yarattım. Bana
kul olmak için imtihandasınız.” Nedir imtihan, beni tanıyıp da emrimde yaşayacağınız
için imtihandasınız. Doğru yürüyüp, doğru
gezmeli, gönülde gül yıkarsan yapılmaz.
Vücuttaki organları Allah’ın emri üzerine
kullanmak şart bize. Cenab-ı Allah böyle
imtihan ediyor kullarını. Geçiyor efendim
biz seyyidleri imtihan etmeye. Cenab-ı Allah diyor ki: “Ya İbrahim!, seni imtihan ettik
çok dürüstsün, seni yeryüzündeki insanlara
imam tayin ettik.” İbrahim Aleyhüsselam
da diyor ki “Ya Rabbim benim zürriyetime
de bu imamlığı ver.” Cenab-ı Allah da diyor
ki: “Ya İbrahim, kötü fikirli olana, hasetçiye,
ikiyüzlü olana, zalime bu görev verilmez,
haramdır.” Dikkat edin evlad-ı resul’un en

O yüzden biz Alevi olanlar, seyyid olanlar, bizim künyemiz Allah-MuhammedAli’dir. Bu üç varlığa aşık olup, hiçbir şey
bilmese bile bir insan, bu emirleri yerine
getirdiği için mükâfatını Allah’tan alacaktır.
Evet şimdi aslımız, yer su iken, gök tufan
iken ve biz güruhu naci kandilde nur idik.
Bir de on yedi evrah, on yedi kemerbestler, bu işte ben dört dörtlük Alevi’yim diyenlerin soyudur. Sonradan bu kubbede dört
kapı, kırk makam, on iki farz, üç sünnet, bir
kifaye, bir şartı işleyenlerdir Aleviler. Ve Ali
ile Muhammed’in zamanına gelince on yedi
evrah olmuş on yedi kemerbest. Cenab-ı Allah bu on yedi kemerbestin inancını, işleğini
bizden eksik etmesin, ispatı budur.

büyük imtihanı bu, yetmiş üç milleti Allah

Mayamız on yedi kemerbestten gelir. Bu

yarattığı için severek, bizim aslımız bunlarla

kıyamete kadar devam edecek. Kimin elin-

el ele el Hakk’a yaşamalı. Allah bu sıfattan

de devam edecek, inancına imanına Allah’ın

ayırmaya cümlemizi, bu imtihan kıyamete

emri üzerine, Hz. Peygamberin sünneti üze-

kadar devam edecek. Çünkü peygamberin

rine, Hz. Ali’nin işlekleri üzerine, yolu kim

bir hadisi var; sordular “Ya Muhammed se-

tutarsa onun elinde devam edecek. İbade-

nin erkek zürriyetin yok, senin soyunu kim

tin, günü yok, saati yok fakat bizden kuv-

sürecek?” Dedi ki “benim yolumdan giden

vet soran sultanlarımız, hatta çok yakında

benim zürriyetim, benim evladım olacak.”

Hz. Hüseyin efendimiz, Kerbela’da şehit

Burada yoldan gitmek çok önemli. İspatını

olan çocuklarıyla, ki yarın da kendisi şehit

yapana işte niyazımız. Bu da paraya, pula

olacaktır, perşembeyi cumaya bağlayan gece

maddi olana değil iyi niyete bağlıdır.

sabaha kadar ibadet etmişlerdir. Ve o gün
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hitap etmiştir bu inançlı insanlara. Alevile-

mağaralarda yaşadılar, çok emekler sar-

rin ibadet günleri perşembeyi cumaya bağ-

fettiler, çok acılar çektiler. Kimin yüzün-

layan gecedir. Ta ezelden buraya ikrarlıyız.

den? Muaviye’nin yüzünden, Ebu Bekir’in

Kıyamete kadar da bunu devam ettireceğiz.

yüzünden, Ömer’in, Osman’ın yüzünden,

Kırk sekiz perşembeyi cumaya bağlayanların dört dörtlük işleği işleyenlerin işte
niyazı (elini öperek göğsüne götürür).

Yezid’in yüzünden. Ama biz canımızı verdik, inançlarımızdan fire vermedik. Kalktık
efendim gecenin bir vaktinde Mekke’den,
Allah dedi ki Cebrail’e; “Ya Cebrail söy-

Ama ne var ki bizden evvelki kudretli

le habibime bu gece Mekke’den ayrılsın.

dedelerimiz bir zaman teyit etmişler... Tabi

Müşrikler onu öldürecekler.” Cebrail yazdı

ki elinin emeği ile çalışan çiftçisidir, işçisidir,

bunu, “Ya Muhammed dedi, Ali’yi hane sa-

Mart’ın 17’sinde bağlamışlar cemlerini. Taa

hibi olarak hanende koyup kendin gecenin

ki Kasım’ın 15’ ine kadar işleri ile güçleri ile

bir vaktinde çıkıp gideceksin Mekke’den”.

uğraşmışlar, ondan sonra yine başlamışlar

O da Medine’ye yerleşti. Daha sonra

Dar-ı Mansur olmaya, kurban kesmeye, cem

Hz. Ali efendimiz de tarafı ile, çocukları ile,

tutmaya, dedelerinden miras kalan işlekleri işlemeye. Demek ki herşeyin bir mayası
var. Bu mayaları Allah bizden eksik etmesin. Doğrunun dostu Allah’tır, eğrinin hasmı Allah’tır. Eğriden uzak etsin Allah bizi.
Gelelim şimdi bunun hesabına...
Diyor ki Hicret suresinin bir ayetinde;
“Ya Muhammed, Araplar dilleri ile “’a ilahe
illallah, Muhammeden resulullah’ dediler
ama kalpleri ile demediler. Haberin olsun

Hz. Muhammed’in yakınları ile Medine’ye
göçtü. Peygamber efendimiz daha sonra
Medine’de ruhunu Hakk’a teslim etti. Şefaatından ayırmasın cümlemizi.
Burayı unutmayalım. Ondan evvel, “Ali
benim beşrimin beşidir” dedi. En iptida
bunu veda haccından dönerken, Gedirhun
denilen bir yerde, Allah, Cebrail eliyle, 90
küsür bin hacı vardı.

ya Muhammed.” İşte ikiyüzlü insanlar bur-

“Ya Cebrail, söyle habibime bir daha

dan geliyor. Kırk defa düşünelim tek keli-

hac yapamayacak, dünyayı terk edecek.

meyi analı-babalı konuşalım, tek kelimeyi

Ali’yi kendi yerine vasiy tayin etsin bura-

işleyelim. Muhabbetin de tartısı yok, bilgi-

da, bu topluma.” Orada yüksek bir yere çı-

nin de tartısı yok. Hiçbir şeyin tartısı yok,

kıp, deve semerinin üzerinde 90 küsür bin

sadece birşeyin tartısı var; “Emr-i marüf,

hacıya hitap ediyor. “Ey toplumum” diyor;

neh-i münker.” Yani emrimi tutun, dünyayı

“Bundan sonra sizinle beraber olamayaca-

kâinatı sizin için yarattım. Allah’ın sevmedi-

ğım. Cenab-ı Allah’ın emri üzerine Ali bun-

ği işlerden kaçının.

dan sonra benim vekilim ve vasiyimdir.”

Alevilerin bu imtihana dikkat etme-

En iptida Ebu Bekir, Ömer biat etti, Hz.

si gerekir. Dedelerimiz kırsal bölgelerde

Ali’ye. “Ne mutlu sana ki Hz. Peygamber
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sağlığında seni kendi yerine tayin etti” dedi-

başlı bir asa olursa ondan korkun, mağrupt-

ler. Ondan sonra Hz. Peygamber efendimiz,

ran maşruba hiç kimseyi sağ komaz herkesi

günü geldi hastalandı, çok kimseler yanın-

öldürür.” Ve bu vesile ile ondan da mahrum

dan eksik olmuyorlar. Seslendi yanındakile-

kaldılar çekildiler geriye. Biz yine inancı-

re; “Bana bir divit, kalem getirin” dedi, “Bir

mıza devam edelim. Hz. Ali halife olduk-

vasiyetname yazayım da benden sonra müş-

tan sonra Necef’e göçtü. Hz. Ali’den sonra

kül duruma düşmeyin” dedi. İlk defa Ömer

Hz. Hüseyin efendimiz Orta Asya Türkleri-

itiraz etti buna. Dedi ki “Peygamber sayık-

ne gitmeye karar vermişti, fakat Yezid duy-

lıyor vasiyii geçerli değildir, Kur’an da bize

du bunu ve onların etrafını sardı, Kerbela’da

yeter.” Peygamber, Ömer’in bu sözlerini

şehit ettiler.

duydu ve kovdu onları yanından. Ve dedi ki
“benim cenaze namazımda bulunmayanlar
benim şefaatimden mahrumdur.” Aradan
iki-üç gün geçti peygamber bu dünyayı terk
etti. Hz. Ali efendimiz ve tarafları, Fazlı’sı,
Kamber’i, Selman’ı işte bunlar toplandılar, cenaze hizmetine bakarken, Ebu Bekir,
Ömer, Osman, tarafları Mervan, Muaviye...
işte bunlar hilafet meselesi ile birbirlerine
girdiler. Hz. Ali, peygamberi defin etti. Aradan üç gün geçti. Fakat zamanında demişti
peygamber; “benim cenaze namazımda bulunmayanlar, benim şefaatimden mahrum
kalacaklar” diye. Bunun üzerine bunlar biz
“yanlış yaptık peygamberin böyle vasiyeti
vardı.” “Biz gidelim, peygamberin kabrini
mezardan çıkaralım, yeniden cenaze namazı kılalım, bu nutuk yerini bulsun.” Tarafları
kalktılar, Hz. Ali’ye haber verdiler. Hz. Ali
efendimiz onlardan evvel gitti peygamber
efendimizin mezarına, mezara at bindi, iki
başlı demir bir asası vardı onu eline aldı.

Hz. Hüseyin efendimizin hayatta kalan
bazı evlatları bazı kimseler tarafından kurtarıldı. Ondan sonra İmam Rıza efendimiz
Acemistan’ın Horasan şehrine göçtü. Onu
da orada şehit ettiler. Onun çocuklarından
çok küçük olanları Ehl-ibeyt’i sevenler aldılar onları, Orta Asya Türk devletlerine götürdüler. Azerbaycan, Türkmenistan gibi.
Burda büyüyen dedelerimiz 100 küsür sene
buralarda yaşadılar. Bu kadar yıldan sonra
bu dedelerimiz kalktılar göç ettiler bu Türkiye topraklarına. Türkiye topraklarında
büyük dedemiz Karadonlu Can Baba bundan 800 yıl evvel Hacı Bektaş ile beraber
Türk topraklarında Orta Anadolu’da şimdiki Hacıbektaş ilçesinde birleştiler. Gönülleri
bir, asılları bir, inançları bir, sevmeleri sevilmeleri bir, el ele el Hakk’a dediler. İnançları
üzerine hiç zorluk yok, topu yok, tüfeği yok,
kılıçları yok. İnsan sevgisi etrafında 80 bin
Urum eri, 90 bin Horasan piri toplandılar.
Ama bu insanların içerisinde 73 milletten

Bunlar gelirken Hz. Ali’nin bu duru-

adam var. Ne kadarı seyyid, ne kadar Ale-

munu gördüler. Bunun üzerine Muavi-

vi yani 17 kemerbestten bunları bilemiyece-

ye ordakileri durdurdu ve dedi ki “Ben

ğim. Yüzde beşi seyyid olanlardan, yüzde

peygamber’den duymuştum; benden sonra

doksan beşi diğer milletlerden. Bunlar bu

Hz. Ali kılıç çekmeyecek ama elinde demir

Anadolu topraklarında çok çalıştılar. Hat29
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ta bizim bu Karadonlu Can Baba iki mi, üç

Baba “buyur” diyor. Bunun üzerine Kavuz

oğlu da Trakya topraklarında yurt edindi-

han: “Bütün hayvanat ve etraftaki askerlerin

ler. Orda türbeleri vardır. Bunların da ismi

taş gibi hareketsiz kalmalarını sağla, cansız-

Karadonlu Can Baba. Bizim Anadolu’daki

laşsınlar” diyor. Kavuz Han bakıyor ki ne

Karadonlu Can Baba’nın dört tane oğlu olu-

adamlarından ne de hayvanatından çabala-

yor. Mir Seyyid, Koca Seyyid, Köse Seyyid

yan var. “Aman Baba hümmet et eski halle-

ve Seyyid Mençek. Köse Seyyid’in zürriyeti

rini alsınlar” diyor. “Peki” diyor Karadonlu

yoktur. İşte biz Mir-i Mir Seyyid evlatlarıyız.

Can Baba. Her şeyi eski haline getiriyor.

Mir-i Mir demek, çok demek, gerek zahiren
gerek batınen.

İkinci olarak, eskiden sultanlar başlarına kavuk örterlermiş. Bu kavuğu Hz. Pey-

Şimdi size bir hikâye anlatacağım. Kara-

gamber Kırkların ceminde örtermiş. Kara-

donlu Can Baba 80 bin Urum eri, 90 bin Ho-

donlu Can Baba diyor ki: “Söyle adamlarına

rasan pirinin birçoğu ile tekkede otururken

gelsinler, kavuğumdan onlara yiyecek ve-

Hacı Bektaş diyor ki, “Ey toplum, doğudan

receğim, ne istiyorlarsa...” Askerler geliyor

bir kuvvet geliyor. Bizi ortadan kaldıracak

ve hepsine istedikleri yiyecekleri dağıtıyor.

bir Tatar Şahı. Bunu oradan buraya getirt-

Bunun üzerine Kavuz Han ikna olmuş gö-

meyecek, ikna edecek bir can istiyorum.”

rünür ama bir de eşine soracağını söyler.

Cemaat susuyor kimsede ses yok. Karadon-

Kavuz Han çadırda bekleyen eşine sorar. Eşi

lu Can Baba “Sultanım himmet et bu hizme-

de; “Bu adamların bazılarının sihirbaz oldu-

ti yapayım” diyor. “Yolun açık olsun ya Can

ğunu duymuştum, son bir keramet daha is-

Baba” diyor Hacı Bektaş. O sırada da doğu-

teyelim ondan” der. Bunun üzerine Kavuz

dan gelen ve adı “Kavuz Han” olan Sansa

Han, Karadonlu Can Baba’yı eşinin çadırına

Deresi’nin bir yerinde mekân kuruyor, çadır

çağırır. Kavuz Han’ın eşi ondan bir şişede

kuruyor ve istirahata çekiliyor. Ve ceddimiz

duran zehiri içmesini ister. “Zehir ki eti ke-

Karadonlu Can Baba oraya varıyor. Kara-

miğinden ayırır. Eğer bunu içersen biz de

donlu Can Baba orda kendini takdim ediyor;

sana tabi oluruz” der. Karadonlu Can Baba

kimliğini, kim olduğunu...Tatar Şahı bunla-

ağuyu alıp içerken, Hacı Bektaş Veli tekke-

ra soruyor: “Sizin inancınız ne, işleğiniz ne?”

de “Ey babalar, canlar, Karadonlu Can Baba,

“Cenab-ı Allah’ın emrini tutup, sevmediği

kendi ceddine adını veren ağuyu içiyor,

şeylerden kaçmalı. Ehl-i beyt’iz. Ehl-i beyt

Allah Allah deyin dua edelim” diyor. Kara-

niyetini ölünceye kadar kötüye kullanmaz.

donlu Can Baba zehiri içtikten sonra kadına;

Yapıcıyız. Yıkıcı değiliz. 73 millet ile kar-

“Bu ağu sana lazım olur” diyor ve içtiği tasa

deşçe geçinmeye kararlı olan bir soyuz. Sen

parmaklarından balı akıtıyor. Ağuyu bal

kimsin, ben kimim, bizde yok, sen bensin,

ediyor. Bunun üzerine Kavuz Han ve hanı-

ben de senim” diyor Karadonlu Can Baba.

mı, Karadonlu Can Baba’ya tabi oluyorlar

Bu hesaba göre, Kavuz han; “Ben senden üç

ve ondan sonra Karadonlu Can Baba’dan

keramet istiyorum” diyor. Karadonlu Can

oraya yerleşebilecekleri bir yer göstermesini
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isterler. O da kıble tarafına dönüyor ve di-

soğuktan çok etkileniyor çok zor görüyor et-

yor ki “Şu Dursun Dağları’na yerleşin” di-

rafı. Gele gele geliyor İmam Rıza’nın türbe-

yor. Bugünkü Dersim Dağları.

sine ve oradaki insanlara neden dışarda kal-

Karadonlu Can Baba tekkeye döndükten sonra Hacı Bektaş, Karadonlu Can
Baba’yı kutlar ve ona mürşitlik makamını verir. Ondan sonra dört veya beş ocağı
Karadonlu Can Baba’ya talip olarak verir.
Bugün Celal Abbas Ocağı, Sinemilli Ocağı,
Üryan Hızır Ocağı bir tanesini hatırlayamadım. Bu ocaklar Ağuçen talipliğine geçerler.
Mir-i Mir Seyyit torunlarından bir dedemiz,
Harput topraklarından kalkıyor 560 sene
evvel Hozat’ın Bargini köyüne göçüyor ordan da bazı dedelerimiz Erzincan’ın Üzümlü ilçesinin Büyükkadağan köyüne geliyor.
Buraya gelen dedemizin ismi Mehmet Çelebi. Mehmet Çelebi’nin oğlunun ismi Deli
Molla (Molla Mustafa). Deli Molla ki, Hz.
Hüseyin’in şehit olduğu yeri ziyaret eden ve
Horasan’da İmam Rıza’nın türbesini ziyaret
eden dedemiz. Bu yolculuklar sırasında çok
meşakkatler çekiyor, o kadar yolu yürüyerek gidip geliyor. Kerbala’dan Horasan’a giderken kara kışa yakalanıyor, o daha İmam
Rıza’nın türbesine varmadan türbenin kapıları aniden kapanıyor. Orayı ziyaret eden
hacılar, şıhlar, mucizatlılar, kemaletliler

dıklarını soruyor, onlar da “kapılar aniden
kapandı daha da açılmadı” diyorlar. Bunun
üzerine Deli Molla kapının cağlarından tutup “Ya İmam Rıza” deyince kapılar hemen
açılır. Kapılar açılınca millet “tamam” diyor,
“Anadolu’dan gelen zat gelmiş” derler. Ziyaret ediyor Deli Molla Sultan’ın türbesini.
Diz oturuyor Deli Molla, bir bakıyor ki
etrafta neredeyse 1 metre uzunluğunda demir şişler var, böyle cağlık. Üryan-büryan
olan “Ya İmam Rıza” deyip kendini vuruyor bu şişlere. Burda bu insanların durumu
Deli Molla’yı çok etkiliyor, diyor ki “Bu da
başka bir hikmet.” Yani ağuyu içmiş, o kadar hesabı varken... Çağırdığı yeri öyle bir
çağırıyor ki, kerametli tekke şeyhleri onun
içinden geçenleri duyuyorlar. “Ey Molla
Mustafa” diyorlar; “Bin bir ayak bir kaba
girdik, getirdin soktun milleti buraya, buranın kalabalığı yetmiyor mu sana.” Deli Molla halvetten gözünü bir açıyor ki, etrafta o
hesapların hiçbiri kalmamış. Kalkıyor ziyaretini yapıyor, ondan sonra Erzurum’un Aşkale ilçesine geliyor. Gelirken dağda orma-

feryad ediyorlar tekke şeyhine; “türbenin

nın içinde saçı sakalı birbirine karışmış bir

kapıları kapandı, biz dışarıda kaldık” diye.

adam bunun ayaklarına kapanıyor “Kurtar

Tekke şeyhi de “kapıları kapatan kapattı,

beni, Ya Deli Molla” diyor. Bu adam düşkün,

biz kapatmadık, Anadolu’dan Molla Musta-

köylüler tarafından dışlanmış, bir hayat ka-

fa (Deli Molla) isminde bir er geliyor, dua

dını ile evlendiği için. Köye geliyor, köyün

edin yolda kalmasın, o gelmezse bu kapılar

rahberlerine, orda Paşa Babalar diyorlar.

bir daha açılmaz” diye cevap veriyor. Millet

Onlara misafir oluyor. Onların dedeleri de

fizah ediyor, ağlıyor. Deli Molla’nın gözleri

Girasun’dan gelmeler, Güvenç Abdallılar.
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Akşam olunca yolda karşılaştığı adamı

Bizim uzak durmamız gereken insanlar,

ve karısını huzuruna getirmelerini istiyor.

Hz. Hüseyin’i şehit edenlerin kanunu üzeri-

Ordakilere diyor ki “Cenab-ı Allah bir de-

ne yaşayan insanlardır. Muhabbetin tartısı

falığa mahsus kullarının günahını affeder, o

yok, zamanın tartısı yok, dem bu dem saat

affederse siz de affedeceksiniz.” Bu adamın

bu saat. Yeni zat, yeni sıfat ver, ya Muham-

başında on iki hizmet cem yapıyorlar. Ada-

med Mustafa’ya salavat. Allahume salli ala

mı orda üryan büryan edip daha önceden

seydine Muhammed ve Ali evladiye ecmain

yaktıkları bir ateşin közlerine oturturlar cem

(Ali’nin soyunun kıyamete kadar devam ede-

bitinceye kadar. Ateşte yanmıyor bu adam.

ceğini ifade eder). Burada Hakk’ın ibadetine

Adam yeni zat yeni sıfat oluyor. O köyün

gireceğiz. İbadetin bir şekli yok, onun şeklini

yediden yetmişe adamı; “Biz senin talibiniz,

etkileyen tek şey kul hakkının üzerimizde ol-

sen bizim pirimizsin” diyorlar. O da diyor

mamasıdır. Orucumuzu tutmak, kurbanımı-

ki “Ben sizi aldım, tekrar verdim Güvenç

zı kesmek, işleğimizi yerine getirebildiğimiz

Abdallılara”.

kadar yapmak. Mürşid-i kâmilin karşısında

O dedemizden bize kalan miras insanlığın mirası, iyi niyet, iyi ahlak, helal kazanç,
kimsenin maddi manevi varlığına tenezzül
etmeden uzak durmak. Bizim aslımız bu
toplumda, bu kanun üzerine yaşamıştır.
Kıyamete kadar bizim zürriyetimiz de bu

dar-ı Mansur olup, dört kapı, kırk makamı
işleyerek bu göreve her zaman hazır olalım.
Burada, dört kapı kırk makam, on iki farz,
iki kifaye, üç sünnete layık olmayan adam
bu ceme giremez, lokma yiyemez, el öpemez
ve ben Alevi’yim diyemez.

kanun üzerine yaşayacaktır. Bizim ikra-

Şeriatta şeri attım diyor, tarikatte olgun-

rımızda para için inanç olmaz. Bu işi para

laştım, marifette halloldum piştim, hakikatte

için yapanlardan yer ile gök kadar uzaklaş-

Allah’ınan birleştim. Biz bu kapıların insa-

mak lazım. Ama ne var Allah peygambere;

nıyız. Şeriat denince başka türlü anlamayız.

“Kullarım sana helal kazançlarından ve-

Yani şer yok bizde. Benim 366 azam var, ne

rirlerse, verdiklerine bakmadan al onu ve

zamana kadar ruhu Hakk’a teslim edince-

dua et. Ben o duayı kabul ederim” der. Bir

ye kadar. Evet yer anam, gök babam. Gök-

elin verdiğini diğer el görmeyecektir. Ama

ten ne yağarsa yer itiraz etmez. İşte böyle,

burda bana şunu ver ki sana şunu yapayım

mürşid-i kâmiller ne verirse öpüp başımıza

demeyeceksin. Bizler doğruya doğru, eğri-

koyup, o mürşid-i kâmilin eteğinden tutup,

ye eğri demeye taa ezelden beri ikrarlıyız.

o mürşid-i kâmilin işleğinden, kemaletin-

Burda diyor ki peygamber “Ey evlad-ı resul

den, inancından, imanından, izinden ölün-

bir düşmanınla baban senin karşında mah-

ceye kadar devam etmeliyiz. Allah’a kul,

keme olurlarsa ve baban haksızsa babanı ce-

peygamere ümmet, Şah-ı Merdan’ın taliple-

zalandıracaksın.” Biz seyyidlerin en önemli

rinden ve Alevi olalım. Şakası yok bu işin.

vazifesi bu. İşte biz burada doğruya doğru,

Bu ceme ölü girip diri çıkacağız. Nasıl bir

eğriye eğri diyeceğiz.

çocuk dünyaya geldiğinde bağırıyorsa, biz
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de bu cemden çıktığımızda yeni kimliğimi-

uygulandığı konusunda, bir nevi sözlü tarih

zin sesinin duyulması lazım. İnancımız bu...

çalışması da olan bu çalışmamızda önemli

Cenab-ı Allah diyor ki; “Kimseyi kimseden

bulgular elde edildi.

sormam, seni senden sorarım.”

Bugün açısından değerlendirildiğinde
heterodoks bir inanç kültürü olarak Alevilikte, en önemli olgu bu inanç sisteminin
sözlü halk edebiyatı ve kültürleri ile günümüze kadar taşınmasıdır. Bu sözlü kültürün
yazılı kaynaklara bağımlı olmaması bilimsel
incelemeler açısından bir zorluk yaratsa da,
sözlü kültür bileşenlerinin Aleviliği, yazılı kültürün getireceği dogmatizmden uzak
tutması açısından önemlidir. Ancak, Alevi
cemlerinde katı ahlaki kurallara uymayan
insanların düşkün ilan edilerek cezalandırılması, Aleviliğin kendi dogmatizmini yarattığına örnek olarak da sunulabilir. Tarihsel

Mustafa Dede (Mustafa Erdoğan)

olgular açısından incelendiğinde Alevilikle
ilgili toptancı genellemelerin sağlıklı sonuç-

SONUÇ VE ÖNERİLER

lar vermeyeceği kanaatindeyiz.

Bu çalışmada Anadolu Aleviliğinin tari-

Alevilikte dedelerin atıfta bulunduğu

hi gelişimini kısaca, önemli dinamikleri içe-

İmam Cafer Buyruğu dışında yazılı bir kay-

risinde incelenmeye çalışıldı. Dedelik kuru-

nağın olmadığı yaygın bir görüş olmasına

mu, Alevi-Bektaşi inancı ve felsefisi, Pir Sul-

rağmen, Mustafa Erdoğan Dede ile yapılan

tan Abdal deyişlerinden alınan dörtlüklerle

görüşmelerde Kur’an’a atıfta bulunulma-

açıklanmaya çalışıldı. Erzincan Üzümlü

sı dikkate değer bir durumdur. Geleneksel

ilçesine bağlı Altınbaşak beldesi Büyükka-

Alevilikte ibadet ritüelleri, çoğunlukla kış

dağan mahallesinde (eski adı ile Büyükka-

aylarında

dağan köyü) Ağuçen Ocağı’na bağlı Mus-

de vakıfların ve derneklerin öncülüğünde

tafa Erdoğan Dede ile yapılan görüşmeler-

gerçekleştirilen ibadetlerde bir standartlaş-

de, günümüzde etkisini oldukça yitirmeye

maya gidildiği (perşembe günleri akşam)

başlayan geleneksel Aleviliğin yaşanma

yönünde bir irade söz konusudur. Kent

biçimi hakkında önemli ipuçları elde edildi.

kültürünün gelişim göstermesi ile beraber

Dersim olaylarının sadece Tunceli sınırları

özellikle son çeyrek yüzyılda çözülmeye

ile kalmadığı, zorunlu göçün Erzincan’da

başlayan geleneksel Alevilikle ilgili çalış-

Alevi kimliklerinden dolayı, Türklere de

malar 1980 yılından sonra artış göstermiştir.

gerçekleştirilirken,

günümüz-
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Bununla beraber bu çalışmaların çoğunluk-

KADİR, A. (1993). Mevlana. İstanbul,

la bilimsellikten uzak ve ideolojik bakış açı-

KÖPRÜLÜ, Fuad. (1966). Türk Edebiyatında
İlk Mutasavvıflar. Ankara.

ları ile gerçekleştirilmiş olması, günümüzde
geleneksel Aleviliğin kayıt altına alınması
konusunda acil, ivedi bir ciddiyeti ortaya
koymaktadır.
Alevi kültürü ve edebiyatı açısından
-Mustafa Dede örneğinde de görüldüğü
gibi- bu geleneğin son temsilcileri ile yapılacak görüşmelerde daha önce kayıt altına
alınmamış müzikal ve edebi zenginliklerin
bir an önce kayıt altına alınması açısından
çok önemlidir.
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BEKTAŞÎ VE ALEVÎ KÜLTÜRÜNÜN YAZILI KAYNAĞI
OLARAK FÜTÜVVETNAMELER1
(FUTUVVATNAMES AS BEKTASHİ AND ALEVİ
CULTURE’S WRITTEN SOURCES)
Mehmet Saffet SARIKAYA2

1

ÖZET

fütüvvet geleneğinde bulunan bazı unsurların benzer kültür çevreleri tarafından devam
ettirilmesine yol açmıştır. Burada en fazla et-

Fütüvvet teşkilâtının bir yansıması ola-

kilenenler Bektâşî çevreleri ve Alevî ocakları

rak literatürümüze giren Fütüvvetnameler,

olmuştur. Bu devamlılığın yazılı göstergesi

Ahiliğin adâb, töre ve erkânını didaktik

ise, büyük çoğunluğu kütüphanelerimizde

bir metotla açıklayan, teşkilât mensupla-

yazmalar halinde bulunan Fütüvvetname-

rının el kitapları olarak XIII-XVI. yüzyıl

lerdir.

Anadolu’sunun dinî ve kültürel tarihi için
önemli bilgiler ihtiva eden birincil kaynaklardandır.
Ahilik, kurumsal ilişkilerle birlikte inanç
motifleri, merasim erkân ve adabı açısından
daha sonra Alevîliği teşkil edecek zümreleri kesin olarak etkilemiş, onlara prototip
olmuştur. Ahilikle Bektaşiliğin pirlerinden

Bu bağlamda makalede Fütüvvetnamelerin tarihi ve kültürel değeri, içerikleri ve
Bektaşi-Alevî kültüründeki yeri bazı yazma
ve basılı Fütüvvetname nüshaları dikkate
alınarak incelenecektir.
Anahtar

Kelimeler:

Fütüvvetname,

Alevilik, Bektaşilik, Kızılbaşlık.

itibaren ilişki içinde olmaları ve Ahi teşkilatının XV. yüzyılın ikinci yarısından itibaren
münhasıran meslek loncalarına dönüşmesi,
1 Bu makale Uluslararası Doğumunun 800. yılında
Hacı Bektaş Veli ve Bektaşilik Sempozyumu, Fatih
Üniversitesi, 9-10 Ekim 2009 İstanbul’da aynı adla sunulan bildirinin gözden geçirilmiş halidir. Bildiriden
farklı olarak, Fütüvvetname-i Bektaşiyye’den bir kısım
örnek metin olarak verilmiştir.
2 Prof. Dr., SDÜ İlahiyat Fakültesi, İslam Mezhepleri
Tarihi Anabilim Dalı.

ABSTRACT
Futuvvatnames, which entered our literature as a reflection of the Futuvva organization, are primary sources which explain
with didactic methods Akhism’s customs
and rituals, and contain important information for XIII-XVI century Anatolia’s religious
and cultural history.
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Akhism had definitely influenced the

hip olmuş, fütüvvet tasavvuf içinde bir ma-

groups which later constituted Alevism and

kam olarak değerlendirilmeye başlanmıştır

had been a prototype for them in terms of

(es-Sühreverdi: 94; İbnü’l-Arabi: II, 231-235).

belief patterns, ceremony, custom and ritual

Fütüvvet sahibi gençler bir araya gelerek

as well as institutional relations. The rela-

Araplar arasında fityan, ayyar, şuttar, Fari-

tion of Akhism and Bektasism since their

siler arasında civanmerd, Türkler arasında

pirs (spiritual guides) and the transforma-

ise ahi gruplarını oluşturmuşlardır. Halife

tion of Akhi organisation into craft guilds

en-Nasır li-dinillah Bağdad fityanını kont-

exclusively from the second half of the XV

rol edebilmek için onlara katılmış, lider se-

century resulted in the preservation of some

viyesine yükselerek onları düzenli gruplara

factors in the Futuvva tradition by similar

dönüştürmüş, kural ve erkânı belirlemiş, hi-

cultural groups. At this point the most af-

lafet makamını kullanarak diğer ülkelerdeki

fected were the Bektashi groups and Alevi
holy families. The written indication of this

benzeri örgütlenmeleri kendisine bağlamıştır. Bu bağlamda fütüvvet, Türkiye’de Ahi

continuity is Futuvvatnames, the vast ma-

Evren önderliğinde Ahilikle bütünleşmiştir.

jority of which are present in our libraries as

Ahi kelimesi her ne kadar İbn Batûta ta-

manuscripts.
In this context, Futuvvatnames’ historical and cultural value, their contents and
places in Alevi and Bektaşi culture will be
examined in this article by taking into account the manuscript and printed Futuvvatname editions.
Key Words: Futuwwatname, Alevism,
Bektashism, Qizilbashiyye.

rafından Arapça “ahî/kardeşim” kelimesiyle
özdeşleştirilerek, kurumun sosyal yapılanmasındaki dayanışmacı yapıyla uyumlu bir
şekilde “kardeşlik” anlamıyla karşılanmışsa
da kelimenin Divân-ı Lügat-i Türk ve Kutadgu Bilig gibi eserlerdeki kullanımı onu
doğrudan Türk bir menşe’e götürmektedir.
Anadolu’da XIII. yüzyılın ilk yıllarına ait Ahi
unvanlı mezar taşlarına rastlanması (Cahen,
1986: 592) bu tezi güçlendirmektedir. Türkçede “cömert”, “eli açık” gibi anlamalara ge-

GİRİŞ

len akı kelimesi Anadolu coğrafyasında ses

Fütüvvetname adından da anlaşılaca-

göçebe kültürde önemli bir olgu olan cömert-

ğı gibi fütüvvete dair hususların ele alınıp

lik kavramı etrafında Türkler tarafından bir

açıklandığı klasik tasavvufî risalelerdir. Fü-

değer yumağının oluşturulmasından, belki

tüvvet II/VIII. yy’da tasavvufa benzer bir

de düzensiz bir yapılanmanın varlığından

anlam kümesine sahip olarak kullanılmak-

söz etmek mümkündür. Ahi Evren ise bu

taydı (Çağatay, 1953: 62-66). Zamanla sufî,

yapılanmayı yerleşik düzenin ana unsuru-

fetaya göre daha kapsamlı bir kullanıma sa-

nu teşkil eden esnaf ağırlıklı düzenli bir teş-
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kilata dönüştürerek haklı olarak teşkilatın

“keşifçi” tanımların içeriğini doldurulması

kurucusu unvanını almıştır.

bağlamında önemleri bir kat daha artmıştır.

XIII. yüzyıl Türkiye’sinde halkın büyük çoğunluğunu kucaklayan Ahilik, kendisinden sonra oluşumunu tamamlayan
Bektâşîlik ve Alevîlikle aynı kültür çevresine mensuptur. Bu itibarla Ahilik, kurumsal
ilişkiler yanında inanç motifleri ve merasim erkân ve adabı açısından da daha sonra Alevîliği teşkil edecek zümreleri kesin
olarak etkilemiş, onlara prototip olmuştur.
Diğer yandan Ahiliğin kendisine özgü yapısı müntesiplerine farklı tarikatlarda mürit
olma imkânı vermiştir. Bu durum, fütüvvet
geleneğinin tasavvufla ilişkisiyle de örtüşerek çeşitli tarikat çevrelerinin kendilerine
özgü Fütüvvetnameler kaleme almalarına
yol açmıştır.

Bunların farklı Alevi çevrelerde yer alması
ve XIX. yüzyılın ikinci yarısına kadar tarihlenmesi, fütüvvet geleneğinin Alevi zümreler arasında ne kadar güçlü ve devamlı
olduğunu göstermektedir. Makalede konumuz açısından önemli bazı Fütüvvetnameler tanıtılıp, Bektaşilikle ilgili inanç motiflerine işaret edilecektir.

Bazı Önemli Fütüvvetnameler
Bugün başta İstanbul olmak üzere
Türkiye’deki kütüphanelerde kayıtlı irili
ufaklı yüz yirmi civarında Fütüvvetname
nüshası bulunmaktadır. Bunlardan yazarı
bilinen mükerrer nüshalar dikkate alınırsa
yüz civarında eserden bahsetmek mümkündür. Özel kütüphanelerde bulunanlarla

Konuyu Bektaşilik bağlamında de-

bu sayı daha da artacaktır. Bununla birlik-

ğerlendirirsek, Ahi Evren ve Hacı Bektaş

te Fütüvvetnamelerde verilen malûmat ge-

Veli’nin şahsında başlayan ilişki kurumsal

nellikle birbirinden nakildir. Eser sahipleri,

olarak da devam etmiştir. XVI. yüzyıla ka-

fütüvvet-ahi çevresinde bilinen kaynakların

dar yazılan bazı hacimli önemli Fütüvvetna-

pek dışına çıkmazlar. Anlatılan kıssaların

meler, içerikleri bakımından çeşitli dini mo-

tarihi realitesiyle ilgilenmezler; hatta mito-

tifler, merasim adap ve erkân vb. unsurlarla

lojik/efsanevî rivayetlere yer verirler. Nak-

bu devamlılığı açıkça göstermektedir. Öte

ledilen sözlerin sıhhatine bakılmaz. Hadisle-

yandan münhasıran Bektaşiler tarafından

rin eksik veya yanlış yazıldığını; bazen ayet-

kaleme alınan Fütüvvetnameler de dikkat

lerde de benzer hatalar yapıldığını görmek

çekicidir. Bu eserler, Köprülü’nün ifadesiy-

mümkündür. Bütün bunlara rağmen Fütüv-

le, dinî-ahlakî motiflere sahip içerikleriyle

vetnameler, neşir çalışmaları, mukayeseli

yazıldıkları dönemin ve coğrafyanın dinî

çalışmalar, özellikle İran ve Türkî Cumhu-

tarihine ışık tutan ilk el kaynaklar (Köprülü,

riyetlerdeki örnekleriyle karşılaştırmaların

1947: 445-446) olma özelliğini korumaktadır-

yapılması bağlamında araştırmacılar için

lar. Günümüzde ise Alevilikle ilgili kimlik

bakir bir alan olarak durmaktadır. Burada

tanımlamalarında, tarihi kökeni iredeleyen

konumuzla ilgili müellifleri bilinen Fütüv37
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vetnamelere işaret ettikten sonra doğrudan

hakkında fazla bilgi yoktur. Naşir, müellifin

Bektaşiliği ilgilendiren Fütüvvetnameleri

meşhur Eşrefoğlu Rûmî (öl. 874/1469)’nin

tanıtacağız.

babası olduğunu tahmin etmektedir (Bilgin,

Tespit edilen en eski Türkçe Fütüvvetname XIII. yüzyılın ortalarında Yahya b. Halil
b. Çoban el-Burgâzî tarafından yazılmıştır.
Çeşitli kütüphanelerimizde yazmaları bulunan eserin bilinen en eski nüshası, 923/1517
istinsah tarihli Ali Emîrî kitapları arasında
bulunan nüshadır. Eser bu nüsha esas alınarak Gölpınarlı tarafından neşredilmiştir (bkz.
1953-54: 111-149). Eserin mukaddimesinde

1992: V-VI). Mesnevî tarzıyla 444 beyt olarak
yazılan eser bir ilmihâl niteliğindedir. Şeriat, tarikat, hakikat ve marifet kapıları onar
makamlarıyla birlikte ayrı ayrı izah edilmiştir. Kur’an ahlâkının yaşanmasına işaret
edilerek tevazu, takva, taat gibi esaslar açıklanmıştır. Eser tasavvuf geleneğindeki dört
kapı kırk makam anlayışını devam ettirmesi
bakımından önemlidir.

müellif, “Rum ehlinin Türkçeden başka dil

Bunlardan sonra yine Gölpınarlı tara-

bilmediği için eserini Türkçe kaleme aldığı-

fından neşredilen Seyyid Hüseyin b. Seyyid

nı” belirtir. Fütüvvetname mukaddimeden

Gaybî (IX/XV. asrın üçüncü çeyreği ?)’nin

sonra on yedi bâba ayrılır. Yiğit, ahi ve şeyh
tarifleri yapılıp, Hz. Ali’ye “feta” denilmesinin sebebi açıklanır. Kur’an’da feta denilen
kimselere dair kıssalar nakledilir. Fütüvvetin tarifi verilir, fütüvvete giremeyenler sıralanır. Fütüvvet ağacı tasvir edildikten sonra,
ahide bulunması gereken vasıflar zikredilir.
Terbiyenin ahisine, ahinin terbiyesine karşı
vazifeleri ve fütüvvetin kısımları açıklanır.
Sofra çıkarma, sohbet etme, hizmet etme ve
semâ etmenin adabı ve erkânı açıklanır. Görgü kurallarıyla ilgili 124 edep sıralandıktan
sonra Gazi Yusuf b. Eyyub (öl. 613/1216)’a
kadar fütüvvet silsilesi sayılır. Son olarak
fütüvvete intisap töreni anlatılıp tıraş olmanın delili açıklanır.

Fütüvvetnamesi gelir (1955-1956: 73-126). Müellif, Şîî metinler arasında yer alan ve Alevî
çevrelerde de iyi bilinen Hutbetü’l-Beyân ve
Nad-ı Ali’ye şerhler yapmış ve büyük ihtimalle Safevî mürididir (Sarıkaya, 2004: IXXIV). Seyyid Hüseyin’in eseri kendisinden
önce yazılan Fütüvvetnamelere göre bariz
Şîî unsurlara sahip olduğu için dikkate değerdir. Eserde mukaddimeden sonra, fütüvvet sahibi peygamberler çeşitli kıssalarla
Hz. Peygamber’e kadar anlatılır. Hz. Ali’nin
şedd kuşanması Gadîr-i Hum vakıası içinde
nakledilir. Hz. Ali ve Selmân’ın belini bağladığı on yedi kişi sayılır. Helva pişirmenin
senedi ve adabından bahsedilir, fütüvvet
silsilesi sayılır. Sonra fütüvvet erkânı açıklanır. Mahfilin toplanarak nîm-tarîk, sahib-i

Tespit edilen en eski manzum Türkçe

tarîk, yol ata ve yol kardeş edinme törenle-

Fütüvvetname de Şeyh Eşref b. Ahmed (öl.

rini anlatılır. Şeddin bağlanma şekillerinden

IX/XV. asrın ilk yarısı ?)’in eseridir. Eser Or-

tarif edilir. Sonra derecesine göre fütüvvet

han Bilgin tarafından neşredilmiştir. Müellif

ehlinin sıfatlarını sıralar. Fütüvvete alınma-
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yanlar ve fütüvvetten düşüren haller zik-

tin Bektâşîliğe tesirini bariz olarak gösterir.

redilir. Eser, sual-cevap ve edepler faslıyla

Tıraş erkânı ile başlayan eser, hırkanın tavsi-

sona erer.

fi, Hz. Ali’nin hırka giymesi ve şedd kuşan-

Türkçe Fütüvvetnameler arasında en
fazla nüshasına rastlanan, fütüvvet erkânı
ve merasimi hakkında oldukça zengin
malûmatı ihtiva eden Seyyid Muhammed
b. Seyyid Alâuddin el-Hüseyin er-Razavî

ması, şedd bağlama şekilleri, erkân-ı tarikat,
vacibât-ı tarikat, beyân-ı tarikatı açıkladıktan sonra çeşitli tercümanları nakledip sualcevap faslı ile sona erer (Fütüvvetname: 32b56a).

(931/1514’den sonra?)’nin “Miftâhu’d-Dekâik

Konumuz açısından dikkati çeken önem-

fî Beyâni’l-Fütüvve ve’l-Hakâik”dir (er-Razavî :

li bir eser “Fütüvvetname-i Ca’fer Sâdık”tır.

4a). Eser Rahşan Gürel tarafından Razavî’nin

Bilinen tek nüshası Hacı Bektaş İlçe Halk

Fütüvvet-namesi başlığıyla Marmara Üniv.

Ktb., 101’de kayıtlı eserin mikrofilmi Milli

SBE. 1992’de doktora tezi olarak çalışmıştır.

Ktb., MFA, A 4713’de kayıtlıdır. Eser tarafı-

Çalışmada eserin beş nüshası kullanılarak

mızdan yayınlanmıştır (Sarıkaya, 2008). Bu

bir metin inşasına gayret edilmiştir. Çalışma

adlandırma biçimiyle eser, Alevî kültüründe

henüz neşredilmemiştir. Fütüvvetname’nin

sıklıkla gördüğümüz Ca’fer-i Sâdık Buyrukları-

mukaddimesinde müellif, eserin muhteva-

nı da çağrıştırmaktadır. Nitekim eser, yer yer

sından bahseder. Buna göre; fütüvvetdârlar

Buyruklarla örtüşen bir içeriğe sahiptir. Çeşit-

arasında söylenen ve işlenen erkân kaleme

li verilerden, eserin Hacı Bektaş Zaviyesi’ne

alınmıştır. Tevbe almak, yol atası ve yol kar-

bağlı (muhtemelen de zaviye yakınında gö-

deşi edinmek, şedd kuşanmak, şeddin şart-

revli) bir şeyh veya halife tarafından derlen-

ları, erkânı, şakirdi revân etmek, helvay-ı

diğini söylemek mümkün görünmektedir.

cefnenin senedi, erkânı, pişirilmesi, paylaş-

Eserin içeriğinden XVI. yüzyıldan sonra ya-

tırılması, bir şehirden diğer şehre götürül-

zıldığı anlaşılmaktadır. Mecmu’a niteliğin-

mesi, mahfil ehlinin birbirinden hak talep

deki eser “Fütüvvetname-i İmam Ca‘fer-i Sâdık”

etmesi gibi meseleler anlatılır. Bunun dışın-

risâlesiyle başlar (1b-32b). Bektaşilikteki âdab

da, fütüvvet kısımları, dereceleri, fütüvvete

ve erkânı esas alan, Tarikatın on iki erkân (47a-

alınmayan kimseler ve kişiyi fütüvvetten

48a), Üç sünnet yedi farz3 (48a-50b), Der beyan-ı

düşüren haller, fütüvvet ehlinin vasıfları,

hâssa-i nâd-ı ‘Ali (50b-56a), Risâle-i reşâd sual-

fütüvvet sahibi peygamberler ve Hz. Ali’nin

cevab (56a-57b) risâleleriyle devam eder, dua-

şedd kuşanması Gadîr-i Hum vakıası çer-

lar, tercümanlar ve gülbanklar (58a-64b) ile ta-

çevesinde anlatılır. Eser, sual-cevap faslıyla

mamlanır. Eserin tamamı aynı yazı çeşidiyle

bitirilir.

ve aynı kişi tarafından kopya edilmiştir. Öyle

Ankara İl Halk Kütüphanesi’nde bulunan bir Fütüvvetname nüshası da fütüvve-

ki risâleler arasındaki geçişte bazı yerlerde
3 Bu iki risâlede herhangi bir başlık yoktur. Muhtevaya
uygun olarak bu başlıklar tarafımızdan verilmiştir.
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(örn. 32b) satır başı bile yapılmadan metin de-

nemlerde bile iki zümre arasındaki ilişkilerin

vam ediyormuş gibi satır arasında risâlenin

devamlılığını göstermektedir.

adı verilmiştir. Mecmuanın kimi yerlerinde
yapılan açıklamalardan, bu risâlelerin bir bütün olarak algılandığı, mecmuanın tarikat için
bir el kitabı, bir erkânname gibi görüldüğü
anlaşılmaktadır.

Kızıl Deli Sultan Ocağı bağlılarından
Bektaş Bey adlı biz zatın özel bir kütüphanesinde yer alan Fütüvvetname nüshası da konumuz açısından ilginç görünmektedir.4 Baş
tarafı eksik eseri ilginç kılan şey, fütüvvetin

Eser tıraş erkânıyla başlar, Hz. Ali’nin

tanımıyla ilgili kısımda Şeyh Safî’nin fütüv-

belinin bağlanması, mekan olarak Gadîr-i

vet tanımını vermesidir. Bu bağlamda eserin

Hum zikredilmeksizin hemen tamamen

Safevî uzantılı Kızıbaşlarla ilgili olması muh-

ve kısmen özetlenerek Seyyid Hüseyin’in

temeldir. Her sayfasında 25 satırın yer aldığı

Fütüvvetnamesi’ne uygun olarak anlatılır.

176 varaklık bir mecmua niteliğindeki ese-

Taş ile tığ hakkında çeşitli yorumlarda bu-

rin son sayfa derkenarında 29 Rebiulevvel

lunulur. Hz. Âdem ve Hz. Şit ile ilgili kıs-

1087/11 Haziran 1676 tarihi istinsah tarihini

salar nakledilir. Fütüvvet silsilesi sırala-

göstermektedir. Fütüvvetname’nin bitiminde

nır ve şeddin bağlanma şekilleri açıklanır.

Ramazan 1086/1675, 57a’da ‘Işkname’den

Fakrname-i Ca‘fer-i Sâdık risâlesinde tıraş, tac

önce Şevval 1086/1675-76 tarihi kaydedil-

ve hırka giymenin adabı anlatılırken saç, sa-

miştir. Müstensih Fütüvvetname’nin sonun-

kal, bıyık ve kaşların nasıl tıraş edileceği ve bu

da adını Abbas Yazıcı olarak vermektedir.

esnada okunacak duaların nakledilmesi (44a-

Digital ortamda fersude görünümde olan

45a) çıhâr darb (dört tıraş) esasına bağlı olan

mecmuanın 177-186 arasında 1289/1872

Kalenderîleri hatırlatmaktadır. Üç sünnet ve

tarihli matbu Mersiyye’nin yer alması ese-

yedi farzın sıralandığı risâlede ise farzların ifâ

rin son dönemde ciltlendiğini göstermek-

edilmemesinden doğan cezalar arasında Hacı

tedir. Mecmua Fütüvvetname ile başlar

Bektaş Dergâhı adına kesilen cezalara yer ve-

(2a-11b), Şeyh Safi Menakıbı ile devam eder

rilmesi ve çeşitli tercüman metinleri eserdeki

(11b-45b, 100a-115b’de tekrar Şeyh Safi Me-

açık Bektaşî unsurlardır. Dolayısıyla eserin

nakıbı verilir). 45b-46b’de Evsaf-ı Hacı Bek-

bir Bektaşî Fütüvvetnamesi olduğu rahatlık-

taş Veli, 46a-57a’da Tacname, 57a-100a’da

la söylenebilir. Bununla birlikte farzların ifâ

Abdulmecid b. Feriştah’ın ‘Işkname’si, 11b-

edilmemesinden doğan cezalar arasında ga-

118a’da Nasihatname-i Hatâyî, 118a-133a’da

ziler için de pay alınması Ahilikle ilişkisinin

Meşâyihname-i Hatâyî, 133a-145b’de Delil-i

tamamen kopmadığına işarettir. Başka bir

budala (Defter-i aşık), 145b-165’de Menâkıb-ı

deyişle bu eser, birincil derecede Bektaşîlikle

Fazlullah, 165a-176a’da Kitab-ı tarikatname-i

ilgili olmasına rağmen Bektâşilik-Ahilik ilişkisi hakkında açık ipuçları taşımakta; Ahi
teşkilatının lonca ve gediklere dönüştüğü dö40

4 Eseri elde ederek haber veren kıymetli meslektaşım
Yrd. Doç. Dr. A. Yılmaz Soyyer Bey’e teşekkür ederim.
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Ca’fer Sadık yer almaktadır. Eserde Hurufi

takiben müellif 16-a’da adını Muhammed

metinlerinin de yer alması, bu kültürün Kı-

Seyfüddin b. Zülfikar Derviş Ali diye ver-

zılbaşlar arasındaki yerini göstermesi bakı-

mektedir. 27-a’da eserin yazılış tarihi açıkça

mından önemlidir.

21 Cemaziyelevvel 1269 (2 Mart 1853) olarak

Eserde yer alan Fütüvvetname büyük ölçüde Burgazi’den alınmış gibi görünüyor.
Metin fütüvvetin tarifiyle başlıyor. Fütüvvet ağacının tavsifi, ilmin faydası, ahlakın
önemi, pir ve şeyhin gerekliliği ve şeyh-tâlib
ilişkisi, Musa Hızır kıssası, şeyhin özellikleri, Yiğit-Ahi Şeyhin tarifi, şeriat ve tarikatın
gerekliliği, namazın ve sadakanın önemi,
ahinin kıyafetleri, dervişlik ve sufiliğin açıklaması, yiğit-ahi-şeyhin musahiplerinin yoldaşlarının açıklaması, dervişlik ve sofiliğin
neliği, hakikatin açıklaması, fütüvvet ehlinin ahlakı ve fütüvvete alınmayanlara dair
konuları fasıllar halinde anlatıyor.
Konuyla ilgili önemli bir Fütüvvetname
nüshası da doğrudan Bektaşilik erkânıyla
alakalıdır (Fütüvvetname, 1269: 1b-43b).5
Fütüvvetname-i Bektâşiyye (1b) başlığı taşıyan
eser Razavî’nin eserine benzer bir mukaddime ile başlar. Müellifin adının Muhammed
b. Seyyid Alaaddin el-Hüseyin Hoyî adıyla
verilmesi, aynı kişiden bahsedilmesi kaydıyla Razavî’nin memleketinin Hoy olduğunu göstermesi bakımından ilginçtir. Eserin

verilmektedir. İbrahim Enveri Baba’nın kimliği şimdilik meçhul olmakla birlikte eğer bir
istinsah hatası ise 1267/1851’de vefat eden
Edhem Baba olabilir mi? diye düşünülebilir.
İ. Özmen, Derviş Ali’nin Orta Anadolu’dan
olduğunu ve Feyzullah Baba’ya mensup
olduğunu ifade etmektedir (1998: IV, 389).
Eserin yazılış tarihinin verilmesi her halükarda işimizi kolaylaştırmakta, müellifin
üslubundan Babagân kolundan, tarikat-ı
nazenînden olduğu anlaşılmaktadır. Üstelik
Necip Asım, Bektaşi İlmihali diye adlandırıp
neşrettiği eserde aynı müellifin farklı bir
eserini veya bu eserin farklı bir kopyasını
dikkate alarak neşretmiştir.
Eser yukarıda da dediğimiz gibi Razavi Fütüvetnamesi’ne benzer bir mukaddime (1b-2a) ile başlar. Daha sonra dört
pir dört tekbirin senedi söz konusu edilip,
Hz. Adem, Hz. Nuh, Hz. İbrahim ve Hz.
Muhammed’in belinin bağlanması anlatılır
(2a-8a). Sonra Hz. Ali’nin şedd kuşanmasına dair ayrı bir başlık açılır ve konu Razavi
Fütüvvetnamesi’ne benzer bir şekilde anla-

15a-b’sinde bir ikrar töreninin açıklamasına

tılır (8b-11a). Sonra on yedi kemerbestin Ali

girişmeden önce Hünkar Hacı Bektaş Veli,

tarafından bellerinin bağlanması (11a-12b);

vekilleri İbrahim Enveri Baba Efendi (rah-

Selman-ı Farisi tarafından elli beş meslek

metullahi aleyh), Hz. Muhammed, Hz. Ali,

pirinin bellerinin bağlanması (12b-15a) an-

İmam Cafer-i Sadık anılmaktadır. Bunu

latılır. 15a’dan itibaren müellifin üslubuyla
Hacı Bektaş sülukuna uygun bir şekilde ik-

5 Eserin temininde kıymetli zamanlarını esirgemeyen
meslektaşım Doç. Dr. Mehmet Dalkılıç’a şükranlarımı
sunuyorum.

rar meydanı bütün erkânı, duaları, tercüman
ve gülbanklarıyla anlatılır (15a-27a). 27b’de
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ikrar meydanına girecek can için hazır etme-

melerini dikkate almadıklarını göstermesi

si gereken yiyecek ve içecekler sıralandıktan

bakımından önemlidir.

sonra Aşure geleneği anlatılır (27b-29a).
29a-b’de Mustafa Fatih Baba’dan naklen
Hacı Bektaş’ın soy silsilesi ve tarikat silsilesi

Fütüvvetnamelerde Görülen Bazı
İnanç Motifleri

sıralanır. 29b-34b arasında bir Bektaşi dervi-

Ahilerin teşkilât mensuplarını koru-

şinin kullandığı tac, hırka, menkûş, teslim

mak üzere uyguladıkları merasimler daha

taşı, palhenk, kamberiye, elif-i lâmend, ten-

sonra Alevî ve Bektâşîler tarafından nere-

nure, tığbend, teber, kaşağı gibi malzameler

deyse aynı denilecek şekilde benimsenmiş

senedleriyle birlikte sual-cevap üslubunda

ve takip edilmiştir. Bu durum ikrar verme,

anlatılır. Daha sonra Semeratu’l-fuad’dan

yol atası ve yol kardeşi edinme törenlerinde

naklen tacın esrarı anlatılır (34b-36a). Son-

açıkça tezahür eder. Bu bağlamda merasim-

ra sırasıyla Fasl-ı sual-i dervişan (36b), Fasl-ı

ler esnasında kullanılan şedd, hırka, tac, vb.

beyan-ı ism-i abdal (36b-37a), Fasl-ı min tarih-i

kıyafetler, çarub/süpürme, çerağ uyandır-

seyyah-ı der beyan ba’zı fütüvvet (37a-38b),

ma, rehberlik, sakilik vb. tören hizmetleri

Silsile-i nesebi Hünkar Hacı Bektaş Veli (38b-

ve diğer şeyler iki zümrenin müşterek sem-

39a), Hünkar Hacı Bektaş Veli’nin emanetleri

boller ve yorumlarla benimsedikleri motif-

beyanındadır (39a-b) fasılları sıralanır. 40a-

lerdir. Bunların yanında ahi teşkilâtının iç

43b arasında ise muhtelif tercümanlar ve gül-

düzeniyle ilgili (yola dair) soru ve cevaplar,

banklar nakledilir.

tâlibe verilen nasihatler, çeşitli vesilelerle

Bize göre son üç eserin ortak yanı, esere
fütüvvetle başlayıp daha sonra mensubu bulundukları ve yaşadıkları tarikat erkânıyla

okunan dualar, tercümanlar ve gülbanklar
çoğu kere sözleri bile değişmeden Alevîler
ve Bektaşîler tarafından aynen dile getiril-

devam etmeleridir. Yani eserin müellifleri

mişlerdir. Hz. Ali’nin yol pîri oluşuna bağ-

tarikatla ilgili gelenekleri fütüvvet gelene-

lı olarak onun etrafında geliştirilen on iki

ğine uygun olarak temellendirmekte daha

imam, on dört masum, on yedi kemerbest

sonra kendi geleneklerindeki erkân, adap

tevella ve teberra ile ilgili kabullerini, Hz.

ve bilinen dua, tercüman ve gülbankları

Peygamber’in miracıyla ilgili sonraları Alevî

sıralamaktadırlar. Bu durum fütüvvet ge-

ve Bektâşî çevrelerinde geliştirilen Kırklar ile

leneğinin Bektaşi kültür çevresinde son

ilgili söylencenin ilk örneklerini fütüvvetna-

dönemlere kadar sürdürüldüğünü göster-

melerde bulma imkânına sahibiz. Belki daha

mektedir. Öte yandan Bektaş Bey’in özel

önemlisi her iki zümre de Hz. Muhammed,

kütüphanesinde bulunan Kızılbaşlara dair

Hz. Ali, diğer peygamberler ve sahabelerle

Fütüvvetname’nin Burgazi’yi kaynak olarak

ilgili söylencelerde, olguları kendi yaşadık-

kullanması Bektaşî ve Alevî çevrelerinin sa-

ları hayatla içselleştirerek ifade etmekte ve

dece Seyyid Hüseyin ve Razavî Fütüvvetna-

adeta onlarla hayatlarında hemhal olmak-
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tadırlar. Bel bağlama, ikrar verme vb. me-

İlk fütüvvetnamelerde Hz. Ali’nin fe-

rasimler bunun tipik örnekleridir. Burada

talığına/yiğitliğine dair ayetlerin nazil ol-

makale sınırları içinde konunun örneklen-

duğu

dirilmesi bağlamında bazı hususlara deği-

Peygamber’in onun fetalığına dair sözler sarf

neceğiz.

ettiği nakledilir.6 Özellikle onun kahraman-

Bey’in

1953-1954:

115),

Hz.

lık ve şecaatini gösteren ve “Ali’den başka fetâ,

1. Fütüvvetin Tarifi
Bektaş

(Gölpınarlı,

Zülfikârdan başka kılıç yoktur” (Aclûnî, 1979: II,
kütüphanesindeki

363; Taberî, 1987: III, 116) sözü bunlar arasın-

Fütüvvetname’de fütüvvet şöyle tarif edilir:

da önemli bir yer tutar. Alevîlik-Bektâşîlikte

“Fütüvvet,

Hak

Teâlâ’nın

emrine,

Rasulüllah’ın sünnetine uymak ve bütün müfessirler, muhaddisler, âlimler, salihler, evliya ve
enbiyaların yolunu tutmaktır.

bu söz üzerine zülfikârnâmeler kaleme alınmıştır. Hemen her Alevî şairinde rastlayabileceğimiz bu mısralara örnek olarak Seyyid
Hüseyin’den bir kıta naklediyoruz (Sarıkaya,
2004: 64):

Ehli fütüvvet, insan ve hayvan cinsinden
hiç kimsenin kıyamet gününde kendisinden hak

“Hel etâ” ve “kul kefâ” ve “innemâ” Hakdan âna

dava etmediği, kendisinden incinmediği kişidir.

“Ente minnî” dedi hakkında ânın hem Mustafâ

Şeyh Safi der ki, ehli fütüvvet, kişiyi fesat işler-

Pes bu ma’niden şehâdet eyledi peyk-i Hudâ

den men’ eyleyen iyi yola yönlendiren, kötü yolları terk ettiren kişidir.” (Fütüvvetname, 1086:

“Lâ fetâ illâ ‘Ali lâ seyfe illâ zü’l-fikâr”
Fütüvvetin Hz. Peygamber’den Ali’ye

2a).

intikal ettiği kabul edilir. Hz. Ali’nin fütüv-

2. Hz. Ali
Gerek

Ahilikte

vet kuşağı/şedd kuşanması ve fütüvvet ligerekse

Alevî

ve

bası giymesine dair iki rivayet vardır. Seyyid

Bektâşîlikte tasavvufî geleneğe uygun ola-

Hüseyin’den önce yazılan fütüvvetnamelerde

rak silsilelerin Hz. Ali’ye dayandırılıp onun

bu rivayet tuzlu su içme geleneğiyle ilgili kıs-

pîr olarak kabul edilmesi Hz. Ali sevgisine

sayla beraber nakledilir (Sarıkaya, 2002: 177-

açık bir vurguya yol açmıştır. Hz. Ali ve Ehl-i

178). Seyyid Hüseyin, Seyyid Alauddin er-

beyt’e gösterilen sevginin Türk kültür çevre-

Razavî ve onlardan mülhem fütüvvetname-

sindeki temeli, Zeydiyye ve Keysaniyye fırkası kaynaklıdır. Horasan’daki Türklerin Zeydilerle ilişkileri Hz. Ali ailesine yapılan zulümlerin öğrenilmesine, Abbasi isyanının ünlü
komutanı Ebu Müslim’in faaliyetleri ve Ah-

6 Bu ayetler, “Onlar mallarını gece gündüz, gizli aşikar infak
edenlerdir” Bakara, 274;
“Allah sevgisiyle yiyeceklerini miskine, yetime ve esire verir,
onları doyururlar” İnsan, 8’dir.

med Yesevî’nin Muhammed b.el-Hanefiyye

Bazı hadisler:

evladından oluşu bu sevginin arka planını

“Sizin en fetanız Ali’dir”,

teşkil eder.

“Ya Ali sen feta oğlusun feta kardeşisin”.
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lerde ise Hz. Ali’nin şedd kuşanması, Gadîr-i

ifade edilen Muhammed-Ali bütünleşmesi-

Hum vak’ası bağlamında anlatılır. Razavî’nin

dir (Aytekin, 1957: 11; Bozkurt, 2005: 13-18).

anlatımı konuyla ilgili Müslim’in naklettiği
hadis (Fedailü’s-sahabe, 38) esas alınarak yapılmakla birlikte Hz. Ali’nin faziletine dair
rivayetlerin pek çoğu burada söylenmiş gibi
nakledilmiştir (Sarıkaya, 2002: 95-100). Daha
sonra şedd kuşanma töreni Hz. Peygamber
ile özdeşleştirilerek onun mirac gecesi Cebrail
tarafından kendisine kuşattığı kuşağı merasimle Hz. Ali’ye kuşattığı ve sahabe arasında muahat/kardeşliğin ilan edildiği anlatılır
(Razavî, 11a-13b; Fütüvvetname, 1269: 8b11a). Sonra Hz. Ali, Hz. Peygamber’in izniyle
on yedi sahabenin belini bağlar ve bu olayın
anısına helvâ-i cefne pişirilir, sahabeye dağıtılır ve dört büyük şehre gönderilir (Razavî,
13b-16a).
Seyyid Hüseyin, olayı biraz daha
menkıbevî bir tarzda şöyle nakleder: “Hz.
Peygamber minberdeyken “Ali’yi yanına çağırıp, ridasının içine aldı. Bir vücuttan iki baş

Seyyid Hüseyin ve Razavî’nin Gadîr-i
Hum olayıyla ilgili anlatımları Şîî geleneğe uygundur. Ancak fütüvvet ehlinin bu hadiseden
çıkardığı anlam Şîa’dan farklıdır. Onlar söz
konusu rivayeti Şîa gibi hilafet meselesine bir
delil olarak kabul etmemiştir. Bilakis, fütüvvet
silsilesini Hz. Ali tarikiyle Hz. Muhammed’e
ulaştırmak istemişler; bunu yaparken de olayı
içselleştirerek kendi yaşadıkları formatta bir
anlatım biçimi geliştirmişlerdir. Nitekim incelediğimiz fütüvetname nüshalarında ne imametin Hz. Ali’nin hakkı olduğu vurgulanarak ilk üç halife ta’n edilip zulüm ve gasp ile
suçlanmış ne de efdal-mefdul formülünden
söz edilmiştir. Bununla beraber Hz. Ali’nin
Hz. Peygamber’den sonraki velâyeti (bkz. eşŞeybî, 1986: I, 386 vd.) açıkça tasrih edilmiş,
diğer halifelerden de yeri geldikçe söz edilmiş, onlar hayırla yâd edilmişlerdir (Sarıkaya,
2002: 91-93).

olarak göründüler. Ve şöyle buyurdu: “Etin

Hz. Ali’nin şahsında başlayan Ehl-i beyt

etimdir, kanın kanımdır, cismin cismimdir, ru-

sevgisinin açık bir ifadesi olan tevella ve te-

hun ruhumdur.” (el-Belhî, 1301: 129-130).

berra inancı Seyyid Hüseyin ve ondan mül-

Sahabeden birisi hased ile sordu ki: “Ya

hem fütüvvetnamelerde yer almış ve Bektâşî

Rasulallah, siz mübarek gömleğinizi çıkarın biz

geleneğinde (A.Rıfat, 1293: 193-194; Sunar,

dahi görelim.” Rasul (sav) mübarek teninden

1975: 106) devam ettirilmiştir. Seyyid Hüse-

gömleği çıkardı, cümlesi gördüler ki velînin

yin tevella ve teberra inancını sual-cevap fas-

ve nebînin cismi ikisinin bir olmuş idi. Dedi-

lında şöyle açıklar: “Tevella ve teberra her kişi-

ler ki: “Saddık ya Rasulallah.” Tekrar mübarek

nin sülûkuna nisbetle değişir. Evvelâ kavl ehlinin

gömleğini giydi.” (Gölpınarlı, 1955-1956: 80-

tevellâsı emr-i ma’ruf, teberrâsı nehy-i münkerdir.

81; Sarıkaya, 2008: 149). Alevî ve Bektâşîler

İkinci fiil ehlinin tevellâsı yek-cihetliktir. Yani Âl-i

tarafından da aynen kabul edilen bu rivaye-

Muhammed Ali eteğine yapışmış, hâlis, muh-

te dayayan “lahmike lahmî” sırrı da metinde

lis olanla birliğe yetişmiştir. Teberrâsı Muham-
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med Ali vasiyyetin benimseyip onlara düşmanlık
edenlere, düşman olmaktır. Hal ehlinin tevellâsı
rızâ-yı Hakka ve vuslat-ı Hakkadır, teberrâsı mâsivallah’dandır, hatta kendi nefsinden de uzaklaşmaktır.” (Gölpınarlı, 1955-1956: 88, 116-117).

3. Kırklar Meclisi
Alevî kültüründe çok önemli bir yere
sahip olan Kırklar meclisi ile ilgili söylencenin de ilk örneklerini fütüvvetnamelerde
buluyoruz. Burgâzî Fütüvvetname’sinde sema
hakkında çeşitli bilgiler verildikten sonra,
semanın delili olarak şu kıssa nakledilir:
Ashab-ı Suffa’nın bir üzüm tanesi vardı.
Rasulüllah’ın önüne koyup paylaştırmasını
istediler. Rasulüllah da onu ezerek suyunu
kırk kişiye paylaştırdı ve “kavmin efendisi onlara hizmet edendir” buyurdu. Ashab-ı Suffe

4. Yol Atası ve Yol Kardeşliği
Töreni
Fütüvvetnamelerde anlatılan “yol atası
ve yol kardeşi edinme” töreni hemen aynen
Bektaşî ve Alevî çevrelerine de musahiplik
törenleri olarak geçmiştir. Ahiliğe katılmak
isteyen çırağın kendisine yol atası seçmesi
Bektâşîlik ve Alevîlikte rehbere; yol kardeşleri ise musahibe karşılıktır. Ancak Ahilerde
meslekî eğitimin bir safhası olarak erkekler
arasında yapılan uygulama Alevîlerde muhtemelen sosyal çevrenin de etkisiyle evli çiftler arasında yapılmaktadır. Bununla birlikte
merasimin uygulama aşaması önemli ölçüde
benzerlikler göstermektedir. Burada en çok
bilinen Razavî Fütüvvetnamesi’ni esas alarak
töreni nakledeceğiz.

nağme kılıp semaya kalktılar. -Bazı rivayet-

“Tâlib ol mecliste atalığa ve kardeşliğe

lerde Rasulüllah’ın kalkıp üç defa sema etti-

kimi seçerse onlara gücü yettiğince bir tuh-

ği, mübarek ridasının omuzlarından düştü-

fe (hediye) çekmek için tercümanın nakîbe

ğü haber verilir.- Cebrail gelip Rasulüllah’a

suna ve “Fülanı atalığa ve filanı kardeşliğe

“Ya Rasulallah artık dönme, yerler, gökler, cen-

kabul eyledim” diye. Sonra nakîb7 talibin

net, cehennem cümle alem seninle beraber dö-

eline yapışıp saff-ı niâle (peymançe, kapı ar-

ner,” dedi (Gölpınarlı, 1953-1954: 136). Aynı

kası) gelip selam verip diye ki, “Bu aziz kar-

anekdot biraz daha farklı bir şekilde Razavî

deşin bu makam-ı insafta durmaklığından

Fütüvvetnamesi’nde şöyle yer alır: “Yemekten

murad odur ki, bu mecliste siz ihtiyarların

sonra fütüvvetdârların gülbank çekmeleri iki se-

huzuru şeriflerinde nim-tarik8 olmak ister.

bebe istinadendir: Hz. Rasûl kırklara yetişdiği

Fülan ihtiyarı yol atalığa, fülanı kardaşlı-

vakit bir tane üzümü ezüp, şerbet edüp kırklar

ğa kabul kıldı. Dünyada muhabbet için ve

onu nûş ettikten sonra bülend avaz ile gülbank

ahirette şefaat için haklarında ne buyurur-

çekmişlerdir. Ashab-ı Suffe her ne zaman yemek
yerlerdi sofra duasından sonra gülbank çekerlerdi.” (Razavî, 62b).

7 Nakib: Ahilikte beşinci mertebede bulunan, merasim erkanını bilen ve mahfil ehlini lütfu keremle yerli
yerine oturtan kimsedir. “Füke” de denilir.
8 Nim-tarîk: Ahilikte ikinci mertebe, üstadı, piri yahut
yol atası ve iki yol kardeşi olan ve onlardan terbiye
görmüş bulunan kimsedir.
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sunuz?” diye. Mahfil ehli, “mübarek olsun”

“Üstadın üç nefesi: 1. Zâhirin pâk, bâtının

diyeler. Nakîb, “Elfaz-ı dürer-i bariniz müz-

sâk et, 2. Pîr-i Hüdâ’yı gökçek bil, 3. Pîr nazarında

düne Muhammed’e salavât verelim” deyip

hizmet et.

tuhfeleri yol ata ve iki yol kardeş önlerine
koya. Sonra arka arka saff-ı niâle gelip talibin eline yapışıp, yol atasının önüne götüre.
Talip dahi iki dizinin üstüne çöke, otura. İki
kardeşleri dahi gelip biri sağında biri solunda oturalar.
Sonra ata-oğul sağ ellerin başparmaklarını birbirine mukabil koyup el tutuşalar. Ellerin üzerine bir mendil örteler. İki kardeş de
tâlib’in eteğine yapışıp yol ataya kulak vereler. Yol atası, “Ey Ademoğulları! Size şeytana
tapmayın, çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır.
Bana kulluk ediniz, doğru yol budur, demedim

Yol atasının üç nefesi: 1. Şeriatte dilin
şehadette olsun, 2. Tarikatta elin sehavette olsun, 3. Hakikatte ayağın ibadette olsun.
Sağ yol kardeşin üç nefesi: 1. Şeriat od (ateş)
dur. Zira çerağı ondan yakarlar, görmediğini
gösterir, her kişiye miktarını bildirir, pişmeyeni
pişirir, 2. Tarikat yeldir yel nefestir, nefes ikrardır,
ikrarı olmayanın imanı yoktur, 3. Marifet sudur,
murdarı su ile yıkarlar pak olur. Abdest alıp namaz kılmaktır. 4. Hakikat türabdır. Benlikten
geçip özünü meyyit mesabesinde bilip yetmiş iki
millete bir nazarla bakmaktır.

mi?” (Kur’an, Yasin, 60-61) ayetlerini okur.

Sol yol kardeşin üç nefesi: 1. Bir işarettir,

Sonra yol kardeşleri ellerini atayla oğulun

el içinde şeriat emrinde şehadet kelimesine işa-

elleri üzerine koyarlar. Yol atası diğer elini

rettir. Kelime-i şehâdet imanın seccadesidir,

ellerin üzerine koyup biat ayetini (Kur’an,

2. Tarikatta şehâdetin nuru imandır, 3. Haki-

Fetih, 10) okur ve şöyle nasihat eder:

katte amentübillah demektir, yani canı gönülden

“Büyüklük Allah’ın işleri içindir, şefkat
Allah’ın mahlukâtı içindir. Dünyada müsamaha
içinde, ahrette şefaat içinde ol. Ey oğul nereye
gidersen izzet ve hürmet ile git; nereye oturur-

iman getirdim ahdimden dönmezem demektir.”
(Fütüvvetnâme, 39b-40b). Bu nasihatler aynen Bektâşîler tarafından da verilir (A. Rıfat,
273-274).

san edep ile otur; ne söz söylersen hikmet ile

Yol ata ve yol kardeşler şu ahid üzeri-

söyle, yoksa kulak ver, dinle; durduğun zaman

ne söyleşirler: “Eğer yarın Hakk dergâhında ve

hizmet ile dur”, der. Ve on iki nefes dahi verir

peygamber huzurunda kabul benim olursa siz-

(Gölpınarlı, 1955-1956: 96).

siz cennete girmiyem ve eğer kabul sizin olursa

Başka bir Fütüvvetnâme’de bu on iki nefes, üstad, yol atası ve yol kardeşlerine nispetle şöyle sıralanır:

bensiz cennete girmeyesiniz ve bana şefaat edesiniz.”
Bu ahd üzerine Fatiha okunur. Nakîbler
tekbir getirir gülbank çekerler. Tâlib nimtarik olmuştur, bundan sonra artık sahib-i
tarik olması gerekir.” (Razavî, 50a-52a).
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5. Dört Kapı Kırk Makam

6. Tercümanlar

Abdalân-ı Rum geleneğinde Ahmed

Çeşitli törenler ve gündelik hayattaki

Yesevî’den itibaren gördüğümüz dört kapı

bazı görgü kurallarıyla ilgili olarak Ahi ve

kırk makam kabulü bazı fütüvvetnâmelerde

Bektaşi kültüründe karşımıza çıkan önem-

de yer almıştır. Şeriat, tarikat, marifet ve ha-

li motiflerden birisi de tercüman, gülbenk,

kikat olarak bilinen bu kapılar onar makam-

dua ve hayırlılardır. Fütüvvetnamelerde

larıyla birlikte şöyle sıralanır:

gördüğümüz örnekler hemen aynıyla Bek-

1. Şeriat makamları: İman, namaz, zekat, oruç, hac, helal kazanç, haram
yememek, şeriat evine girmek, çağrıldığında Allah rızası için gazaya
gitmek, emr-i maruf ve nehy-i anil
münker;
2. Tarikat makamları: Tevbe, tıraş olmak, mürid olmak, havf ile reca

taşi gelenekte de yer almış ve asırlardır söylenegelmiştir. Makale sınırları içinde biz iki
örnekle yetiniyoruz:

TERCÜMAN-I İKRAR
Hamd u lillah olmuşam ben bende-i hass-ı Huda
Can u dilen ‘aşk ile hem hâk-i pâk-i cuda
Râh-ı zulmetden çıkub doğru yola basdım kadem

arasında olmak, lezzeti terk, hizmet,

Hâb-ı gafletden uyandım can gözün kıldım güşa

evrad okumak, pîrin icazetiyle oku-

Mezhebim hak Ca’feridir gayrılar batıldır

mak, nasihat, terk-i tecrid;
3. Marifet makamları: Edeb, nefs-i cevr
etmek, haram lokmadan perhiz kıl-

Yetmiş iki fırkadan ben olmuşum cuda
Sevdiğim on iki imam ben gürûh-ı naciyem

mak, sıdk ve ihlas, haya, hılmü’n-

Pirim üstadım Hacı Bektaş Veli evliya

nefs, din-i mübîn-i bilmek, kurb ve

Hak deyüb bel bağladım ikrar virüb erenlere

visal, kendini bilmektir;

Rehberim oldu Muhammed mürşidimdir Murtaza

4. Hakikatın makamları: Toprak olmak, yetmiş iki millete bir gözle

Ber cemali Muhammed kemali Hüseyin Ali râ
salavât (Fütüvvetname, 1269: 42b).

bakmak, iyi lokma yemeye yönelmek, mahlûkatın kendisinden emin
olması, kimseyi incitmemek, fukarayı geri çevirmemek, Hak yolunda
malını harcamak, sırrı saklamak,

TEKBİR-İ TIRAŞ
Çün tıraş itdik mûyi bulduk safa
Ehl-i beyte tabi’ kıldın vefa

münacaat-ı Teâlâ, gözünü açıp ilim

Gökden indi ayet-i hak muhallikîn

öğrenmektir (Razavî: 2b-3a; Bilgin,

Onun için oldı tıraş Mustafa (Fütüvvetname,

1992: 34-40).

1269: 42a).
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SONUÇ
Gerek XVI. yüzyıldan önce yazılan bazı
hacimli fütüvvetnameleri gerekse Bektaşi
çevrelerinde yazılan çeşitli fütüvvetnameleri değerlendirdiğimizde, aynı kültür kökenine ve çevresine sahip Ahilik, Bektaşilik ve
Alevîliğin bu birlikteliklerinin din anlayışları ve dinî hayatlarında devam ettiği açıkça
görülmektedir. Kurumsal bakımından daha
önce olan fütüvvet-ahi teşkilatının sadece
adâp ve erkân bakımından değil, çeşitli gelenek ve inanç motifleri bakımından da Bektaşî
ve Alevî kültürünü etkilediği anlaşılmaktadır. Ahi şedd (bel bağlama) törenleri kısmen
değişime uğrayarak Bektaşî ve Alevî zümreleri tarafından benimsenmekle kalmamış,
şedd ile ilgili geleneksel temellendirmeler de
büyük ölçüde bu zümreler tarafından kabul
edile gelmiş, silsileler bu gelenekle birlikte
yâd edilmiş, törenleri süsleyen tercüman ve
gülbanklar aynı şekilde terennüm edilmiştir.
Fütüvvetnameler XIII. yüzyıldan itibaren Türkiye’deki halk dindarlığıyla ilgili
değişim ve gelişmeleri, özellikle XV. yüzyılın ikinci yarısından itibaren etkisi beliren
Safevî Şîîliğinin izlerini takip etme imkânı
da sunmaktadır. Aynı zamanda içerikleri bakımından teşkilatla ilgili gelişmelerin
ipuçlarını vermektedir. Dolayısıyla ilgili dönemler için Türkiye’nin sosyal ve dinî tarihi
açısından ilk el kaynaklar olarak kendilerinden yararlanılmayı ve haklarında araştırma
yapılmayı beklemektedirler.
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EK METİN

ve rehberlik idecek zât-ı âli kadrin ne güne

Bu metin Fütüvvetname-i Bektaşiyye, İstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Osman
Ergin Nr: 826. 1b-43b’de anlatılan 15a-29a
arasındaki Bektaşi ikrar töreni, sofra çekmek için gereken malzemeler ve aşure pişirmenin usulü hakkındaki kısmı içerir. Metin
içindeki bazı tabirlerin parantez içinde verilen çevrileri ve dipnottaki çeviriler bize
aittir.

alâ kadri’t-tâ’at mansûr-ı hakîr kemterânem
denlü deryâdan katre ve güneşden zerre
olarak iş’âr eyledim (haddimi aşarak gücümün yettiğince aciz ve aşağılık bir kul
olarak denizden damla misali gösterdim).
Ve her ne kadar kusûr-ı hakîrânem var ise
dahi işbu risâle-i merğûbayı mütâla’a iden
şerî’at-i Ahmediyye ile me’lûf ve müte’ayyin
ve hakîkat-ı Hakk ile mü’tekıd ve ma’rifet-i

15a İmdi azîzim cennet mekân firdevs-i
âşiyân

rehberlik idecegi erkânı min gayr-i haddin

rahmetullahi

insaniyetle kâmil ve tarîkat-ı aliye-i ehlullah

aleyhi’l-müste’ân

ile âmil Hazret-i Hünkâr Hacı Bektaş Velî

şerî’atlü tarîkatlü reşâdetlü fütüvetlü âl-i

efendimizin emr-i aliyyeleriyle kâil ve râzı

himmetlü ser-efserim dedemiz mürşid-i

olan cân karındaşlarımızdan kusurumu af-

kâmilim sebeb-i necâtım mağfiret-penâhım

vını ricâ ve niyâz iderim. Erenler nitekim

huzûr-ı Muhammed Ali’de bes-penâhım

kutbu’s-samedânî Hazret-i Hünkâr Hacı

beden destgâhım azîzim efendim kutbu’lârifîn ğavsu’l-vâsılîn kaddese sırrahu’l-âlî
vâsıl-ı ilallâhi’l-vâlî ya’nî vekîl-i Hazret-i
Hünkâr Hacı Bektaş Velî el-Horasânî efen-

Bektaş Velî el-Horasânî buyurur ki, kıt’a:
Levh-i cihanda ezel kim her ne takdîr itti
rabb

dimiz hazretlerinin vekilleri 15b a’nî bihî

Kavl hatada şeyh ‘atâda böyle bir tûl-i emel

İbrahim Enver Baba Efendi rahmetulla-

Geliser başına elbet bin bir ya hayr u şerr

hi aleyhi’s-samedânî efendimiz hazretlerinin kâide-i üslûb ve farîza-i cenâb-ı
Bârî ve sünnet-i seniyye-i cenâb Hazret-i

Kavl-i beşer insan şaşar işler düşer devr
düşer

Muhammed’i ve kavl-i cenâb-ı Hazret-i

16a Sarp kayalu yerde gâh at düz yürür

Emîru’l-Mü’minîn İmâmu’l-Muttakîn Ese-

ra’nâ eser

dullah Ali ve rüsûm-i kavâ’idi mezheb-i
pâk Hazret-i İmam Ca’fer es-Sâdık muttakî
ve resm-i kavâ’id-i Hazret-i Hünkâr Hacı

Gâh düz yerde yürüyem dir ayagın sürçer
düşer

Bektaş Velî el-Horasânî ve erkân-ı ehlul-

Bu beyt-i şerîfin fehvâsınca erenlerim

lah ve râh-ı muhabbet-i hanedân evlâd-ı

ma’lûm erenlerdir ki kavl hatasız olmaz.

Mustafavî fi’l-asl kâide-i âliyyeleri üzere

Hata bizden atâ siz erenlerimden. Ve cüm-

imdi bir müteehhil cân karındaşın ikrârını

leye ma’lûmdur bu makûle risâle tahrîr

aldıkları âvende (mertebede) ol cânın tam

olunmakdan murâd bir duâdır, ya’nî anıl-

erkân-ı ehlullah olarak göreceği ayn-ı cemi

makdır. Ve ba’zan bu risale-i merğûbe-i
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mağfiretnâmeye nazar idüb ve mütala’a

yevm-i İsneyn (Pazartesi) gicesi veya bir

iden bâ-safâdan dahi mercûdur ki bu hakîr

ihyâ gicesi olmak şurût-ı erenlerdir.

kemter abd-ı âciz Muhammed Seyfeddin
ibn Zülfikârî Derviş Ali bende-i ahkar-i pürtaksîri (en aşağılık ve günahı çok kul) dahi
gönlümden ihrâc ve ib’âd buyurmayub şeydullah idici ahkardır. Me’mûl ider ki, “şeydullah idiciler me’yûs olmaz” dirler, ol münasebetle da’vât-i hayriyyenizi niyâz iderim.
Azîzim, imdi şöyle ma’lûm olsun ki ey
tâlib-i râh-ı Muhammed Ali vey muhibbân-ı

Azîzim imdi mâlum olsun ki, hangâh-ı
mağfiret-nümâda bulunan zât-ı alâ kadrihî
(kıymeti yüce zat) Dede hazretleri her kim
ise dergâhda meydancılık hizmetinde bulunan cana emr ide ve diye ki,
“Meydancı Baba bizim bu gice ahd-i
cem’imiz vardır. Velâkin sen dahi ahvâl üzere
meydanı güzelce sil süpür,”

şâh-ı şehidân-ı imâm-ı Hüseyn Velî vey kân-ı

diye. Meydancı Baba da, “eyvallah eren-

düvazdeh imâmân Hazret-i Peygamberi vey

ler”, deyüb ve gelüb emirleri üzere meydanı

tâbi’-i zümre-i muhibb-i hânedân Mustafâ ve

temizce silip süpürüp ve şamdanları dahi

İmâm Ali vey muktedân-ı mezheb-i Hazret-i

temizce silüb ve çerâğları diküb ve yeti-

İmâm Ca’fer es-Sâdık Muttakî vey tâlibân-ı
râh-ı Hazret-i Hünkâr Hacı Bektaş Velî elHorasânî vey gurûh-i nâciye-i ve tâlibân-ı
ayn-ı erkân-ı nûr-ı celî ma’lûm erenler olsun ki ibtidâ bey’at-i erkân-ı Hazret-i Pîr
Hünkâr Hacı Bektaş Velî el-Horasânî kuddise sırruhu’l-celî efendimiz hazretlerinin
resm-i aliyyeleri budur ki yol ve erkân ile
bir müteehhil (evli) cân karındâşı arub yetişeceği vakt ne güne olur ve ne görecek ve
rehberlik idecek cânın dahi ne güne rehberlik idecek ve ne okuyacak ve ne deyecek bu
risâlemiz anı bildirir.

şecek canın dahi çerâğın diküb ve delilini
yani şem’asını (mumunu) dahi hazır idüb
ba’dehu “taht” tâbir olunan mahallin üzerinde olan kandili uyarub çerâğ taşını dahi
temizleyüb ba’dehu çerâğını dahi hazırlayıp, andan meydan taşını dahi temizleyüb
ve üzerine bir maşraba sekri veyahût asel
şerbeti koyup andan kûreyi yani ocağı temizleyüb ve önüne buhurdanlık ile bir miktar od ağacı yakub tütsü ide. Mâ-bâki (geride
kalan) od ağacını buhurdanlık dibine koya.
Andan tahtın sağ tarafına “Ahmed-i Muhtar postunu” serüb ve sol tarafına “Aliyyü’l-

Emmâ ba’d benim nur-i aynim ve rahm-i

Mürteza Postunu” serüb kûrenin alt yanına,

azîzim cân-ı beraberim kâ’ide 16b budur ki

meydan kapısı içerüsinde olan eşiğin yanına

bir cân karındâşı ve tarîkat-ı aliyyeyi idhâl

-ki ol taşa “Kızıl Eşik” dirler. “Niyâz Taşı”

olunacağı vakt ve tarîkat-ı râh-ı Muhammed

ve “Mürüvvet Taşı” tâbir olunur, maka-

Ali’ye ve on iki imam efendimizin kıt’alarına

mı büyüktür; zira bir can meydana girince

girecegi ve Hazret-i Pîr efendimizin erkân-ı

erenler cemâlin görünce onun dibinde niyâz

aliyyelerini göreceği vakitde kâide-i erenler

olunur- anın yanında 17a Hazreti Pîr Efen-

budur ki bir mübarek Cum’a gicesi veya bir

dimiz Horasan tarafından getürdikleri post
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olup, “Horasan Postu” tabir olunan “Hazre-

gösterdikleri mahalle gelüb ve niyâzın idüb

ti Hünkâr Hacı Bektaş Velî postu”nu serüp

karar ideler. Ba’dehu cümle canlar âyin ve

ve kûrenin üst yanına dahi “Aşçı Baba Pos-

erkân üzre tekmîlen girüb andan yeni tâlib

tunu” serüb ba’dehu mâ-bâki postları dahi

dahi kendü 17b bildiğü gibi meydan kapı-

sırasıyla serüb ancak müteehhil ayn-ı cemde

sından içerü girüb niyâzın idüb Dede Efen-

bu mezkûr dört postu bilmek lazımdır. Gay-

dinin gösterdiği mahalle gelüb karar ide.

rı lazım değildir.

Velâkin bazı kere Dede Efendi tarafın-

Velhâsıl derîn-i meydanda bilâ-kusur

dan ruhsat olur ki, “ibtidâ herkes yollu yolunca

hizmete dair hiçbir şey kusur bırakmayub,

canlar meydana girsünler”, deyu. Dede Efendi

andan meydan kapısında taşrasına dahi bir

en sonra gelüb meydana girüb ve cümle can-

leğen-ibrik ve bir havlı koyub ba’dehu Mey-

lar ayakta bulunub ve Dede Efendi meyda-

dancı Babanın hizmeti tamam ve tekmîl ol-

na girince yere beraber niyâz idüb ba’dehu

dukta Dede bulunan zât-ı alâ kadrihî haber

ayağa kalkub durdukları mahalden: “es-

verüb diye ki; “Erenlerim emir buyurduğunuz

Selâmü ‘aleyküm ve rahmetullah” deyu selam

meydanın hizmetleri temam olub, görüldi” de-

vire. Canların içinden Aşçı Baba, Meydan-

yüb ba’dehu Dede Efendi dahi, “eyvallah”

cı Baba veyahut bir ulu karındaş dile gelüb

deyüb kalkub Meydan kapısundan içeri gi-

diye ki: “Ve ‘aleykümü’s-selâm ve rahmetullahi

rüb ve niyâz taşı beraberinde yere beraber

ve berakâtühü”. Andan sonra Dede Efendi

bir niyâz idüb anda ayağa kalkup yürüye-

bâlâda (yukarıda) zikrolunan minvâl üze-

rek, mezkûr makamlara îmâ ederek evvelen

re ve âdâb ile imâ ve niyâz iderek herhan-

kapu yanında olan Pîr postuna ve saniyen

gi mahalli ihtiyar iderler ise gelüb postuna

tahtın sol tarafında olan Aliyyü’l-Mürteza

niyâz idüb oturduğu anda cümle canlar

postuna ve taht çerâğına ve çerâğ taşına,

dahi mean (beraber) bir ağurdan oldukla-

meydan taşına ve kûreye yani ocağa ve Aşçı

rı postlara çöküp ve niyâz idüb yerlerinde

Baba postuna, Ahmed-i Muhtar postuna îmâ

karar iderler. Bu iki vecihlerin ikisi dahi ca-

ederek ve niyâz ederek, herhangi mahalli ve

izdir. Velâkin yeni talibin be-herhâl en son

herhangi postu ihtiyâr ider ise niyâzın idüb,

girmek meydan şurûtundandır.

geçüb karar ide.

Ba’dehu Dede Efendi cümle canlara hi-

Ba’dehu dergâhta bulunan canlardan

taben; “Ahşamlar hayır ola!” deyüb, canlar

evvelen Aşçı Baba, andan ulu bulunan ka-

dahi oturdukları yerden yere beraber bir

rındaşlarından her kim ise sırasıyla yol ile

niyâz iderler. Ba’dehu Dede Efendi, Mey-

ve erkân ile ve erkân-ı erenler üzere, yol-

dancı Babaya bir işaret ide ki, buhurdanlığı

lı yolunca birer birer meydan kapusından

uyara. Meydancı dahi bir niyâz idüb, kalkıp

içerü girip kâide-i erenler üzere niyâzların

buhurdanlığa od ağacı koyub ve niyâzın

idüb ve Dede Efendi dahi yer gösterüb ve

idüb, gelüb yerine karar ide. Andan sonra
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Dede Efendi dile gelüb cehr ile “destur” de-

Murtaza. Allâhümme sallî ve sellim ve zid ve bârik

yub Fatiha-i Şerîfe’yi kıraat ideler (okuya-

alâ nur-i seyyidina ve seyyideti’n-nisâi’l-âlemîn

lar). Ve ba’dehu üç kere İhlas-ı Şerîf’i kıraat

Fatımati’z-Zehrâ. Ve ‘alâ ümmihâ ve ümmi’l-

ide. Ba’dehu duâ-i Azam’ı ve salavât-ı şerifi

mü’minîn Hadicetü’l-Kübrâ. Allâhümme salli

kıraat ide.

ve sellim ve zid ve bârik alâ nur-i seyyidina’l-

“Bimillahirrahmânirrahîm.

Allâhümme

ente’l-evvelü fe-leyse kableke şey’ün. Ve ente’lâhiru fe-leyse ba’deke şey’ün. Yâ Kâinen kable
külle şey’in. Ve yâ Bâkiyen ba’de külle şey’in. Ya
men hüve akrabu ileyhi 18a min hable’l-verîd.
Yâ men hüve fe’âlün limâ yürîd. Yâ men yehûlü
beyne’l-mer’i ve kalbihi. Yâ men hüve bi’lmanzari’l-alâ. Ya men leyse ke-mislihi şey’ün.
Ve hüve’s-semîu’l-basîr. Yâ men hüve alâ külli
şey’in kadîr. Aksı hacetî bi-hakkı Muhammed ve
âlihi’t-tahirin”.9
“Bismillahirrahmânirrahîm.

imam Hasani’l-Müctebâ. Allâhümme salli ve
sellim ve zid ve bârik alâ nur-i seyyidina’l-imam
Hüseyini’ş-Şehid-i Kerbelâ. Allâhümme salli
ve sellim ve zid ve bârik alâ nur-i seyyidina’limam Zeyne’l-Abidin. Allâhümme salli ve sellim ve zid ve bârik alâ nur-i seyyidina’l-imam
Muhammedi’l-Bakır, Allâhümme salli ve sellim ve zid ve bârik ‘alâ nur-i seyyidina’l-imam
Caferi’s-Sadık, Allâhümme salli ve sellim ve zid
ve bârik ‘alâ nur-i seyyidina’l-imam Mûsa’lKazım, Allâhümme salli ve sellim ve zid ve
bârik alâ nur-i seyyidina’l-imam Aliyyi’r-Rızâ,

Allâhümme

Allâhümme salli ve sellim ve zid ve bârik alâ

salli ve sellim ve zid ve bârik alâ nur-i seyyidinâ

nur-i

seyyidina’l-imam

Muammedi’t-Takî,

ve seyyidi’l-enbiyâ Muhammedini’l-Mustafa.10

Allâhümme salli ve sellim ve zid ve bârik alâ nur-i

Allâhümme salli ve sellim ve zid ve bârik alâ nur-i

seyyidina’l-imam Aliyyi’n-Nakî Allâhümme sal-

seyyidinâ ve seyyidi’l-evliyai’l-imam Aliyyi’l-

li ve sellim ve zid ve bârik alâ nur-i seyyidina’limam Hasani’l-Askerî, Allâhümme salli ve sel-

9 “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla… Ey Allahım! Sen Sen’den önce hiçbir şey olmayan Evvel’sin.
Sen Sen’den sonra hiçbir şey olmayan Âhir/Son’sun.
Ey her şeyden önce Olan. Ey her şeyden sonra Kalan.
Ey insana şah damarından daha yakın olan Zât (Kaf,
13). Ey dilediğini yapan Zât (Buruc, 16). Ey kişi ile kalbi arasına giren Zât (Enfal, 24). Ey Arş-ı Âzam’daki
Zât. Ey hiçbir şey kendisine benzemeyen, İşiten, Gören Zât (Şura, 11). Ey her şeye güç yetiren Zât (En’am,
17). Muhammed’in ve onun temiz ailesinin/Ehl-i
beyt’inin hakkı için ihtiyacımı gider.

lim ve zid ve bârik alâ nur-i seyyidina’l-imam

10 “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla… Ey Allahım! Peygamberlerin efendisi ve efendimiz Muhammed Mustafa’nın nurunu mübarek kıl ve artır, salât
selam ona olsun.” Bundan sonraki ifadeler de zikredilen imamların özelliklerini ifade eden aynı minvaldeki dua cümleleridir.

âdahum v’ensur men nasarahum v’ahzül men

zamanunâ Muhammedi’l-Mehdi salavâtullahi
ve selâmuhu aleyhim ecma’ıyn.
Allâhümme inne haülâi eimmetünâ ve
sadâtünâ ve küberâünâ ve şüfeâünâ bihim
tetevellâ ve min a’dâihim tetebberâ fi’d-dünya
ve’l-ahireti.11
Allâhümme vâlin men vâlâhum ve âdin men

11 “Ey Allahım! Onlar bizim imamlarımız, seyyidlerimiz, büyüklerimiz, şefaatçilerimiz. Dünya ve ahirette
onlara tevellâ/dostluk ederiz ve onların düşmanlarından teberrâ ederiz/uzaklaşırız.
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hazelehum 18b v’elan men zalemehüm v’ehlek

din ve âlihi’t-tahirîn. Rabbenâ tekabbel minnâ

adüvvehüm mine’l-insi ve’l-cinni mine’l-evvelîn

bi-hakkı Ahmedin ve Haydârin ve âlihima hû

ve’l-ahirîn.

dost.”

12

Allâhümme zidnâ muhabbetehüm v’erzuknâ

İmdi bu zikrolunan Fatiha ve İhlas ve

şefaatehüm v’ahşurnâ meahüm ve fi zümratihim

i’tisâm ve ihtirâmı ve salavât-ı şerîfe ve

ve tahte livâihim. Bi-fazlike ve kerâmike ve cûdike

selâmı Dede Efendi cehr ile canlar ıhfâen

ve ihsânike ve rahmetike yâ erhamerrahimîn ve

okuduktan sonra “Hü” denildikten sonra

sallallâhû alâ seyyidina Muhammedin ve âlihi’-

Dede Efendi bir niyâz idüb ayağa kalkar ve

tahirîn ve’l-hamdü liilâhî rabbilâlemîn.

gerü çekilüb yere beraber meydana cümle

13

Na’d-ı Ali: Nâd-ı Aliyyen mazharu’lacâib tecidhü avnen leke fi’n-nevâib lî- ilallahi
hâcetehü külle hemmîn ve ğammin seyencelî

canlara karşu bir niyâz idüb darda durup
işbu özr-i dârı kıraat ide.
“Bismillahirrahmânirrahîm.

Rabbenâ

bi-nuri azâmetike ya Allah ve bi-nûri nübüvve-

zalemnâ enfüsenâ ve in-lem tağfirlenâ ve

tike yâ Muhammed ve bi-nûri velâyetike ya Ali

terhamnâ lenekünenne mine’l-hâsirîn.15 Ber

edriknî Lâ fetâ illâ Ali Lâ Seyfe illâ Zülfikar.14

cemâl-i Muhammed kemâl-i Hüseyin Ali ra

Essalâtü vesselâmü aleyke ya evliyâullah,
Essalâtü vesselâmü aleyke yâ ricâlullah Essalâtü
vesselâmü aleyke ve aleynâ va alâ âlihi ve ezvâcihi
ve etbâihi ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhamme12 “Ey Allahım! Onlara dost olana dost ol, düşman
olanlara düşman ol. Onlara yardım edenlere yardım
et. Onları terk edeni rezil rüsva et. Onlara zulmedene
lanet et. Dünya ve ahrette, öncekiler ve sonrakilerden
insan ve cinden onlara düşmanlık edenleri helak et.
13 “Ey Allahım! Onlara olan sevgimizi artır. Onların
şefaatiyle bizleri rızıklandır. Bizleri, onların zümresinde ve onların sancağının altında haşr et. Ey rahmet
edenlerin en Merhametlisi fazlınla, kereminle, cömertliğinle ve rahmetinle bizleri nasiplendir. Allahın salâtı
efendimiz Muhammed’e ve temiz Ehli beyt’ine olsun.
Âlemlerin rabbine hamd olsun.”
14 “Allah’ın kudret eseri olan kerametlerin zuhur
ettiği (veya, keramet sahibi olan) Ali’yi çağır. Vekillerin arasında onu yardımcı bulursun. Ey Allah’ım
Sen’in azametinle, ey Muhammed senin nübüvvetinle
ve ey Ali senin velâyetinle bütün dert ve üzüntüler
açılır ve aydınlığa dönüşür. Ey Ali bana yetiş. Ali’den
başka yiğit, Zülfikar’dan başka kılıç yoktur.”
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salavât. Allâhümme salli alâ Muhammed ve alâ
âli Muhammed “
deyüb ba’dehu bu tercemanı kıraat ide:

Tercüman:
“Allah Allah, özüm darda, yüzüm yerde,
erenlerin huzurunda, Hak Muhammed Ali divanında canım kurban, tenim tercüman bu hakirden ağrınmış 19a incinmiş, can karındaş var ise,
yola gelsin yolı ile yoldayız, Allah eyvallah erenler kimsenin hakkı kalmasun, hakkı olan gelsün
hakkını alsın. Zira bu meydan Muhammed Ali
meydanıdır, erenler Hü dost,”
deyüb özrün diler. Ba’dehu cümle canlar dahi yere bir ağuzdan niyâz idüb, andan
tîğbendin beline kuşanub ellerin ayaklarını
mühürleyüb bunu okuya:
15 Kur’an, Araf, 23, “…Ey, Rabbimiz! Biz kendimize
zulüm ettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan
mutlaka ziyan edenlerden oluruz.”

2012 / Yıl: 2 Sayı: 4

“Bismillahirrahmanirrahim. Yâ eyyühel-

Hünkâr Hacı Bektaş Veli Efendimizin yoluna

lezine âmenû’sbirû ve sâbirû ve râbitû ve’t-

girmek murad idersin. Velâkin bu bizim yolu-

Azameti tekbîr

muz gayet güçdür ve melâmet yolıdır ve temür-

Allâhu ekber Allâhu ekber lâilahe illallah vallâhu

den yaydır. Son pişmanlık 19b ıssı itmez. Di-

ekber Allâhu ekber ve lillahi’l-hamd, havâlat-ı

mişlerdir ki “Gelme, gelme, dönme, dönme, gele-

padişâh-ı merdan, hü dost” deyüb tığbend ter-

nin malı dönenin başı” deyu. “Erenlerin kelamı

cümanını kıraat ide.

vardır. Bu kavle razı mısın ve ne dersin”,

tekullâhe le’alleküm tüflihûn.

16

Tercüman-ı tığbend:
Hizmet-i merdâne bidâyet bendini
Küşvâre kılmışım dost bendini.

deyu Dede Efendi bir defa yahut üç defa
sual ide. Tâlib dahi niyâz idüb ba’dehu Dede
Efendi tekrar dile gelüb talibe diye ki; “Oğlum rehberliğe kimi istersin?” deyu üç defa ya-

Rehber ile pîre kıldım iktida

hut bir defa sual ide. Tâlib “filan canı isterim”

Taktı Selman boynuma tîğbendini

diye. İsmiyle dile gelüb andan Dede Efendi

ber cemâl-i Muhammed kemâl-i Hüseyn Ali

yüb andan tâlib dahi rehberliğe her kime dil

ra bülend salavât Allâhümme salli alâ Muhammed ve alâ âli Muhammed Allah eyvallah”.
Bu zikr olunanları okudukdan sonra
Dede Efendi cümle canlara karşı meydân
ortasında bir niyâz edüb, ba’dehu kalkub
îmâ iderek geri çekilüb ve gelüb Hünkâr
Hacı Bektaş Veli postunda iki rek’at namaz
kılub ba’dehu namazdan kalkub niyâz iderek sağa ve sola ima iderek gelüb postuna
giçüb karar ide.
Andan sonra yeni talibi ismiyle çağırub:
“Gel filan efendi” diye. Yeni tâlib dahi niyâz

dahi diye ki, “var imdi ol cana niyâz eyle” deoldu ise gelüb ol cana niyâz idüb, ba’dehu
geri çekilüb mukaddem makarr-ı ikameti
olan yere gelüb otura. Andan Dede Efendi
rehberlik edecek cana dile gelüb hitap ide
ki; “Derviş filan, şu can seni rehberliğe niyâz
eder, var imdi şu cana rıza-i Hakk içün rehberlik eyle.” Deyu hitab idüb ba’dehu rehberlik edecek can dahi “eyvallâh” deyüb niyâz
ederek özr-i dâra gelüb Dede Efendiye bir
niyâz ide. Andan darda durub bu özr-i dârı
okuya:

Tercüman:

iderek yerinden kalkub Dede Efendinin hu-

“Sen bilirsün kul hatasız olmaz ah

zuruna gele. Ba’dehu Dede Efendi dile ge-

Suçumı ben muhterifim padişah

lüb talibe diye ki:
“filan efendi, sen bu tarîk-i aliyyeye ve on
iki imam katarına ve Muhammed Ali râhına ve
16 Kur’an, Al-i İmran, 200, “Ey iman edenler! Sabredin, sebat gösterin. Hazırlıklı ve uyanık olun ve
Allah’a karşı sorumluluk bilincinde olun ki kurtuluşa
eresiniz.”

Bi-hakkı Mustafa ve’l-Murtazâ kimse
Hata kıldım suçum afv eyle ey padişah
Hüseyn-i Kerbela hakkı çün
Zalemnâ Rabbenâ estağfirullah
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Rabbenâ zalemnâ enfüsenâ ve in lem tağfir
lena ve terhamnâ lenekûnenne mine’l-hâsirîn.
Estağfirullâh, Estağfirullâh, Estağfirullâh! Ağrınmış, gücenmiş can karındaş var ise meydan-ı
muhabbette, dâr-ı mansurda yüzüm yerde, özüm

Tercüman-ı Tığbend:
“Hizmet-i merdân bidâyet bendini
Küşvâre kılmışım dost bendini
Rehber ile pîre kıldım iktidâ,

darda hakkı olan can karındaş var ise hakkını ta-

Taktı Selman boynuma tîğbendini

lep etsün.

Allâh Eyvallâh! Ber cemâl-i Muhammed

Diger:
Tarikatta boyun burmak hatadır.
Erenler 20a menzili teslim-i rızâdır.

kemâl-i Hüseyn Ali ra bülend salavât Allâhümme
salli alâ Muhammed ve alâ âli Muhammed”
deyüb ve Dede Efendiye bir niyâz idüb
gerü çekildikde Dede Efendi emir buyurub;

Elimden ya dilimden her ne ki geldi

“Şu canın çerâğını uyandır” deyüb rehberlik

Elim yâhûd dilim kesmek revâdır.

idecek can dahi yere beraber bir niyâz idüb

Allah Eyvallah erenler, Hü dost… Ber

veyâhût çerâğ taşı üzerinde olan kandil-

cemal-i Muhammed kemal-i Hüseyn Ali ra bü-

den delili yani şem’ayı alub uyandıra. Ve

lend salavât Allâhümme salli alâ Muhammed ve

şem’a ile beraber çerâğ taşına bir niyâz idüb

ala âli Muhammed”

ba’dehu ayağa kalkub yeni talibin çerâğını

deyüb özrünü dileye.
Ba’dehu Dede Efendi de dile gelüb diye ki;
“Ey erenler, can karındaşlar bu cana hiç
içinizden bir gücenmiş ve ilişmiş ve incinmiş

ve gelüb tahtın üzerinde olan kandilden

uyandırub ve bir niyâz idüb andan geri çekilüb ve darda durup bu tercüman-ı kebîri
kıraat ide:

Tercüman-ı çerâğ haşiye:
“Çün çerâğ-ı fahrî uyandırdın Hüdâ’nın

can var mıdır? Eger var ise dile gelsün ve gelüb

aşkına

hakkını alsun. Zira bu meydan imam Hüseyin

Seyyidü’l-kevneyn Hâtemü’l-enbiyâ’nın aş-

meydanıdır, dâr meydanıdır. İşte meydânda du-

kına

ran candan herkes hakkını alsun, kimsenin hakkı

Sâki-yi kevser Aliyyü’l-Mürtezâ’nın aşkına

kalmasun”

Hem Hatice, Fatıma Hayrü’n-nisâ’nın aş-

deyu Dede Efendi canlara bu suâli ide.

kına

Cümle canlar dahi bir ağuzdan beraber yere

20b On iki sadr-ı velayet pîşuvânın aşkına

niyâz idüb andan rehberlik idecek can dahi

Çârdeh masum-ı pâk âl-i abâ’nın aşkına

Dede Efendiye niyâz idüb ve gerü çekilüb,

Hazreti Hünkâr kutb-u evliyâ’nın aşkına

tîğbendin kuşanub ve bu tercemanı okuya:

Haşre dek yansın yakılsın billah anın aşkına
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Ber cemal-i Muhammed kemal-i Hüseyn Ali

rini iki defa yıkayub saniyen ağzına ve iki

ra bülend salavât Allâhümme salli alâ Muham-

defa burnuna ve iki defa yüzüne ve iki defa

med ve alâ âli Muhammed”.

kollarına ve bir defa başına kısâs-ı şa’reden

Ba’dehu

“Allah

eyvallah”

deyüb,

“çerâğımız ruşen ola, hizmetimizi icra eyledik.
Hakka hayırlımızı niyâz ederiz” diye. Ba’dehu
Dede Efendi bu gülbangı çeke:

Gülbang-ı çerâğ:

mesh idüb 21a ve ellerinin suyu ile ayaklarını mesh ittirüb velâkin abdesti verirken rehber tâlibe dile gelüb diye ki;
“ellerin yudukda; işte ezel-i ezelden bu âna

“Allah Allah çerâğ-ı rûşen, fahr-i dervişân,
zuhûr-ı iman, kanûn-ı abdâlân, nûr-i nebî,
kerem-i Ali, pîrim Hacı Bektaş Veli, evliyanın
çerâğı ebed ola, ahşamlar hayr ola, hayırlar feth
ola, münkir münafık mât ola, gerçekler demine
Hü!”
Ba’dehu “hü” denildikde rehberlik idecek can dâhi ayağa kalkar elinde olan delili sallayub gelüb, delili yerine bırakub ve
geri çekilüb Dede Efendiye bir niyâz edüb
ba’dehu niyâzını eda eyledikde Dede Efendi
dile gelüb;

gelinceye degin her ne kadar Cenâb-ı Hakk’ın
nehy etdügi menhiyâta el sundın ise cümlesinden âri olmak içün ellerini yumak Allah’ın farzıdır.”
Ağzına su verirken diye ki:
“Ezel-i ezelden bu vakte gelinceye degin ağzından çıkan malâyâni, küfür ve hata olan nesnelerden yumakdur. Ve bu Peygamberimizin
sünnetidir.”
Ve burnuna su verirken diye ki:
“Bezm-i elest gününden bu güne gelinceye

“Haydi var bu cana rehberlik idüb mâfarazallâhu ale’l-müminîn ve sünnet-i seniyye-i
seyyidi’l-mürselîn

ve

eimme-i

isnâ

aşer-i

müctehidîn kavilleri üzere olan abdesti vir”
diye.

(saçın perçemlerinden) duran parmağıyla

Rehberlik

idecek

can

dahi

“eyvallâh” deyüb ve yeni talibin huzuruna
gelüb talibe dahi âdâbıyla bir niyâz idüb andan talibin bir elinden bir yakasından tutup
“buyurun erenler” deyüb kaldırıp meydan

kadar nehy olunan çirkin kokuları -ki almış idinanları def’ içün Peygamberimizin sünnetidir.”
Ve yüzini yuyar iken diye ki:
“Ezel-i ezelden bu saate gelinceye kadar her
ne kadar bî-hayâlık vâki’ oldı ise cümlesinden
berî olmaktır. Ve bu Allah’ın farz-ı aynıdır.”
Kollarını yuyarken diye ki:

kapısından taşra çıkarub, mâ-farazallâhu

“işte bu dahi küçük yaşından beri her ne

ale’l-mü’minîn ve sünnet-i seniyye-i cenâb-ı

kadar nehy olunan tahrimâtlar var ise ve ol

hâteme’n-nebiyyînin düvâzdeh imamân-ı

tahrimâtlara kolunu sundun ise bu vakte gelin-

müctehidîn efendilerimizin kavâid-i aliyye-

ceye degin cümlesinden el yumakdır, bu dahi

leri üzere olan abdesti virüb evvela iki elle-

Allah’ın farzıdır.”
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cemâl-i Muhammed kemâl-i Hüseyin Ali ra

Başını mesh ederken diye ki:
“Baş büyüktür ve gövdeyi taşıyıcıdır ve
bilip anlayıcıdır ve cemle itdügün günahları ve
kabahatleri işledikden cümlesinden ari olup pak

salavât Allâhümme salli alâ Muhammed ve ‘alâ
âli Muhammed”
deyüb ba’dehu “Eûzü besmele” deyüb
meydan kapusından içerü talibin sağ aya-

olmakdır, bu dahi Allah’ın farzıdır.”

ğını bastırub meydan kapusından içeru

Ve ayaklarını mesh ederken diye ki:

girdikde Rehber talibin sağ tarafına sol eli-

“Her ne kadar günaha ve kabahate layık

ni mühürleyüb ve sağ eliyle tîğbendi tutub

olan yerlere ve Allah’ın rızası olmadığı mahalle-

tâlib dahi sağ elini mühürleyip sol eliyle

re yürümüş ve gitmiş isen cümlesinden Müberrâ

rehberin sağ elini tutub “Niyâz Taşı” veya-

olmakdır ve bu dahi Allah’ın farz-ı aynıdır,”

hut “Kızıl Eşik” veyâhûd “Mürüvvet Taşı”

deyüb güzelce talibe tarif ide. Andan
sonra talibin eline bir havlı virüb diye ki;
“cümle itdiğin kabahatlerden bu dahi silinmekdir...”

tabir olunur anın dibinde Rehber ile mean
çıkub anda bir niyâz idüb ayağa kalka.
Ve bir adım atub ve Rehber selâm virüb
diye; “es-Selâmü aleyküm şeri’at erenleri” deyüb
selâm vire. Dede efendi dahi; “‘Aleykümü’s-

Ve andan tâlib dahi silinürken 21b

selâm ve rahmetüllâhî ve berekâtühü” deyüb

tâlibin başından kisvesini alûb ve meydan

selâmı ala. Rehber tekrar bir adım dahi

kapusından içerü girüb niyâz iderek kisve-

atub; “es-Selâmü aleyküm tarikât erenleri”.

yi getirüb Dede Efendi huzuruna teslim ide.

Dede Efendi dahi “‘Aleykümü’s-selâm ve

Dede Efendi dahi tâlibe virecek tîğbendi

rahmetüllâhi ve berekâtühü” deyüb selamı ala.

rehbere teslim idüb Rehber dahi tîğbendi

Rehber tekrar bir adım daha atub selam vire

alûb niyâz iderek meydân kapusından taşra

diye ki; “es-Selâmü aleyküm marifet erenleri”.

gelüb ve tâlibi başı açuk ve yalın ayak idüb

Dede Efendi dahi “‘Aleykümü’s-selâm 22a ve

ba’dehu tîğbendi talibin boynuna takub ve

rahmetüllahi ve berekâtühü” deyüb selamı ala.

tîğbendi talibin buynuna takar iken “destûr”

Rehber tekrar bir adım daha atub; “es-Selamü

deyüb bu tercümanı okuya:

aleyküm hakikat erenleri” diye. Dede Efendi

“Bismillâhirrahmânirrahîm.

Şehide’llâhü

ennehû lâ ilâhe illâ hû ve’l-melâiketü ve ulü’lılmi kâimen bi’l-kısti Lâ ilâhe illâ hüve’l-azîzü’lhakîm.

İnne’d-dîne

indallâhi’l-islâm.

17

Ber

17 Kur’an, Al-i İmran, 18-19, “Allah, melekler ve
ilim sahipleri, ondan başka ilâh olmadığına adaletle
şâhitlik ettiler. O’ndan başka ilâh yoktur. O, mutlak
güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah nezdinde din İslam’dır…”
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dahi “‘Aleykümü’s-selâm ve rahmetüllâhi ve
berekâtühü” deyüb selamı ala.
Andan bu selamları virdükten sonra
Rehber dile gelüb diye ki:
“Allah eyvallah! Erenlerim, huzur-u erenlerimize yüzimüz üzre sürüni geldik, bu can
on iki imam efendilerimizin katarına ve râh-ı
Muhammed-Ali’ye ve Hazreti Pîr Efendimizin
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râh-ı müstakîmine intisâb itmek murad ider ve

Ba’dehu Rehber talibin sol tarafına ge-

dostlarına dost olub düşmanlarına düşman olmak

çüb ve bir dizi üzerine çöküp bir elini talibin

murad ider. Bir koç kuzulı kurbanımız vardır.

sol omuzuna ve bir elini kendi dizi üzeri-

Erenlerimize niyâza geldik. Kurbanımızı kabul

ne koyub dura. Ba’dehu Dede Efendi dahi

idüb Hazreti Pîr Efendimizin yoluna ve erkânına

talibin sağ kulağına emr-i ferâiz-i Hazret-i

bu eksikligi kabul buyurub ilhak iderler mi?”

Bâri’yi ve sünnet-i seniyye-i Muhammed’i

deyüb söyleye. Ba’dehu Dede Efendi
dahi dile gelüb derûn-i meydanda bulunan
canlara hitab buyura ki:

ve resm-i esedullâhi İmamu’l-müttakîn
Hazreti Ali’yi ve kavâid-i mezheb-i İmam
Cafer’i ve usul-i Hünkâr Hacı Bektaş Veli’yi
ve erkân-ı ehlullâh üzere telkin ide. Velâkin

“Ey canlar, erenler ve karındaşlar, bu mey-

Dede Efendi talibin sağ eliyle sağ elinden tu-

danda olan can yüzi üzere sürine gelmiş, niyâz

tub ve tâlib dahi Dede Efendinin sol eliyle

ider ki, on iki imam efendilerimizin katarına ve

sağ eteğini tuta. Ba’dehu telkin tamamında

râh-ı Muhammed-Ali’ye ve Hazreti Pîr Efendi-

Dede Efendi tâlib ile meân bir salât-ı şerîf-i

mizin râh-ı müstakîmine tâlib olub can ve başını

düvazdeh okuya.

Âl-i evlad yolına feda idüb bir koç kuzulı kurbandır. Bu yola girmek murad idüb niyâz ider
ne dirsiniz? Cümleniz bu candan hoşnud ve razı
olub yol ve erkânıyla bu biçâre canı karındaşlığa
kabul eder misiniz? Cümlenize niyâz ider”

Düvazdehde Dede Efendi on iki imamın kadr u senâlarını söyleyüb dünyada ve
ahiretde sebeb-i necat (kurtuluş sebebi) ve
bâis-i âb-ı hayat (hayat suyunu gönderen)
oldukların söyleyüb, “bunları böylece büyük

deyu canlara sual ide. Ba’dehu cümle can-

bilüb imâmetlerin ikrar eyledin mi?” deyüb üç

lar dahi oldukları mahalden bir ağuzdan yere

defa sual ide. Tâlib dahi; “ikrâr eyledim” de-

beraber niyâz idüb andan Dede Efendi Reh-

dikde andan talibin tîğbendin kuşadub ve

bere; “tâlibi götür” deyüb, Rehber dahi talibi

başını mezidleyüb ve nush-ı pendden son-

Dede Efendiye götürüb ve niyâzın idüb teslim

ra bir salavât-ı şerîf virüb ba’dehu Rehberi

ide. Teslim iderken Rehber bunu okuya:

çağırub; “Var imdi Rehberin ile beraber cüm-

“Bismillâhirrahmânirrahim. İnnellâhe ve
melâiketehu yüsallûne ale’n-nebiyy. Ya eyyühel-

le karındaşlara birer niyâz eyle” deyüb ve sağ
elinden tutub Rehberin eline teslim ide.

lezine âmenu sallû aleyh sallû ‘aleyhi ve sellimû

Ba’dehu Rehber ile ibtidâ Dede Efen-

teslimâ. 22b Ber cemâl-i Muhammed kemâl-i

diye bir niyâz idüb sâniyen sırasıyla cümle

Hüseyin Ali ra salavât Allâhümme salli alâ Mu-

canlara başka başka bir uslûb üzere niyâz

hammed ve alâ âli Muhammed”

idüb andan gerü çekilüb kapı önünde du-

18

deyüb Dede Efendiye teslim ide.
18 Kur’an, Ahzab, 56, “Şüphesiz Allah ve melekleri
Peygamberi överler: Ey inananlar! Siz de onu övün,
ona salât ve selam getirin.”

rub ve gelüb Dede Efendiye bir niyâz idüb
andan gerü çekilüb meydan kapusı eşiğine
bir niyâz idüb, Rehber:
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“buna kapu dirler ve bu makama dârü’lemân dirler. Bu erenler kapusıdır ve kapıya gelen geri dönmeyüb merâm u maksada erişilen
mahaldir”

Andan meydan taşına niyâz idüb Rehber diye ki:
“Buna meydan taşı dirler. Hazreti Pîr Efendimizin “Meydan Celladı” deyu nasb buyur-

diye. 23a Ba’dehu Hazreti Pîr postu ya-

dukları, elinde kudret kılıncı ile duran Hacım

nında olan “Niyâz Taşı’na” -ki Kızıl Eşik ve

Sultan’ın makamıdır. Bunda terbiyesiz ve arsız

Mürüvvet Taşı tabir olunur- ana niyâz idüb
Rehber diye ki:

meydan içerüsine girildikde erenlerin cemâli
olunub

edenleri terbiye edüb yola gelecek makamıdır. Ve
bu makamda terbiye iderler.”

“Bu makama bâb-ı mürüvvet dirler. Ve
müşâhede

ve erkânsız olanları ve yalancıluk ve yolsuzluk

maksada

irileceği

vakit

huzur-ı erenlere varılub niyâzın kabul olundığı
mahâldir”
diye. Andan, Pîr postuna niyâz idüb
rehber diye ki:
“Buna Pîr postu dirler, Hazreti Pîr Efendimizin postıdır, bunu Horasan’dan getirüb bu
mahâle serüb merâm-ı maksad her ne ise iltica
olunur ve murada erişilen makamdır”
diye. Ba’dehu tahtın sol tarafında olan
posta gelüb niyâz idüb rehber diye ki:

Ba’dehu kûreye yani ocağa niyâz idüb
Rehber diye ki:
“buna kûre dirler ve bunda çig olan nesneler pişüb Hakk’ın ‘ınâyet itdigi nimetler bunda
tabh olunur. Allah’ın dostları intifâlanub, şükr
iderler. Ve cümle nâsın ve cümle fukaranın faidelendigi mahaldir”
diye. 23b Andan Aşcı Baba postuna
niyâz idüb Rehber diye ki:
“buna Aşcı postu dirler ve bu öyle bir
üstâtdır ki, çigleri pişüricidir ve hamları oldurıcıdır ve çiglerin lezzetini virdiricidir ve yolsuzları yola getiricidir.”

“Buna Ali postu dirler, cümle müşkil bunda

Ba’dehu tahtın sağ tarafında olan

hall olur. Ve şeriatın ve tarikatın ve hakikatın ve

Ahmed-i Muhtar postuna niyâz idüb Reh-

marifetin babı budur. Ve sebeb-i necât-ı dünyada

ber diye ki:

ve ahiretde bundan olur”
diye. Andan gelüb çerâğa niyâz idüb
rehber diye ki:

“Buna Ahmed-i Muhtar postu dirler.
Cemi’-i ulûm-ı evvelîn ve âhirîn bunun yüzi
suyu hürmetine halk olunub ve hidâyete irgüren
budur. Ve sebeb-i icâd-ı âdem ve âlem budur ve

“buna çerâğ dirler, bu çerâğ nûr-ı Muham-

cümlenin atası ve anası budur. Bu makam ânın

med Ali’dir ve cümle canlar bunun nurı ile mü-

makamıdır. Emr-i Sübhâni ile ve Selmân-ı Pak

nevverlenüb erenlerin cemâliyle müşerref olunur

marifetiyle Hazret-i Peygamber-i âl-i şân içün

ve Hakk’a irişilen makamdır.”

kurılan minber-i Rasulullah’dır”
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diye. Andan gerü çekilüb meydan ortasına bir niyâz idüb Rehber diye ki:
“buna meydan dinür. Ve bu meydana Muhammed Ali ve İmam Hüseyin ve Hünkâr Hacı
Bektaş Veli ve erenler meydanı dirler. Herkes
dünyevî ve uhrevî muradât ve maksudını bu
meydandan irüb, feyzyâb olurlar”
diye. Andan ayağa kalkub rehber bu ik-

“Allah Allah eyvallâh, erenlerim kurbanımızı kabul buyurdınuz ve murâdımızı verdiniz
ve merâm-ı maksûdımıza nail eylediniz. Saklu ve
hayırlımızı sırrullah 24a ideriz”
deyüb, Dede Efendi dahi bu gülbangı
çeke:
“Allah Allah bismillâh! Fâtihatü’l-vucûd
ve’l-hamdülillah’l-mazharu’l-mevcûd, lâ ilâhe

rar tercemanını okuya:

illallâh, tevhiden min keşfin ve’ş-şuhûd. Ol sul-

Tercüman:

tan fahr-i kâinat ve delil-i râh-ı necât şefî’i ruz-ı

“Hamd lillâh ben ki oldum bende-i hâs-ı
Hüdâ
Cân-ı dilden aşkla hem çâker-i âl-i abâ

Arasat kafile-salar enbiya-i risâlet bülbül-i bâğ-i
gülistan şeriat-i vâkıf-ı ser-Hudâ hakikat-i ol
hâdi-i dünya ve ahiret ol sadr-ı suffe-i safa ol
mâh-ı kubbe-i bedri bekâ mevlamız ki müctebâ

Râh-ı zulmetten çıkub doğru yola basdım

murtazâ Rasul-i Kibriyâ mahbûb-i Hudâ Hazret-i

kadem

Ebu’l-Kasım Muhammed Mustafa efendimizin

Hâb-ı ğafletten uyandım cân gözün kıldım

ruh-ı envârlarını şâd ve bu meclis-i muhibbânı

küşâ
Mezhebim hak Caferîdir, gayriler batıl durur

feyz-i ruhâniyetleriyle fahr-yab idüb cümlemizi
nâil-i murâd eyleye. Ve ol şâh-ı evliyâ netice-i
mâ yûha Hazreti İmam Aliyyü’l-Murtaza efendimizin rûh-ı kerem-i ser-vilayetlerine mesrûr

Pîrim Hünkâr Hacı Bektaş Velî kutb-u

eyleye ve ol hayru’n-nisâ Fatımatü’z-Zehra ve

evliyâ

ümmü’l-mü’minin Hadicetü’l-Kübra validemiz

Sevdiğim on iki imam, ben gürûhu

hazerâtını hoşnud idüb cümlemizin kusurla-

nâcîdenim

rımızı afv eyleye. İmam Hasenü’l-Müctebâ ve

Yetmiş iki fırkadan oldum berî dahi
cüdâ
Hak deyüb bel bağladım ikrar virüb
erenlere

İmam Hüseyn-i Şâh-ı şehid-i Kerbelâ efendimizin kerem-i mâlâ yuhsalarından cümlemizi şad-ı
handan eyleye. Hazreti İmam Zeyne’l-Abidin
ve Hazreti İmam Muhammed Bâkır efendimizin ruh-ı kuds-i aşiyan-ı latiflerinden cümlemizi

Mürşidim oldu Muhammed, rehberim

feyzyâb eyleye. Ve Hazreti İmam Ca’feru’s-Sâdık

hem Murtazâ

ve İmam Mûsa Kâzım efendimizin ictihâd-ı ‘aliy-

Allah eyvallâh
Rehber dile gelüb;

yeleri üzere mu’tekîd idüb iki cihanda cümlemizi bina eyleye. Ve Hazreti İmam Aliyyu’r-Rıza
ve Muhammedü’t-Takî efendimizin irşadlarıyla
irşad eyleye. Ve Hazreti İmam Aliyyü’n-Nakî
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ve İmam Hasenü’l-Askerî efendimizin kerem-i

Rehber tekrar Dede Efendiye bir niyâz idüb

aliyyeleriyle cümlemizi merzûk eyleye. Ve nûr-ı

girü çekilüb meydan taşına gelüb bir niyaz

çerâğ-ı iman Hazreti İmamu’l- Mehdi sahib-i za-

idüb meydan taşının üstünde olan maşraba-

man efendimizin inayeti 24b ve mürüvvetleriyle

yı alub ve dârda durub bu tercemanı okuya:

cümlemizi ferahyâb ve feyzyâb ve Âl-i ve evladı
ma’sumân ve ezvâc-ı mutahherât rıdvanullâhi
Teâlâ aleyhim ecmaıyn hazretlerinin ruh-ı Tay-

Tercüman-ı Şerbet:
“Bismillahirrahmânirrahîm.

Rahmetullah

yibelerin şâd idüb deyü meclisimizden hoşnûd ve

imam Hüseyn cennetullah gâzî-i hürr-i (?) şe-

râzı eyleye. Ve cümlemizi bu meclisde cem’ ol-

hid. Lanetullah ber cân-ı Yezîd ibn Yezîd. Ber

duğumuz gibi yarın huzûr-ı Muhammed Ali’de

cemal-i Muhammed, kemâl-i Hüseyin, Ali ra bü-

ve livâ-i imam Hüseyin ile mean haşr ve cem’

lend salavât. Allâhümme salli alâ Muhammedin

eyleye. Ve pirimiz Hünkâr Hacı Bektaş Veli

ve alâ âl-i Muhammed”

kuddise sırrahu’l-celî hazretlerinin cümleden
ve cümlemizden hoşnud idüb yüzümüz karasını yüzümüze urmaya kusurumuzı afv eyleye.
Ve bu canın dahi Allah erenler ikrarında sabitkadem idüb kötü işlerde bulundurmaya merdü nâmerde muhtâc itmeye dünyevî ve uhrevî
merâm-ı maksadına nâil eyleye. Ve şerr-i adüvv
ve münâfıkîndan hıfz eyleye. Ve salûs (ikiyüzlü) şerrinden emin eyleye. Kısmeti ğanî ve uğrı
açık ola. Ve tarik-ı aliyyeden güzarân itmişlerin
ve pederân ve maderân ve biraderân ve haherân
ve mine’l-meşrık ile’l-mağrib kâffe-i ehl-i imanın

deyüb ba’dehu Dede efendi dahi bu
gülbangi çeke:
“Allah Allah! Oturan, duran kör ola,
zümre-i mürâîy-i münkirân ve Mervâniyân kör
ola. Cümlemizin isteğini veren Şah-ı Merdân
bizimle beraber ola ve bilencemiz ve yardımcımız ve yâverimiz ola. Hünkâr Hacı Bektaş Veli
efendimiz destigîrimiz ola. Ve Seyyid Ali Sultan
efendimizin dem-i devrânı yürüye gerçekler demine Hü.”

ervâhları şad ola. Hâzırân gâibân aşıkân sâdıkân

Ba’dehu şerbeti evvela Dede Efendiye

muhibbân maksadları bâ-himmet-i ricâlullah

verüb, saniyen niyâz ederek sırasıyla sair

husûl-i pezîr (hasıl olmuş) ola. Ve üzerimize

canlara dağıdub nûş oldukça cümle bütün

gelecek belaları ve kazaları def’ ve ref’ eyleye ve

canlar bir ağuzdan : “Selâmullah ale’l-Hüseyn

taksirâtımızı afv ve seyyiâtımızı mahv eyleye. Ve
cemi’ müşkilâtımızı hal eyleye. Ve husûl-i cemi’-i
murâdât ve tahsîl-i kemâlât ve müşâhede-i cemâl
bekâyı rızâyı rahmân bâ-himmeti pîrân-ı hâzır
ve gâib ayn-ı cem erenlerinin demine hû.”

ve lânetullah alâ kâtili’l-Hüseyn” diyerek nûş
ideler. Tamamında rehberlik iden can dahi
geri çekilüb meydan ortasında bir dizi üzerine çöküb istediği kadar nûş idüb vire. Beraber bir niyâz idüb ve ayağa kalkub ve dile

Denilüb ba’dehu Rehber ile tâlib dahi

gelüb diye ki; “Allah Allah! Erenlerim cümle

Dede Efendiye niyâzların idüb 25a ve girü

hizmetimizi emr-i erenlerin üzere itdik, Haklu

çekilüb, “Hü” diyüb talibi yerine oturda.

hayırlımızı niyâz iderim.” diyüb ba’dehu an-

Andan Rehber talibe bir niyâz idüb ba’dehu

dan Dede Efendi bu gülbangı okuya:
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“Allah Allah! Cümle hizmetin kabul ola,

sağ ola, düşman üzerine gâlib ola. Fukarâya ve

muradın hâsıl ola, Hak yardımcın ola, Muham-

hufatâya (yalın ayak) merhameti ziyade ola ve-

med Ali yâverin ola, Hünkâr Hacı Bektaş Veli

zir ü vüzerâsı vekil ü vükelâsı şer’-i şerife hadim

destgîrin ola, menzilin pak ola, günahların afv

olub şefkat ve merhametleri cemi’ fukara üzerine

ola, kısmetin ğani ola, üçler, yediler, kırklar,

min-dâd ve hayru’l-ân ola. Cümlemizin üzerine

hâzır ve gâib erenleri gözcün ola, gerçekler de-

gelecek kaza ve bela def’ ve ref’ ola. Allah erenle-

mine Hü.”

rin celalinden cemaline sığındıra. Allah erenler

Ba’dehu “Hü” denildikde maşrabayı Meydan Taşının üzerine 25b koyup ve
niyâzın idüb girü çekilüb andan dahi Dede
Efendiye niyâzın idüb, herhangi mahalde
oturmuş ise gelüb posta çöküb niyâz idüb
otura. Andan dahi Dede Efendi cümleye
şâmil olarak bu gülbangı çeke:

cümleyi 26a ve cümlemizi münafık düşman şerrinden sû-i âfatdan hıfz-ı emân eyleye. Ve cümlemizin çerâğını ruşen eyleye. Allah erenler sözümüzi işlek ve nüfuzumuzu keskin eyleye. Her
dualarımızı ve bu dua-i hayriye-i kabul eyleye. İş
bu karındaşımızın murad ve maksudı hâsıl ola.
Allah erenler ikrarında sabitkadem eyleye. Merdi
namerde muhtac eylemeye. Kısmeti ğâni ola ve

“Allah Allah! Muhammed habîbullâh, Ali

uğrı çok açık ola. Allah erenler mürşid celâlinden

veliyyullâh imameyn rahmetullâh. Vakitler hayr

saklayub er hak yardımcısı ola ve istegi feth ola.

ola, hayırlar feth ola, şerler def’ ola. Her geldikçe

Ve Rehber rızasından ayırmaya. Ve bu cümle-

hayırlusı gele. Düşmanlar kahr ola. Münkir mü-

miz cem’ oldığumuz gibi huzûr-ı Muhammed

nafık mat ola. Zümre-i Mervaniyân kör ola. Abâ

Ali’de Hazreti Pîr efendimizle sancağ-ı imam

ve ecdâdına lanet ola. Ve cümle er Hak karındaş-

Hüseyn altında cümlemizi haşr ve cem’ eyleye.

larımız sağ ola. Müşkil işlerimiz âsan ola. Sağ

Allah erenler on iki imam çıhardeh-i ma’sûm-ı

devâr ola. Er Hak Muhammed Ali yardımcıları

pâk efendimiz yardımcımız destgirimiz ola. Ve

ola. Ve bu tarik-i aliyyeden gelmiş geçmiş karın-

Hazreti Hünkâr Hacı Bektaş Veli efendimiz

daşlarımızın ruhları şad ola, kusurları afv ola ve

pişt-penâhlarımız ve Hazreti Selman Pâk ve Ali

günahları mağfiret ola. Ve bâki sıhhatde olan ka-

Kanber ve cümle kemerbestegân ve şah-ı merdân

rındaşlarımız afiyetde ola, korkdukları korkula-

yaverimiz ve yardımcımız ola. Ve Anadolu göz-

rından emin er Hak yaverleri ola. İstekleri feth ola.

cisi Abdal Musa Sultan ve Rumeli gözcisi Se-

Eyülük gördüğümüz ehibbalarımız sıhhatde olub

yid Ali Sultan ve Arabistan gözcisi Kaygusuz

müşkilleri asan ola. Ve bizi gönülden çıkarma-

Sultan ve Sarı Saltuk Sultan ve Balum Sultan

yın diyen cümle dostlarımızın gönlünde muzmir

Akyazılı Sultan efendilerimiz ve Rum erenleri

olan muradı ve maksudatı hâsıl ola. Cümlenin ve

ve Horasan erenleri ve Türkistan erenleri dest-

cümlemizin gelmiş ve geçmişlerinin ruhları şad

girimiz ve yardımcımız ola ve yaverimiz ola. Ve

ola. Hastalara şifa derdlülere deva medyunlara/

gözcilerimiz Allah erenler üçler yediler kırklar

borçlu edâ mahbuslara halâs ve yetimlere şefaat

üçyüzler ve binler yardımcımız idüb katarlarına

miskinlere merhamet fukaraya mürevvet, esirle-

dahl eyleye. Gülbeng-i Muhammedî nur-ı Nebî

re inayet ve kerem eyleye. Padişâh-ı din-i İslam

kerem-i Şah-ı Merdan esedullahi Ali ve pirimiz
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kutbu’l-arifin ve ğavsü’l-vasılin Hazreti Hünkâr

nur ola. Cümlemizin ömri mezid ola, lanet ber

Hacı Bektaş Veli demine ve dem-i piran ve dem-i

cân-ı Yezîdân, rahmet ber cân-ı şehîdân, ber ce-

muhibban dem-i aşıkan 26b dem-i abdalan dem-i

mali Muhammed kemal-i Hüseyin Ali râ bülend

muhibb-i bâcıyân sırr-ı resulullâh, kerem-i Ali

salavât”

veliyyullâh, mürüvvet-i enbiyâullah, inâyet-i
evliyâullah, yuf münkire, lanet Yezide, gerçekler
demine Hü.”

dedikde ba’dehu sofra götürülüb yeni
tâlib dahi legen ıbruk virüb, andan kahvelerini virüb, ba’dehu cümle canlara güzel-

“Hü” denildikde Dede Efendi ruhsat ve-

ce hizmetin idüb, hayır himmetlerin alub

rüb ibtidâ Aşçı Baba kalkub ve niyâzın idüb

ve lokmaların yedirüb 27a ve bir kimesne-

meydan kapısından taşra çıkub, saniyen her

yi gücendirmeyerek herbirlerinin gönlünü

kim ulu karındaş bulundı ise âdâb ve erkân

alub ve canlar dahi; “Allah erenler ikrarında

ile kalkub niyâz iderek meydan kapusından

sabitkadem eylesin” deyu mübarekleyüb ve

taşra çıka. Ba’dehu Dede Efendi dahi cüm-

lazım gelen hizmetlerini görüb, ba’dehu

lesinden sonra niyâzın idüb taşra çıkub bir

irtesi güni Dede Efendinin niyâzın idüb ve

miktar dinlenüb andan sonra lokmalar ha-

niyâzı her ne ise, Dede efendinin postu altı-

zırlanub ba’dehu lokma çekilüb Dede Efendinin sofrasına dahi ulu canlardan münasib
olan can her kim var ise oturub yeni tâlib
dahi Dede Efendinin sofrasında hizmette
bulunub tekimilinde Dede Efendi dahi bu
gülbangi çeke.
Gülbang-i Sofra: “Allah Allah! El-hamdü

na koyub andan Rehberin niyâzı her ne ise
niyâzını idüb postı altına koya. Ba’dehu Aşçı
Babanın ve aşçı nakibinin ve sair iş evinde
bulunan canların niyâzların virüb Kahveci
Babanın ve kahveci nakibinin dahi niyâzın
verüb ba’dehu Meydancı Babanın niyâzın
virüb ve sair hizmette bulunan canların dahi
niyâzlarını virüb ve gönüllerin alub, Dede

lillah eş-şükrü lillah nimet-i celîl berket-i Halîl

Efendiden dahi havalet alub ve niyâzın idüb

Rasul-i Kibriyâ server-i enbiyâ Muhammedeni’l-

ba’dehu kendü kâr u kesbde ola.

Mustafâ mecmu’u enbiyâ evliyâullah ulu sofra
dolu bu gitdi ğanisi gele Hak berakatın vire Allah
erenlerin nimeti ziyade ola. Nur-ı Nebi kerem-i
Ali pirimiz Sultanu’l-arifin Hünkâr Hacı Bektaş
Veli enbiyâ keremine lokma hakkına gerçekler demine Hü”.
Gülbank çekildikten sonra Aşcı Baba
bulunan zat dahi bu tercemanı okuya:

On-on beş günde bir kere gelüb Mürşid, Rehber ve sair karındaşlarla görüşüb
daimü’l-evkât rızada bulunub tevekkül ve
tefekkürde ve tezekkür-i evliyada bulunub
Allah erenlere boyun eğüb daim kendü zikr
u fikrinde ola.
Erenler işte muradımız Rehberlik idecek
canın itmam-ı erkân olmak üzere ideceği

Tercüman: “Allah, Allah! İmamların ruh-u

hizmeti ile âyin erkân râh-ı Muhammed Ali

revânları şâd ola, Kızıl Veli Seyyit Ali Sultan bi-

ve kaide-i mezheb-i Hazreti İmam Caferi ve

lincemiz ola, âşıklar ve sâdıklara şifa mahz olub

kaide-i isnâ ‘aşer evlâd-ı Hayberi ve resm-i
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Hazreti Hünkâr Hacı Bektaş Veli üzere ye-

Kâide-i resm-i Hazreti Hünkâr Hacı

tişecek canın görmesi ve bilmesi içün min

Bektâş Velî üzere Muharrem’de cenâb-ı

ğayri haddin alâ kadri’t-tâkat iş’ar eyledim.

İmâm Hüseyn efendimizin mersiye-i şerîfe

Azizim eger kusurum var ise malumâtı olan

kıraat olunup ve aşûra aşının ta’rifi beyân

karındaşlardan niyâzım ve ricâm budur ki

olunur.

kusurını temam ide. Ve bu kemter hakirin
kusurını nazar buyurmaya. Ve cümle lillâh
ziyade rica ve niyâz iderim işbu risale-i zinhar na-ehline virmeye. Zirâ na-ehline virene
lanet vardır. Erenlerin lanetinden hızr (korunma) ile hu 21 Cemaziyelevvel 1269/2
Mart 1853.
Bu dahi bir cân ikrârında olacağı vakit
lâzım gelen me’kûlât ve meşrûbat defteridir. Müteberrî canlara ma’lûm olmak içün
iş’âr olundı azîzim.

İmdi azîzim ma’lûm erenler olsun
ki şerî’at-i Muhammedî ile mu’tekıd ve
hakîkat-ı hak ile mütedeyyin, ma’rifet-i insâniyet ile kâmil, tarîkat-ı ehlullah ile âmil ve
Hazreti Hünkâr Hacı Bektâş Velî bendegânı
olan cân karındaşlara bu vechle ayân ve
beyân olsun ki Hazret-i şehid-i şühedâ nur-ı
ayn Muhammed el-Mustafâ ve nakd-i pâk
İmam 28a Aliyye’l-Murtazâ ciğer köşesi
Fâtımâtü’z-Zehrâ a’nî bihî emîru’l-mü’minîn
İmamu’l-müslimîn

ibn

Aliyye’l-Murtezâ

Kurbân, pirinç, rûğ-ı sâde, rûğ-ı çervîş

cenâb-ı İmâm Hüseyn Şâh-ı şehîdân-i Ker-

(iç yağı), rûğ-ı zeyt, şem’-ı asel(bal mumu)

belâ rahmetullahi aleyhim ecme’îyn. Ve

, şem’-ı rûğan (mum yağı), nân-ı hâs (has

şehîd olan evlâd-ı emced-i tâhirleri ve sâir

ekmek), şem’a (mum), tuz, büber, karanfil,

şühedâ-i ashâbların ervâhları şâd olmak içün

darçın, limon, sirke, kaşuk, süpürge, kahve,

ve ümmehât-i mü’minîn ve ezvâc-i mutah-

duhân(tütün), sükr (şeker), asel(bal), bekmez,

hire uğurlarına cân baş fedâ idüb şehîd olan

dakîk (un), nişasta, od ağacı, hatab(odun),

âşıkân ve muhibbân-ı deyyârân-ı bâ-safâ

kömür, envâ-ı sekr, envâ-ı meyve-i ter (taze

içün ve gazâ matemler içün ve rûh-ı şerifleri

meyve), envâ-ı meyve-i hoşk (kuru meyve),
fıstık, üzüm, envâ-ı sebze.

şâd ve ihyâ ve gözlerden yaş döküb sevâb ve
ecr-i azîme nâil olmak içün dergâhlarda ve

Virecek niyâzların babânı:

hângâhlarda fukarâ-i erenler budur ki ibtidâ

Dede Efendi, Rehber, Aşcı Baba, Kahve-

gün ve yahut on ikinci günde on üçünci gice-

ci Baba, Kilerci Baba, sair cânlar, Ak Yazılı,
Kızıl Veli, şükrânelik, kurbân şükânelik,
sadaka, bilginlere nân.

Muharremü’l-harâmın duhûlünde onuncu
si gelinceye degin âşık ve sâdık karındaşlar
sâim olurlar. Ve dâim gice gündüz şühedâ
efendilerimizin arz-ı Kerbelâ’da ve sâir

Bu künâ bâlâda zikr olunan levâzımâtları

gazâlara çekdikleri cefâları hatırına getürüb

tahrîr eylemekden murad budur ki bir cân

mâtemlerin tutmak şurût-ı erenlerdir. Ve

ikrârında olacağı vakit ol gice ve ol gün ku-

dahi cümleye ma’lûm olsun ki aşr-ı Muhar-

dretli olduğı mikdârı sarf oluna.

remde rûh-ı şühedâ içün aşûra aşının pişecek
65

ALEVİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

olduğı vakt kâide budur ki evvelâ pişecek

virüb kazğanın açub Dede Efendi “destur yâ

aşûra aşının levâzımını her ne ise ahz ol-

İmâm” deyüb cânlar dahi bir uğurdan “Yâ

unub ve başka başka pişürüb hazır olduğı

Hüseyn” deyüb ba’dehu Dede Efendi aşı üç

halde ba’de buğdayı dahi bir ulu kazğana

def’a karışdırub ba’de kefçeyi Aşcı Baba’ya

koyub dergâhda bulunan Aşcı Baba dahi

virüb andan cümle cânlar sırasıyla gelüb

eline bir kebîr kefçe alub ve kazğan başına

Dede Efendi’nin eline niyâz idüb ve girü

gelüb “destur yâ İmâm” deyüb ve kefçeyi

çekilüb duralar ve birbirinin ellerine niyâz

vaz’ idince sâir yanında bulunan cânlar dahi

idüb adan Dede Efendi Aşcı Baba’ya diye ki:

bir uğurdan savtla “Yâ Hüseyn” deyüb aşı

“Aşı cânlara taksim eyle, şehîd-i şühedâ ervâhları

karışdıralar. Ve’l-hâsıl Aşcı Babanın itdigi

içün” deyüb ba’dehu “destur” deyüb hücres-

gibi her kim kefçeyi eline aldıkda “destûr yâ

ine geldikden sonra sofralar kurulub ve aşı

İmam” deye. Cânlar dahi savt-ı bülend ile

sofralara koyub andan cânlara, “buyurun aşa

“Yâ Hüseyn” deyeler. İşte azîzim 28b aşûra

sala” deyüb ve herkes gelüb aşı hora geçirüb

aşı pişinceye degin bu minvâl üzere deyeler.

ba’dehu bâkî kalan aşı ufak destilere tak-

Ba’dehu aş temâm olub pişdikde ala’s-sabâh

sîm idüb câna bir desti aş vireler. Ba’dehu

Aşcı Baba Dede Efendi huzuruna gelüb

aş isti’mâl olundukda cânı isteyene ve gönli

hayr vire ki, “buyurun erenler rûh-ı şühedâ

29a dikeyen cânlar gelüb baş okudub Dede

ta’ziyesine meşgûl olalım, aş hazırlandı” deye.

Efendinin ve rehberinin ve Aşcı Baba’nın ve

Dede efendi dahi, “eyvallah” deyüb ve gelüb

Kilerci Baba’nın ve Meydancı Baba’nın ve

kazğanın başı ucunda dura. Ba’dehu cümle

Kahveci Baba’nın ve sâir hizmetde bulunan

cânlar dahi sırasıyla gelüb el gögüsde dur-

cânların niyâzın virüb kudretine göre virilm-

alar. Andan cânların içinden sadâsı güzel

esi lâzım gelür. Dede Efendi’nin hayr u him-

cân dahi Muharrem’e sadâ ve güzel makâm

metlerin alub ve havâletin dahi alub işliişine

ile Hazret-i Şeyh Sâfî mersiyesini eline alub

gideler. Kâide-i resm erenler ma’lûm olmak

“destur yâ İmâm” deyüb cânlar dahi bir

içün bir mikdarca şerh ve beyân olundı.

uğurdan “Yâ Hüseyn” deyeler. Ba’dehu bir

Temam bu dahi Hazreti Hünkâr Hacı Bektâş

vezinle güzelce kıraat idüb ba’dehu mersiye

Velî efendimizin vekilleri Mustafâ Fâtih

tamamında rûh-ı şerîf-i aliyyeleri ve dökül-

Baba’nın ma’rifetiyle cenâb-ı Hünkâr Efen-

en gözyaşları Hak ındinde kabul içün Dede

dimizin neseb-i âliyeleri bir mezheb-i levha

Efendi bir ulu gülbenk çeke cânlar dahi

olub terbiye-i pîr dest-girde vaz’ olunmağa

“Allah Allah” deyüb, “gerçege hü” dinilüb

levha-i mezbûra bu vechile olunduğundan

andan Dede Efendi eline Aşcı Baba kefçeyi

işbu mahalle iş’âr kılındı.

66

RİSÂLE-İ HÜSNİYE
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ÖZET
Günümüzde Alevilik külliyatı içerisinde
önemli bir yere sahip olan Hüsniye Risâlesi
Mehmed Rânâ tarafından h. 1274 tarihinde

siyle son bulmuştur. Bu çalışmada Risâle-i
Hüsniye’nin analizi yapılıp eserin tam metni transkripsiyonlu olarak neşredilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Risâle-i Hüsniye,
Münazara, Şiilik-Sünnilik Tartışmaları.

ABSTRACT

Farsça’dan Türkçe’ye çevrilmiş ve geniş bir

The Risale-i Hüsniye, which has an im-

kitle tarafından okunmuştur. İmam Sadık’ın

portant place in Alevi corpus, is translated

yanında yetişmiş Hüsniye isimli bir cariye-

from Persian into Turkish by Mehmed Rana

nin Harun Reşit (ö. 193/809) zamanında, dö-

in C.E. 1274 and has been read by a large

nemin önde gelen Mutezile ve Sünni alim-

number of people. It narrates the debates

leriyle yaptığı münazarayı anlatmaktadır.

of a concubine, who is called Hüsniye and

Böyle bir hadisenin tarihsel gerçekliği bir

who grew up near İmam Sadık (as), with

tarafa eserde ele alınan konuların Alevilik

Mu’tazila and Sunni scholars in the pres-

inancından ziyade Şiiliğin temel argüman-

ence of Harun Rashid (d. 193/809). Apart

ları üzerine kurgulandığı görülmektedir.

from the historical authenticity of the event,

400 civarında soru ve cevaptan oluşan eser-

it is seen that the topics discussed in the

de kelamdan, fıkha, İslam tarihinden tefsire

pamphlet are constructed around the essen-

kadar birçok alanda tartışmalar yapılmış ve

tial arguments of Shiism rather than Alevi

eser Hüsniye’nin rakiplerini ilzam etme-

belief. In the pamphlet, which consists of
about 400 questions and answers, many

1 Doç. Dr., TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi,
Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı bölümü.
2 Hacettepe Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi.

discussions are made on various areas such
as Kalam, Fiqh, Islamic History and Tafsir
and it ends with Hüsniye’s silencing her opponents. In this work The Risale-i Hüsniye
67

ALEVİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

is analyzed and the complete transcribed

çevrilmesi eserin giriş bölümünde de be-

pamphlet is issued.

lirtildiği üzere, Arapça ve Farsça bilmeyen

Key Words: Risala Husniyya, SünniShia Controversies.

bazı muhibbânın ricası üzerine olmuştur.
Dolayısıyla Alevîler arasında eserin okunmaya başlaması ve yayılmasının bir buçuk
asırlık bir geçmişi vardır. Hüsniye Risâlesi

İbrahim Esterâbâdî, 958 (1551) yılında
hac dönüşü Şam’a uğrar, orada bulunan
seyyidlerden birinde Hüsniye Risâlesi’ni görür ve kopyasını alır. Ve memleketine döndükten sonra Arapça olan bu risaleyi Şah
Tahmasb (ö. 1576) adına Farsça’ya çevirir.3
Bizim Risâle-i Hüsniye ile tanışmamız İbrahim Esterâbâdî’nin bu Farsça çevirisi üzerindendir. Risâle-i Hüsniye’nin Şeyh Ebu’lFutûh Râzî (480-525/1087-1130)’nin rivayeti
olduğu öne sürülse de bu konuda tartışmalar devam etmektedir.4 Elimizde Risâle-i
Hüsniye’nin Arapça aslının tamamı yoktur
ancak daha kısa ve ilk sayfası eksik 4 varaklık nüshası Necef’te Mektebetü’l-Emîri’lMü’minîn Kütüphanesi’nde, 37 numaradaki
mecmuanın başında yer almaktadır.5
Hüsniye Risâlesi’nin Mehmed Rânâ tarafından 1274 hicri yılda (1857/8) Türkçe’ye

özellikle son yarım asırda dört kere bugünkü Türkçe’yle neşredilerek okuyucuların ihtiyaçlarına cevap vermiştir. Bunları şu şekilde listeleyebiliriz:
Tam Hüsniye (Haz. Adil Ali Atalay, Can
Yayınları, İstanbul 1995)
Tam Hakiki Hüsniye (Haz. Hasan Ayyıldız, İstanbul 1970)
Hüsniye (Haz. Ali Toprak, Ant Yayınları İstanbul 1997)
Hüsniye (Haz. Sefer Aytekin, Ankara
1957)6
Kültür Bakanlığı’nın yazma eserleri barındıran elektronik ortamdaki kataloğunda,
Risâle-i Hüsniye, Terceme-i Risâle-i Hüsniye veya Hüsniye isimlerini taşıyan toplam 7
nüsha bulunmaktadır. Anadolu’daki Alevî
köylerinde bulunan el yazması nüshaların
sayısı bilinmemekle birlikte bilinen yazma
nüshalarının bu sayısı, Risâle-i Hüsniye’nin

3 Rûhânî, “Hüsniye”, Dâiretü’l-Ma’ârif-i Teşeyyu’,
Tahran: h.ş. 1376, c. VI, s.1.
4 Ali Rıza Zekâvetî Karagözlü, “Dâstân-ı Hüsniye”,
İcrâ der Mâcerâ, Tahran: İntişârât-ı Hakîkat, s. 443453. Karagözlü, hem eserin Şeyh Ebu’l-Futûh’a ait fihristlerle anılmaması hem de Şeyh’in Yuhanna isimli
aynı konuda bir risalesinin olmasını buna delil olarak
gösterir. Mirza Abdullah Efendi de Riyazu’l-Ulemâ (c.
2, s. 159)’da bu tereddüdünü dile getirir.
5 E’s-Seyyid Abdülaziz E’t-Tabatabâî, “Fihris-i
Mahtûtât-ı Mektebet-i Emîri’l-Mü’minîn el-Âmme
e’n-Necefu’l-Eşref”, Terâsunâ, S. 73-74, s. 261-262.

68

özellikle Cumhuriyet’ten sonra Alevîler arasında yaygınlaştığını veya en azından daha
fazla rağbet gördüğünü göstermektedir.
Elbette bu esere cevap olarak Sünnialimler tarafından da cevaplar yazılmıştır
ki bunlar arasında bilinen en meşhuru Ah6 Murat Han Aksoy, Şii Paradigmanın Oluşum Sürecinde Hüsniye’nin Yeri ve Önemi, Çukurova Üniv,
Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 2010, s. 5.
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med Feyzi Çorumi’nin El Feyzür-Rabbani

Risâle-i Hüsniye’de geçen isimler ve

fi Ebatili’l-İrani adlı eseridir. Diğeri de Yeni

bu kişilerin tarihsel zemininde bir tutarsız-

Kapı Mevlevihanesi şeyhi Salâhüddîn Os-

lık yoktur. Dıştan bakıldığında bu olayın

man b. Nâsır Sanduklu Efendi’nin Tezkiye-i

yaşanmamış olması için hiçbir tarihsel ne-

Ehl-i Beyt adlı eseridir.7

den yoktur. Bununla birlikte Hüsniye’nin

Risâle-i Hüsniye adını,Bağdatlı bir tüccarın 5 yaşındayken satın aldığı ve on yıl kadar İmam Cafer-i Sâdık’ın hizmetine verdiği
Hüsniye isimli din ilimlerinde geniş bir bilgiye sahip cariyesinden almaktadır. Maddi
sıkıntılar yaşayan tüccar sıkıntısını Hüsniye ile paylaşır ve o da çözüm için bir plan
hazırlar. Buna göre tüccar, dönemin halifesi

ve Risale’de geçen bu olayın yaşanmamış
olup tamamen kurgu olduğu tezi de dile
getirilmiştir. Örneğin Ali Rıza Zekâvetî,
Risâle-i Hüsniye’deki olayla Bin Bir Gece
Masalları’ndaki 433 ve 458. geceler arasındaki hikayenin benzer noktalarını ortaya koyarak bu tezini ispatlamaya çalışmıştır.8Kitâb-ı
Dâiretü’l-Meârif-i Zen-i Îrânî’ye göre de

Harun Reşid’e Hüsniye’yi satmak istediği-

yazar (ki kitapta Şeyh Ebu’l-Fütûh Râzî ola-

ni söyleyecektir ve bedeli sorulduğunda da

rak kabul ediliyor) Şia mezhebinin kelâmî

100 bin altın diyecektir. Harun Reşid elbette

görüşlerini dile getirmek için böyle bir olay

bu cariyenin nasıl bu kadar değerli olduğu-

kurgulamıştır.9

nu soracak ve o da Hüsniye’nin zamanın
tüm alimlerine üstün gelecek bir bilgisi olduğunu söyleyecektir. Hüsniye’nin planını
tüccar kabul eder ve öngörüldüğü gibi plan
uygulanır. Harun Reşid eğer Hüsniye zamanın alimlerine üstün gelirse tüccara 100 bin
altın verecek ve Hüsniye’yi tüccara bağışlayacaktır, eğer yenilirse de tüccarı öldürecek
ve Hüsniye’yi alacaktır. Tüccar tarafından
bu teklif kabul edilir. Harun Reşid’in emriyle dönemin en meşhur alimleri saraya
getirilir ve aralarında ilmi bir tartışma yaşanır. Hüsniye bu ilmi tartışmada rakiplerine
üstün gelir ve tüccar maddi sıkıntılarından
kurtulur, Hüsniye’yle birlikte önce Mekke-

Elbette eserde geçen olayın tarihsel gerçekliğinden ziyade ortaya koyduğu tezler ve
bunların ispatı daha fazla önem arz etmektedir. Kurgu bile olsa eserde Hüsniye’nin
karşısında yer alan isimler ve bunların görüşleri gerçekle örtüşmektedir. Ancak bunun bir istisnası vardır ki o da Hüsniye’nin
münazarasındaki en öne çıkan isim olan İbrahim b. Hâlid’dir. Eserde bu şahıs Basra’da
Dârü’l-Emâret’te dört yüz âlime ders veren
oldukça meşhur biri olarak anlatılmaktadır.
Elimizdeki nüshadaki haliyle “İbrahim b.
Hâlid” ismiyle meşhur Basra’lı bir alim kaynaklarda yer almamaktadır.

Medine’ye ardında da İmam Rıza’ın yanına
giderek hizmetinde bulunurlar.
7 Murat Han Aksoy, Şii Paradigmanın Oluşum Sürecinde Hüsniye’nin Yeri ve Önemi, Çukurova Üniv,
Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 2010, s. 16-18.

8 Ali Rıza Zekâvetî Karagözlü, “Dâstân-ı Hüsniye”,
İcrâ der Mâcerâ, Tahran: İntişârât-ı Hakîkat, s. 443453.
9 Dâiretü’l-Meârif-i Zen-i Îrânî, c. I, s. 385.
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Bununla birlikte E’s-Seyyid Abdülaziz
E’t-Tabatabâî’nin Fihrist’indeki açıklamalarda Hüsniye’nin münazara yaptığı bu
kişinin İbrahim E’n-Nazzâm E’n-Nişâbûrî
olduğu söylenmiştir.10 Karagözlü de bu zatın Nazzâm ismiyle meşhur İbrahim Seyyâr
olduğunu söyler.11 Muhammed Hüseyin
Rûhânî de Hüsniye’nin münazarasındaki bu başat kişiyi Şeyh Ebû İshak Nazzâm
Mu’tezilî olarak anar.12Tüm bu genel kabul
eğer doğruysa yani Hüsniye Risâlesi’nde
geçen mutezilî fikirlerin sahibi ve o dönemde son derece meşhur Basra’lı bir alim olarak anılan İbrahim b. Hâlid, Nazzâm ismiyle meşhur İbrahim e’n-Nazzâm ise yukarıda
bir istisna olarak not düştüğümüz tarihsel
arka plandaki tutarsızlığı bahis mevzuu etmek gerekecektir.

nında yakalayarak 221 (835/836)’de kendi
fikirlerini yaymaya başlamıştır.14
Ayrıca İbrahim e’n-Nazzâm’ın Ali b. Ebî
Tâlib’in imâmetini kabul ettiği, Ali’ye karşı
savaşanları hatalı bulduğu, Hz. Fâtıma’yı
dövmek ve Ehl-i Beyt’in Resûl-i Ekrem’in
mirasına engel olmak gibi suçlarla malum
kişileri yerdiği15göz önünde bulundurulursa
ki risalede Hüsniye, bu konularda İbrahim’i
ilzam etmiştir, ortada ciddi bir kurgu hatasının olduğu gün yüzüne çıkmış olacaktır.
Yukarıda adı geçen müelliflerin hangi yazma nüshadan veya hangi kitaptan
yararlanarak
miz16

söylediklerini

Hüsniye’nin

muarızının

bilmediğiİbrahim

e’n-Nazzâm olduğu doğru ise, Risâle-i
Hüsniye’de İbrahim’in Basra’ya dönüş yolunda öldüğü bilgisi hatalı bir bilgidir. Bu

Risâle-i Hüsniye’de İbrahim b. Hâlid’in

durumda İbrahim e’n-Nazzâm’ın Hüsniye

(İbrahim e’n-Nazzâm’ın?) Harun Reşit (ö.

ile yaptığı münazaradan sonra yukarıdaki

193/809) huzurunda yapılan münazara-

fikirleri benimsediği ve Ehl-i Beyt’e yakın-

daki ağır mağlubiyetinden sonra Basra’ya

laşmış olabileceği ihtimali doğacaktır. Elbet-

varamadan yolda öldüğü söylenmektedir.

te tüm bunlar Risâle-i Hüsniye’deki müna-

Oysa İbrahim e’n-Nazzâm, Bağdat’a Halife

zara olayının gerçek bir olay olduğu kabul

Memun’un daveti üzerine gitmiş (202/818) ,

edildiğinde yapılacak değerlendirmelerdir.

diğer bir kaynağa göre Bağdat’ta Cafer b.

Eğer bu risaledeki olaylar, yukarıda aktar-

Yahya Bermekî ile (Risâle’de geçen Yahyâ

dığımız tezlerin söylediği gibi kurgulanmış

Bermekî’nin oğlu olsa gerek) Aristo üzerine

bir hikaye ise bu durumda sadece, yazarın

13

tartışmış, asıl şöhretini de Mu’tasım zama10 E’s-Seyyid Abdülaziz E’t-Tabatabâî, “Fihris-i
Mahtûtât-ı Mektebet-i Emîri’l-Mü’minîn el-Âmme
e’n-Necefu’l-Eşref”, Terâsunâ, S. 73-74, s. 261-262.
11 s. 448.
12 Muhammed Hüseyin Rûhânî, “Hüsniye”, Dâiretü’lMeârif-i Teşeyyü, c. 6, s. 323.
13 İlyas Çelebi, “Nazzâm”, DİA, c. 32, s. 466.
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14 “İbrahim b. Seyyâr Nizâm”, Kitâbhâne Dijital,
http://www.cgie.org.ir/shavad.asp?id=
130&avaid=651
15 İlyas Çelebi, “Nazzâm”, DİA, İstanbul, 2006, c. 32,
s. 467-468.
16 Elimdeki tek Farsça yazma nüshada ise İbrahim b.
Hâlid’in adı İbrahim b. Hâlid Avnî olarak yazılmıştır.
Kitâbhâne-i Mîllî, Nuseh-i Hattî, no. 818198, vr. 14.
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İbrahim e’n-Nazzâm hakkında doğru bir
bilgiye sahip olmadığı sonucuna ulaşılacaktır. Belirttiğimiz gibi bu eserdeki tartışma
meclisinin gerçekliğinden ziyade, içerisindeki tezler ve ispatları çok daha önemlidir.
İbrahim b. Hâlid’den başka Hüsniye’nin

İmam Ali’nin hilafete daha layık oluşu
ve Peygamber’in varisi olması.
Allah’ın görülmesinin mümkün olmadığı.
Mut’a nikahının caiz oluşu.

münazara meclisinde fakihlerden Ebû Yusuf

Fatıma’ya miras kalan Fedek hurmalığı

ve Şafi’î’yi de görmekteyiz. Tüm bu isimler-

ve peygamberlerin miras bırakmasının hak

den de anlaşılacağı gibi eserdeki konular

oluşu.

Kelam ve Fıkıh, bunların altyapısı olarak da
ilk dönem İslam Tarihi çevresinde toplanmaktadır.

Görüldüğü gibi konular, On iki İmam Şiiliğinin ki eserin Farsçası’nın Şah Tahmasb’a
sunulduğu tekrar hatırlanmalıdır, en temel

Eserdeki konuları sırasıyla şöyle özetleyebiliriz:

argümanlarından oluşmaktadır. Şiiliğin yayılması adına bu eserin o dönemde halkın

İmam Ali’nin İslam’ı seçen ilk kimse,
dolayısıyla Peygamber’in kâim-i makâmı ve
halifesi olması.

anlayacağı şekilde bir hikaye örgüsü içerisinde yazıldığı ortadadır. Elbette Mut’a nikahı veya bazı kelam tartışmaları gibi konular Alevilikle doğrudan ilgili olmasa da bun-

için

ların dışında kalan İslam Tarihi ve özellikle

Ebubekir’e giden İmam Ali ve Abbas’tan

Ehl-i Beyt hakkındaki açıklamalar Alevilikle

ikisinin de bu davada haklı olması, çünkü

doğrudan ilişkilidir ve eserin Alevilerce

bundaki maksatlarının Ebubekir’e Ali’nin

okunmasının nedeni bizce bu bölümlerdir.

Peygamber’in

mirasını

almak

Peygamber’in varisi olduğunu ikrar ettirmesi.
İmam Ali ve Abbas’tan hangisinin üstün olduğunu tartışmanın abesliği.
Hayr, şer, iman ve küfrün kaynağı.
Kulun iradesi. Kaderiyecilik.
Enbiya ve evsiyanın günahsızlığı.
Gâr âyeti ve Ebubekir’in durumu.
Kuran’ın hudûsu.
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EK17
RøSÁLE-ø ÓÜSNøYYE-ø ÓORASÁNÌ18

Bismi’l-lÀhi’r-raómÀni’r-raóìm
1b El-óamdü li’l-lÀhilleõì èaleynÀ bi-maèrifetihi’l-enbiyÀé ve’l-eéimmeti’l-maèãÿmìn bi’ddelÀéil ve’l-bürhÀn ve necnÀn min-muøÀlÀti’l-iòvÀ el-fÀside ve’l-meõÀhibi’l-bÀùÕl ihdinÀ bi’ã-ãÕdú
ve’l-yaúìn ve’ã-ãalavÀtu ve’s-selÀm èalÀ seyyidinÀ’l-enbiyÀéi ve’l-mürselìn. Ve Àlihì eùbÀèióì ilÀ
yevmi’d-dìn. Ve laènetu’l-lÀhi èalÀ aèdÀéihim meleéiés-semavÀt ve’l-araøìn.
AmmÀ baèd iúbu risÀle-i muòtaãar sene ùoúuz yüz elli sekiz hicretde elsine-i èarabìden
lisÀn-Õ FÀrisìye terceme olunup sene biñ iki yüz yetmiú dört tÀrìòine gelinceye úadar lisÀneyn-i
meõkÿrìn üzre úalup beyne’l-müéminìn ve’l-muóibbìn mütedÀvil olaraú müùÀlaèasÕndan maóôÿô ve
óiããe-yÀb olmÕúlardur. VelÀki’n-nÀs èalÀ merÀtibihim èArabì ve FÀrisì lisÀnlarÕnÕ tefhìm ve idrÀkda
tefÀvüt üzre bulunduúlarÕna mebnì eóibbÀdan baèøÕ risÀle-i meõkÿruñ Türkçe’ye tercemesini bu
óaúìr-i pür-taúãìr yaènì Meómed RÀènÀ bendelerinden mültemis olduúlarÕndan bu óaúìr-i pür-taúãìr
daòi imtiåÀlen li’l-mültemiåìn Türkçe tercemesine mübÀderet idüp iúbu risÀlei müùÀlaèa idenlerüñ
mesrÿr ve memnÿn ve baèøÕlar daòi bi-óasebi fÕùriyye mükedder ve maàmÿn ve maózÿn
olacaúlardur. Ve buña binÀéen mütercim bendeleri baèøÕlardan teúnìè ve ùaèrìøe vÀãÕl olacaàÕ
muóaúúaúdur. Ve baèøÕlardan daòi kesb-i Raómet’e nÀéil ve bu bende-i pür-taúãìri òayr ile yÀd
ideceklerdür. Ve bu bÀbda aãóÀb-Õ idrÀke pek aèlÀ maèlÿmdur ki raómet CenÀb-Õ Óaú ùarafÕndan
olup ùaèn [u] teúnìè ise óaseb-i fÕùriyye münÀfÕú ve gürÿh-Õ fÀsÕúÀndan neúéet ider. Φθϧ ήΜΑ αΎϧ Ϟϛ
ϪϴϗΎϤΑ tevekkülì èalaèl-lÀh huve óasbì.
2a ømdi piúvÀ-Õ cihÀn ve èallÀme-i zamÀn èÀrif-i bi’l-lÀh ùeyò Ebu’l-Fetó Bermekì19
Raómetu’l-lÀh’dan rivÀyet olunur ki òulefÀ-Õ èAbbÀsiye’den HÀrÿn Reúìd zamÀnÕnda BaàdÀd
tüccÀrlarÕndan iàtinÀm ve ãÀóib-i devlet ve muóibb-i òÀnedÀn-Õ nübüvvet ve ehl-i beyt-i risÀlet
muóabbeti ile meúhÿr bir tÀcir var idi ki dÀéimÀ ism-i Caèfer’üñ ve ism-i Meómed el BÀúÕr’uñ
òiõmet-i úerìflerinde úerÀèiù-i èubÿdiyeti ìfÀ ve merÀsìm-i òÕdemÀnÕ kemÀliyle icrÀ úÕlur idi. Ol
óaøretømÀm’uñ úehÀdetinden ãoñra aèdÀ-i òÀric-i dìn elinden ifrÀù-Õ ôulme dÿçÀr ve düúvÀr olmaú
vÀsÕùasÕyla mecmÿèa-Õ evøÀè ve emvÀli elden giderek fuúarÀlÕú miónetine girift olup elinde bir
beyÀø cÀriyesinden baúúa bir úeyi úalmamÕú idi. Ve meõkÿr cÀriyei beú yaúÕnda iken iútirÀ idüp bir
müddet mektebde ders oúutduúdan ãoñra on sene miúdÀrÕ ømÀm Caèfer äÀdÕú Óaøretleri’nüñ
òÀnesine tereddüd eyledi. NihÀyet yigirmi yaúÕna úadar èulÿm-Õ dìniyye ve maèÀrif-i yaúìniyye ile
meúàÿl ve óüsn-i cemÀlde daòi bì-naôìr ve ismine daòi Óüsniyye tesmiyye olunmÕú idi.
Ol cÀriye aàasÕna fuúarÀlÕú ziyÀdesiyle yüz virdiginden bir gün cÀriyeye óÀlini iôhÀr iderek
didi: “Ey Óüsniyye ben senüñ zaómetini çoú çekdüm ise de sen baña úimdi evlÀd menzilesinde
olduñ. El-óamdü li’l-lÀh daòi faøl ve kemÀlde ÀrÀste olduñ ve ben ise fuúarÀlÕàa dÿçÀr olmaú
17 Ek bölümünde RøSÁLE-ø ÓÜSNøYYE-ø ÓORASÁNÌ baúlÕ÷Õ ile verilen metin SÕdÕka DEMIRSÖZ
tarafÕndan hazÕrlanmÕútÕr.
18 ÇalÕúmamÕzda Ankara Milli Kütüphane’de bulunan 06 Hk 698/1 numaralÕ nüsha kullanÕlmÕútÕr. Yaprak:
1b-44b, Dvd NumarasÕ: 1228.
19 Farsça nüshada: RÀzi.
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óasebiyle iúüm rüsvÀlÕàa müncer olacaàÕ der-kÀrdur. Bu bÀbda senüñ tedbìrüñ nedür?” diyince
Óüsniyye didi: “Aàa eger benüm biñ cÀnum daòi olsa saña fedÀ itmek farìøa-Õ zimmetümdür. Eger
ruòãatuñ olur ise saña bir söz èarø ideyüm.” diyicek aàasÕ “Nedür èarøuñ? Söyle iúideyüm.” didi.
Óüsniyye didi: “Ey aàa eger ãalÀó münÀsib ise20 beni ãatmaú øÕmnÕnda òalìfe HÀrÿn Reúìd’e
götürüp fürÿòt olmamÕ òalìfeye èarø ve iôhÀr eyle. ‘Bu cÀriyenüñ bahÀsÕ nedür?’ deyü senden
ãorduúlarÕ vaúit sen ‘Yüz biñ altun isterem.’ di. Eger ‘Bu cÀriyenüñ hüner ve maèrifeti nedür ki bu
úadar meblÀà bahÀ isteyorsuñ?’ didüklerinde èarø it ki ‘Ey òalìfe eger èaãruñ èulemÀ ve fuøalÀsÕ
cemè olup bu cÀriye ile èulÿm-Õ dìniyye 2b ve mesÀéil-i úerèiyyede mübÀóaåe itseler cümlesine bu
cÀriye fÀéiú gelecegi maèrifet ve hünerinüñ muúteøÀsÕdur.’” diyerek cÀriye derÿnÕnda olan muømer
òafiyyesini iôhÀr idüp dile getürdi. Baèdehÿ aàasÕ bulunan õÀt didi: “Ey Óüsniyye óÀúÀ ben bu emri
irtiúÀb itmem. ZìrÀ HÀrÿn Reúìd bir ôÀlim àaddÀr òalìfedür. Eger senüñ bu èilm ve kemÀl ve óüsn-i
cemÀline muùùaliè olur ise ôulmen seni benüm elümden alacaàÕ maèlÿm ve ÀúikÀrdur. Ol vaúit
ziyÀdesiyle òÀùÕrÕ[m] mükedder olup didügüm bu bÀbda senüñ müfÀraúatuña aãlÀ ãabÕr ve
taóammül götüremiyecegümi sen bilürsüñ.” didükde Óüsniyye didi: “Ey aàa bu bÀbda sen aãlÀ òavf
itme. Muóabbet-i ehl-i beyt ve himmet-i òÀnedÀn-Õ Resÿl berekÀtÕyla be-her ne úadar óÀl-i óayÀtda
isem beni senüñ elinden almaàa hiçbir kimesne úÀdir olamaz. Pes hemÀn sen úimdi CenÀb-Õ Óaúú’a
tevekkül it. MurÀdu’l-lÀh her ne ise úarÀruñ bulur.”
Birçoú mübÀlaàa ve müõÀkereden ãoñra aàasÕ úalúup HÀrÿn Reúìdüñ vezìri bulunan YaóyÀ
bin ÒÀlid Bermekì’nüñ yanÕna varup óÀl-i düúvÀrlÕàÕndan iútiúÀ yüzinden keyfiyyeti aña èarø ve
ièlÀm itdükde YaóyÀ Bermekì cÀriyei yanÕna isteyüp getürdigi cÀriyei gördi. YaóyÀ Bermekì
cÀriyenüñ feãÀóat ve belÀàat ve ãÿret-i cemÀlini müúÀhede itdükde deróÀl yirinden úalúup
keyfiyyeti òalìfeye èarø ve inhÀ itdi. Ve HÀrÿn Reúìd daòi cÀriyei óuøÿrÕna celb ve ùaleb idüp
getürdüklerinde Óüsniyye’i òÀlìfenüñ meclisine yüzinde bir niúÀb ile dÀòil olaraú duèÀ ve åenÀé
edÀ ve bir úaç ebyÀt ve eúèÀr ile ziyÀdesiyle òoúlanup yüzinden niúÀbÕnÕ úaldurmaàa emr eyledi.
HÀrÿn Reúìd Óüsniyye’nüñ cemÀlini gördükde müteóayyir olup ol sÀèatde cÀriyenüñ ãÀóibini
isteyüp ol daòi óuøÿrda óÀøÕr oldÕ. Òalìfe “Bu cÀriyenüñ ismi nedür ve bahÀsÕ ne úadardur?” deyü
suéÀl itdükde cÀriyenüñ aàasÕ olan õÀt didi: “Bu cÀriyenüñ ismi Óüsniyye ve úÕymet-i bahÀsÕ 3a yüz
biñ altundur.” dimesiyle HÀrÿn Reúìd àaøaba gelüp didi: “Bu cÀriyenüñ maèrifeti nedür ve ne
münÀsebetle yüz biñ altun istersüñ?” didükde cÀriyenüñ aàasÕ didi: “Ey òalìfe-i zamÀn eger èaãruñ
èulemÀsÕ hep bir yire cemè olup èulÿm-Õ dìniyye ve mesÀéil-i úerè-i Aómediyye’de bu cÀriyeye
àÀlib ve fÀéiú gelemezler.” didi. “Eger èulemÀ àÀlib ve fÀéiú ve bu cÀriye maàlÿb olur ise seni úatl
idüp cÀriyei daòi aluram.” didi. CÀriyenüñ aàasÕ didi: “Güzel buyurduñ ammÀ eger cÀriye àÀlib ve
fÀéiú ve èulemÀ maàlÿb olur ise ol vaúit emrüñ ne olur?” didükde òalìfe buyurdÕ: “Eger cÀriye àÀlib
ve fÀéiú geldigi óÀlde saña yüz biñ altun virüp cÀriyei daòi saña teslìm iderem.” didükde cÀriyenüñ
aàasÕ bir miúdÀr tefekküre varup baèdehÿ èarø itdi: “Baña biraz mühlet vir cÀriye ile bir daòi
mükÀleme idüp keyfiyyeti kendüsine ifÀde ideyüm.” deyüp òalìfeden destÿr alup cÀriyenüñ yanÕna
geldi ve mÀcerÀÕ daòi söyledi. Ve cÀriye ayÕtdÕ: “Bu bÀbda sen aãlÀ tefekküre varma ve òavfÕ daòi
göñlüne getürme. èønÀyet-i Resÿlu’l-lÀh ve himmet-i ehl-i beyt berekÀtÕyla hiçbir kimesnelere
maàlÿb olmam.” didükde meõkÿr cÀriyenüñ aàasÕ gelüp òalìfe ile úürÿù-Õ muókem bend itdiler.
Òalìfe deróÀl cÀriyei istedi.
Ve úerÀèiù-i duèÀdan ãoñra òalìfe didi: “Ey Óüsniyye evvelÀ sen ne dìndesüñ ve meõhebüñ
nedür?” deyü suéÀl buyurduúlarÕnda Óüsniyye didi: “Benüm dìnüm Óaøret-i ÒÀtemü’n-nebiyyìn ve

20 06 Mil Yz A 7733’da: Eger münÀsib görebilürseñ. 06 Mil Yz A 7734’da: Eger münÀsib görilürse.
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ehl-i beyt-i ùÀhirenüñ dìn ve meõhebi benüm ùarìú ve sülÿkumdur.” didükde òalìfe didi: “Óaøret-i
Resÿl’üñ òalìfesi ve vÀãìsi kimdür?” Óüsniyye didi: “Ey òalìfe beni èulemÀnuñ óuøÿrlarÕna emr it.
Ol vaúit mükÀleme iderem. Eger èulemÀ benüm dìn ve meõhebümde bir diyecekleri olsa ol vaúit
mücÀdele iderem.” Òalìfe Óüsniyye’nüñ bu kelÀmÕndan ùarìú-i ehl-i beyt üzre oldÕàÕnÕ fehm ve
idrÀk idüp vezìri YaóyÀ Bermekì’i yanÕna istedi. Geldükde didi ki “Bu cÀriye bizüm meõhebimüzde
olmadÕàÕ maèlÿmdur. Bunuñ úatli lÀzÕmdur.” diyicek YaóyÀ Bermekì èarø itdi: “Ey òalìfe-i zamÀn
bu cÀriye pek büyük 3b daèvÀ ideyor. Eger èulemÀya àÀlib ve fÀéiú gelemez ise ol vaúit cezÀ-yÕ
úedìde ile úatli lÀzÕmdur. Ve eger daèvÀsÕnda ãÀdÕú olup èulemÀya àÀlib gelerek èulemÀÕ ilzÀm ider
ise óaúúÕnda rièÀyet olunmaú her cihetle òalìfeye lÀzÕm gelür. Ve daòi bir cÀriye parçasÕ èulemÀya
ve fuøalÀya fÀéiú geldigi óÀlde anÕ úatl eylemek revÀ-yÕ óaú degildür.” didüklerinde HÀrÿn Reúìd
YaóyÀ Bermekì’nüñ kelÀmÕndan òoúlanup deróÀl èulemÀ-Õ BaàdÀd’Õ óuøÿrÕna celb idüp ol
müddetde reéìsü’l-èulemÀ ve fuúahÀ Ebÿ Yÿsuf ÚÀøì ve ùÀfièì bulunup ve miyÀnelerinde èadÀvet-i
ehl-i beyt-i òÀnedÀn-Õ Resÿlu’l-lÀh küllì var idi. Cümlesi meclis-i òalìfeye gelüp óÀøÕr olduúlarÕ
óÀlde Óüsniyye daòi yüzine niúÀb çeküp berÀberlerinde oùurdÕ. øbtidÀ-yÕ emrde èulemÀ-i BaàdÀd
Óüsniyye’nüñ meõhebinden suéÀl úÕlduúlarÕnda Óüsniyye aãlÀ òavf itmeyerek meõhebini iôhÀr ve
ehl-i beyt-i Resÿlu’l-lÀh’dan oldÕàÕnÕ ÀúikÀr idüp bir derece mübÀheåe ve mücÀdele itdigi
èulemÀdan birisi cevÀb virmege úÀdir olmayup ÀyÀt-Õ ÚuréÀn’Õ tefsìr ve teévìl ve eóÀdìå-i nebevìi
bir vechle taúdìre getürdigi mecmÿèa-Õ ióêÀr-Õ meclis müteóayyir úaldÕlar.
Ve HÀrÿn Reúìd àaøaba gelüp ol eyyÀmda Baãra’da èulemÀdan meúhÿr bir øbrÀhìm bin
ÒÀlid nÀmÕnda bir èÀlim var idi ki Baãra úehrinüñ dÀrü’l-emÀretde dört yüz èÀlime ders viren bir
müderris idi. Òalìfe deróÀl øbrÀhìm ÒÀlid’üñ BaàdÀd’a ióêÀrÕ içün Baãra óÀkimine fermÀn yazup
bir hicÀn-Õ èArab ile gönderdi. Ve Baãra vÀlìsi òalìfenüñ fermÀnÕ üzre sÀèatince øbrÀhìm ÒÀlid’i
mürsel ile meèan dÀrü’l-òalìfe-i BaàdÀd’a irsÀl eyledi. Ve øbrÀhìm ÒÀlid BaàdÀd’a vüãÿlinde
òalìfenüñ meclisi ÀrÀste olaraú ve cemìè-i èulemÀ ve fuúahÀ ve ehl-i BaàdÀd ve erkÀn-Õ devlet ve
aèyÀn-Õ memleket eùrÀf cÀnibden BaàdÀd’a gelmiú bulunan selÀùìn temÀúÀ-yÕ dÀrü’l-òalìfeye óÀøÕr
oldÕlar. Ve øbrÀhìm 4a bin ÒÀlid daòi gelüp kendüye maòãÿã müóeyyÀ olmÕú müõehheb kürsì
üzerinde taèôìm ve iclÀl ile geçüp oturduúda òalìfe úerÀèiù ve taèôìmi øbrÀhìm ÒÀlid’e baède’l-icrÀ
Óüsniyye’nüñ ióêÀrÕna emr idüp getürdiler. Ve anÕ òÀdimÀn maóalline ãaúladÕlar. Óüsniyye ruòãat
isteyüp ilerü gelüp òalìfeye duèÀ ve åenÀdan ãoñra kendüye yer gösterilmeksizin øbrÀhìm ÒÀlid’e
muúÀbil geçüp oturdÕ. Ve øbrÀhìm ÒÀlid tekebbür ile kürsì üzerinde oturur iken òalìfe-i BaàdÀd
Óüsniyye ùarafÕna kÿúe-i nìm-nigeh ile naôar eyledükde Óüsniyye kemÀl-i maèrifetden òalìfenüñ
murÀdÕ ne idügini tefehhüm eyledükde deróÀl øbrÀhìm ÒÀlid ùarafÕna teveccüh idüp didi: “Sen
misin ol øbrÀhìm ÒÀlid ki yüz cild kitÀb teélifÀt ve taãnìfÀtuñ miyÀn-Õ èulemÀ ve fuúahÀda meúhÿr
ve maèrÿf olup dÀéim èAlì bin Ebì ÙÀlib’üñ èadÀvetini iôhÀr ve iftiòÀr itmekde bulmÕúsuñ.” diyicek
øbrÀhìm ÒÀlid bu sözden àaøaba gelüp didi: “Ey cÀriye sen beni musaòòara ve istihzÀ mÕ idersüñ?”
deyüp yüzini ehl-i meclise ùoàru dönüp didi: “Ben bir cÀriye parçasÕ ile muèÀraøa itmekde bir
maènÀ yoúdur. Bu miåillü úeyler èulemÀ zümresine òÕffet ve ióÀnet virecek bir keyfiyyetdür.”
didükde YaóyÀ Bermekì úarúuda durur idi. Òande iderek didi: “YÀ øbrÀhìm kelÀm-Õ ekÀbirden bu
bir meúhÿr kelÀmdur ki: 21ϝΎϗ Ϧϣ ϰϟήψϨΗϻ ϭ ϝΎϗΎϣ ϰϟ ήψϧ YÀ øbrÀhìm bu kelÀm faøliyye ehli kelÀmÕ
degildür. Ve èulemÀya böyle kelÀm söylemek baèìd bir úeydür.” Ol óìnde Óüsniyye daòi didi: “YÀ
øbrÀhìm ÒÀlid bi-tevfìúi’l-lÀhi TeèÀlÀ seni bu meclisde oturdÕàuñ müõehheb kürsìden münfaèilen
aúaàÕ indirirüm.” diyerek mücÀdele ve mübÀóaåeye baúladÕ.

21 “Söyleyen de÷il söylenene bak.”
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Çünki Óüsniyye terbiye ve ùarìúat-Õ ehl-i beyt ve óaúìúat-Õ meõÀhibi òalìfe meclisinde iôhÀr
ve iåbÀt merÀmÕnda oldÕàÕnÕ øbrÀhìm añlamÕú oldÕàÕndan didi ki “Ey cÀriye ben mesÀfet-i baèìdeden
gelmiúümdür. øbtidÀ suéÀl ve cevÀb-Õ mübÀúeret itmek benümdür.” didükde Óüsniyye didi: “Óaydi
ruòãat saña virdüm. Sen istedigüñ 4b úadar benden suéÀl it.” didükde øbrÀhìm be-her gÿne suéÀller
itdi ise de Óüsniyye feãÀóat üzre úÀfì ve kÀfì cevÀblar virüp óattÀ ki seksen meséeleye bÀlià oldÕ.
MesÀéil-i meõkÿrenüñ tafãìli iúbu risÀlede egerçi beyÀn olunacaú olur ise iùÀle-i kelÀma mÿcib
olacaàÕndan tafãìlen beyÀn virilmeyüp pes ancaú Óüsniyye mesÀéil-i meõkÿreye güzelce cevÀb
virmiú oldÕàÕndan òalìfe ve erkÀn-Õ devlet èulemÀ ve fuøalÀ muvÀfÕú ve muòÀlif Óüsniyye’nüñ
taúrìr ve feãÀóatine óayrÀn úalup muóabbet-i ehl-i beyt göñüllerinde mütemekkin oldÕ. Ol óìnde
Óüsniyye didi: “YÀ øbrÀhìm münÀøaèamuz ùavìl oldÕ. Òalìfenüñ òÀùÕrÕ mükedder olmasÕndan
úorúaram. Eger ruòãat olur ise ben daòi senden bir meséele suéÀl ideyüm.” didükde øbrÀhìm didi:
“Her suéÀle üç meséele daòi suéÀl idecegümdür. Anlara dahi cevÀb virdüñ ise saña ilzÀm oluram.”
didi. Óüsniyye didi: “østedigüñ meséeleyi ãor ve cevÀbÕnÕ al.” didükde øbrÀhìm müteàayyir olup:
“Resÿlu’l-lÀh’dan ãoñra yirinde òalìfe ve úÀéim-i makÀmÕ kimdür?” Óüsniyye didi: “SÀbÕúu’l-øslÀm
kim ise òalìfe oldur.” øbrÀhìm didi: “SÀbÕúu’l-øslÀm kimdür ve ismi nedür söyle.” didi. Óüsniyye
ayÕtdÕ: “Resÿl’üñ dÀmÀdÕ ve ibn-i èammÕ ve birÀderi èAlì’dür.” didükde HÀrÿn Reúìd bu sözden
müteàayyir olup øbrÀhìm òalìfenüñ teàayyürine mebnì cesÀret peydÀ idüp didi: “Ey cÀriye èAlì’nüñ
sÀbÕúu’l-øslÀm olmasÕna delìlüñ nedür?” “Peyàamber òalúÕ øslÀma daèvet itdükde Ebÿ Bekir úÕrú
yaúÕnda dìn ve øslÀmÕ úabÿl idüp èAlì ise ol vaúit ùÕfl ve ãÀàìr iken ìmÀna geldi.” øbrÀhìm didi:
“ÙÕfluñ ìmÀnÕ ve ùÀèÀti ve küfr ve maèãiyeti iètibÀr olunmaz.” Óüsniyye didi: “ÙÕfluñ ìmÀnÕ ve
ùÀèÀti ve küfr ve maèãiyeti iètibÀr olup müsteóaúú-Õ åevÀb ve èaøÀb oldÕàÕnÕ eger iåbÀt ider isem
èAlì’nüñ imÀm ve vaãì-i nebì ve òalìfe-i muùlaú 5a oldÕàÕna ilzÀm olup iúrÀr ider misüñ?” øbrÀhìm
didi: “Eger óüccet ve delìl-i muúniè var ise iúrÀr iderem.” didi. Óüsniyye didi: “YÀ øbrÀhìm Óaøreti ÓÕøÕr ve MÿsÀ (a.s.) refìú olup yola giderken èaõÀba müsteóaú bir ùÕfl var idi. Óaøret-i ÓÕøÕr anÕ
úatl eyledi. Ve bu Àyet daòi ãarÀóaten nÀzil olup anÕ nÀùÕúdur: 22Ϫ˵ Ϡ˴Θ˴ Ϙ˴ ϓ˴ Ύ˱ϣΎ˴ϠϏ
˵ Ύ˴ϴϘ˶ ϟ˴ ˴Ϋ˶ ϰ͉ΘΣ
˴ Ύ˴ϘϠ˴τ
˴ ˸ϧΎ˴ϓ ilÀ Àòiri’lÀye. Ol ùÕfluñ úatlinde Óaøret-i MÿsÀ (a.s.) ÓÕøÕr’a iètirÀø itdükde cevÀbÕnda didi: ϩ˵ ˴ϮΑ˴ ˴ ϥ
˴ Ύ˴Ϝϓ˴ ϡ˵ Ύ˴Ϡϐ˵ ˸ϟ Ύ͉ϣ˴ϭ˴
23
˱ή˸ϔϛ˵ ϭ˴ Ύ˱ϧΎ˴ϴ˸ϐσ
˵ Ύ˴ϤϬ˵ Ϙ˴ ϫ˶ ˸ήϳ˵ ϥ˴ Ύ˴Ϩϴ˶θΨ
˴ ϓ˴ Ϧ
˶ ˸ϴϨ˴ ϣ˶ ˸Άϣ˵ YÀ øbrÀhìm ol ùÕfl úatl olmaàa müsteóaú mÕ idi yoòsa ÓÕøÕr (a.s.)
ôÀlim mi idi? CenÀb-Õ AllÀh ôÀlimi ÚuréÀn-Õ Kerìm’inde medó itmez. Ve ÓÕøÕr (a.s.) enbiyÀ-Õ
aèôÀmdandur. Ve KelÀm-Õ Mecìd’de medói mesùÿrdur. YÀ øbrÀhìm buña cevÀb vir. èønÀd bÀbÕna
gitme. Ve daòi sen, ol òÀlÕúu’l-eúyÀ olan AllÀh’a yemìn ve úasem virirem ki ùoàrÕsÕnÕ söyle. Bir
vechle anÕ õikr idecegüm óadìå maèlÿmuñ olmÕú mÕ? Ve aãóÀb-Õ eóÀdìåden daòi mesmÿè itdüñ mi?
Ve óÀøÕr bi’l-meclis èulemÀdan yine bu óadìå üzerine úehÀdet isterem. ÙoàrÕ söylemelerini be-her
vechle kendülerinden niyÀzumdur.” didükde øbrÀhìm didi: “Söyle iúidelüm.” Óüsniyye didi: “Ebÿ
MücÀhid ve Ebÿ èømrÀn’dan ve Ebÿ Saèìd-i Óudrì’den rivÀyet iderler ki ‘Biz civÀr-Õ Resÿlu’l-lÀh
(a.s.) Óaøretleri’nüñ èÕndinde oturur iken SelmÀn-Õ FÀrisì ve Ebÿ Õerr-i áÕfÀrì ve MiúdÀd bin Esved
ve èAmmÀr bin YÀsir ve Óuõeyfe-i YemÀnì veHeyåemu’t-TìhÀnì veEbu’l-Faølve èÁmir bin VÀéil
cümlesi mükedder ve maózÿn Óaøret-i Resÿlu’l-lÀh’uñ yanÕna geldiler èarø itdiler: ‘YÀ Resÿlu’llÀh bir nice óÀsidler senüñ birÀderüñ ve ibn-i èammuñ èAlì óaúúÕnda baèøÕ nÀ-sezÀ ve nÀ-becÀ
sözler söylemeleri óasebiyle bizler helÀk mertebesinde mükedder ve maózÿn olduú.’ didüklerinde
Óaøret-i Resÿlu’l-lÀh buyurdÕ: ‘BirÀderüm èAlì óaúúÕnda ne söylerler baña èarø idüñ.’ didi. Didiler:
‘YÀ Resÿlu’l-lÀh èAlì’nüñ sÀbÕúu’l-øslÀm olmaúda aãlÀ nasìbi olmayup ùufÿliyet óÀlinde olan ìmÀna
daòi iètibÀr olunmaz deyüyorlar.’ didüklerinde CenÀb-Õ Óaøret-i 5b Resÿlu’l-lÀh buyurdÕlar ki: ‘Ben
22 Kehf (18/74) “Yine gittiler. Nihayet bir erkek çocu÷a rastladÕklarÕnda HÕzÕr hemen onu öldürdü.”
23 Kehf (18/80) “O÷lana gelince, onun ana-babasÕ mümin kimselerdi. Çocu÷un onlarÕ azgÕnlÕk ve inkâra
sürüklemesinden korktuk.”
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sizi àam ve kederden òalÀã iderem ki cümleñizüñ úalb[i] ke’ú-úems münevver ola.’ Ve buyurdÕlar
ki: ‘Úasem olsun ol CenÀb-Õ KibriyÀ Óaøretleri’ne ki beni ùoàrÕlÕú ile göndermiúdür ve bu òuãÿãda
AllÀhu TeèÀlÀ baña òaber virdigini ben de size òaber vireyüm. Ve siz daòi belki kütüb-i sÀbÕúda
görmiú olasÕz. ùöyle ki øbrÀhìm (a.s.) vÀlidesinden tevellüdinde ol èaãruñ ôÀlim ve cabbÀr meliki
òavfÕndan vÀlidesi anÕ bir úeye ãarup bir ãu ÕrmaàÕ kenÀrÕnda bir maàaraya pinhÀn eyledi. Óaøret-i
øbrÀhìm (a.s.) ol óÀlde úalúup elini yüzine ve baúÕna sürdi. Ve kelime-i tevóìdi lisÀnÕndan cÀrì itdi.
Ve ol kendüye ãarÕlmÕú olan úeyi alup kendüni pÀk ider iken vÀlidesi müúÀhede itdükde òavfa
düúdi. Ve óatta anuñ óaúúÕnda ÚuréÀn-Õ Mecìd nÀùÕúdur: Ϧ
˴ Ϥ˶ ϧ˴ Ϯ˵Ϝϴ˴ ϟ˶Ϯ˴ ο
˶ ˸έΎ˴˸ϟ˴ϭ Ε
˶ ˴ϮϤ˴ δ
͉ ϟ Ε
˴ Ϯ˵ϜϠ˴ϣ˴ Ϣ˴ ϴ˶ϫή˴ ˸Α˶ ϯ˶ήϧ˵ Ϛ
˴ ϟ˶ά˴ ϛ˴ ϭ˴
24
ϰ͋Αέ˴ ˴άϫ˴ ϝ
˴ Ύ˴ϗ Ύ˱Βϛ˴ ˸Ϯϛ˴ ˴έ˴ Ϟ
˵ ˸ϴ͉ϟ Ϫ˶ ˸ϴϠ˴ϋ
˴ Ϧ
͉Ο
˴ Ύ͉ϤϠ˴ϔ˴ Ϩϴ˶Ϩϗ˶ Ϯ˵Ϥ˸ϟ ilÀ Àòiri’l-Àye. Ve ey benüm yÀrlarum MÿsÀ bin èømrÀn (a.s.)
Firèavn úatl itmek dÀèiyesiyle nice biñ ùÀéife-i nisÀnuñ henüz óÀmile iken úarÕnlarÕnÕ yarup
çocuúlarÕnÕ úatl itdi. Óaøret-i MÿsÀ’Õ vÀlidesi ùoàÕrup hemÀn sÀèatince vÀlidesine didi: ‘YÀ ümmì
beni bir ùabuta úoyup Nìl deryÀsÕna ilúÀ eyle.’ VÀlidesi ol ùÕfluñ bu tekellüminden òavfa düúdi ve
didi ki ‘Úorúaram ãuda àarú olursuñ.’ dimesiyle MÿsÀ vÀlidesine didi: ‘Úorúma AllÀh beni óÕfô
iderek yine saña iriúdirür.’ didi. Baèdehÿ vÀlidesi anÕ ùabuta úoyup Nìl’e atdÕ ise selÀmet üzre betekrÀr vÀlidesine úavuúdÕ. Ve AllÀhu TeèÀlÀ daòi bu Àyetle bu keyfiyyeti baña òaber virdi: ϊ˴ Ϩ˴ ˸μΘ˵ ϟ˶ϭ˴
25
ϰ˶Ϩ˸ϴϋ
˴ ϰ˴Ϡϋ
˴ ilÀ Àòiri’l-Àye. Ve yine Óaøret-i èÌsÀ (a.s.) óaúúÕnda AllÀhu TeèÀlÀ buyurur: ˸Ϧϣ˶ Ύ˴Ϭϳ˴ΩΎ˴Ϩϓ˴
26
Ύ˴ϬΘ˶ ˸ΤΗ˴ ilÀ Àòiri’l-Àye. Yaènì Óaøret-i èÌsÀ (a.s.) mÀderinden tevellüdi anda tekellüm itdi ve AllÀhu 6a
TeèÀlÀ aña ùufÿliyetde kitÀb ve nübüvvet kerÀmet buyurdÕ. Ey benüm aãóÀbum sizler daòi bilesiñüz
ki CenÀb-Õ KibriyÀ Óaøretleri beni ve èAlì’i bir nÿrdan òalú idüpÓaøret-i Ádem’üñ ãulbine getürdi.
ÓattÀ aãóÀb-Õ ùÀhireden eróÀm-Õ zÀkiyeye be-her èaãr ve zamÀnda naúl oluncaya úadar ÀbÀlarÕmuz
aãlÀbÕnda ve ümmehÀtÕmuz eróÀmÕnda bizüm tesbìó ve tehlìlimüz dÀéimÀ iúidilür idi. ÓattÀ
èAbdü’l-Muùùalib’e gelinceye úadar be-her yir aãlÀb ve eróÀmda bizüm nÿrlarÕmuz bÀhir idi. Andan
ãoñra ol nÿr ve vÀóid ikiye münúasem olup bir nÕãfÕ èAbdu’l-lÀh’a ve bir nÕãfÕ Ebÿ ÙÀlib’üñ ãulbine
naúl oldÕ. Ve pederüm èAbdu’l-lÀh ile èammum Ebÿ ÙÀlib miyÀn-Õ òalúda oturduúlarÕ vaúit ol
nÿrlar òalúuñ èaynlarÕna ôÀhir olur idi. TÀ kim vÀlidelerimüz eróÀmÕna naúl olunduú. Ve èAlì’nüñ
tevellüdi güni úarÕndaúum CebrÀéil gelüp didi: ‘YÀ Resÿlu’l-lÀh Óaú TeèÀlÀ saña selÀm eyledi kim
èAlì’nüñ tevellüdi içün tehniye idüp buyurdÕ ki imdi senüñ nübüvvetüñ iôhÀrÕ vaútidür. Ve seni
birÀderüñ ve òalìfeñ ve hem senüñ milletüñ èAlì ile müéeyyed idüp derece-i aèlÀya yetürse ve
senüñ neslüñ daòi èAlì’den tÀ devr-i úÕyÀmete dek bÀúì úalacaúdur.’ Ey benüm aãóÀbum vaútÀ ki
mÀderinden èAlì dünyÀya tevellüd itdi vÀlidesi yire úoymadan getürüp benüm úucaàuma virdi. Ve
ben daòi úucaàuma alduúda ãÀà eli úehÀdet parmaàÕnÕ úaldÕrup ãÀà úulaàÕna úoyup benüm
risÀletime iúrÀr eyledi. Ve didi ki: ‘YÀ Resÿlu’l-lÀh saña úÕrÀéat ideyüm mi?’ Ben ‘ÚÕrÀéat it.’
didükde AllÀh’uñ vaódÀniyetine úasem olsun ki Óaøret-i Ádem’e nÀzil olup oàlÕ ùìt Peyàambere
virdigi ãuóufÕ ibtidÀdan intihÀya úadar úöyle oúudÕ ki eger anda ùìt (a.s.) óÀøÕr bulunaydÕ èAlì’nüñ
ãuóufÕ bilÀ-ziyÀde ve noúãÀn kÕrÀéat itdigini iúrÀr ider idi. Andan ãoñra Óaøret-i MÿsÀ’ya (a.s.)
gelen TevrÀt’Õ oúuyup eger anda Óaøret-i MÿsÀ óÀøÕr bulunaydÕ èAlì TevrÀt nüzÿlinde óÀøÕr
oldÕàÕnÕ bilüp aña iúrÀr ve ìmÀn ider idi. Andan ãoñra Zebÿr-Õ DÀvÿd’Õ ve øncìl-i èÌsÀ’yÕ tamÀmen

24 En’am (6/75-76) “Böylece biz øbrahim'e göklerin ve yerin melekûtunu (muhteúem varlÕklarÕnÕ)
gösteriyorduk ki, kesin inananlardan olsun. Üzerine gece bastÕrÕnca, bir yÕldÕz gördü: Rabbim budur dedi.
YÕldÕz batÕnca da: Ben batanlarÕ sevmem dedi.”
25 Tâ-hâ (20/39) “Onu (Musa'yÕ) tabut içine koy da denize bÕrak. Deniz de onu sahile atsÕn. Onu hem bana
düúman, hem ona düúman olan biri alsÕn. Bir de benim gözetimim altÕnda yetiútirilmen için, üzerine katÕmdan
bir sevgi bÕrakmÕútÕm. (Ey Musa!)”
26 Meryem (19/24) “Melek, Meryem'e, aúa÷Õ tarafÕndan úöyle seslendi. SakÕn üzülme, Rabbin alt tarafÕnda
bir Õrmak akÕttÕ.”
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bilÀ-ziyÀde ve noúãÀn oúudÕ. Eger DÀvÿd ve èÌsÀ anda mevcÿd ve óÀøÕr bulunmÕú olaydÕlar
èAlì’nüñ Zebÿr ve øncìl nüzÿlinde óÀøÕr 6b bulundÕàÕnÕ muúÕr olurlar idi. Ve bunlardan ãoñra
ÚuréÀn-Õ Mecìd ki el-óÀletu hÀõihi óÕfôumdadur. Ol vechle oúuyup ve benümle enbiyÀ ve aãfiyÀya
lÀyÕú kelÀm itdi. Ve baèdehÿ ol óÀl üzre vÀlidesi FÀùÕma Binti Esed’e teslìm itdüm. Ey benüm
aãóÀbum siz èAlì òuãÿãÕnda óÀsid ve düúmÀnlaruñ úirke dÀéir aúvÀline aãlÀ iètibÀr itmeyüp maózÿn
ve mükedder-òÀùÕr olmayasÕñuz. Ben ki cemìè-i enbiyÀnuñ efêaliyem. Ve benüm vaãiyyüm èAlì
daòi cümle evliyÀlaruñ efêalidür.’ Ol vaúit SelmÀn-Õ FÀrisì ve aãóÀb-Õ kibÀr bu òaberden mesrÿr ve
òoú-òÀùÕr ile ayaú üzre úalúup Óaøret-i Resÿl’e ãalavÀt virüp 27ϥϭΰΎϔϟ ϦΤϧ didiler. Ve Óaøret-i
Resÿlu’l-lÀh daòi anlaruñ óaúúÕnda 28ϢΘϧ Ϳϭ ϥϭΰΎϔϟ deyüp ‘cennet sizüñ içün òalú olunup cehennem
sizüñ ãÀóibiñüz èAlì düúmÀnlarÕ içün òalú olunmÕúdur.’”
VaútÀ ki Óüsniyye bu óadìåi feãÀóat üzre edÀ úÕlduúda HÀrÿn Reúìd ve ekåer èulemÀ ve
ehl-i meclis nÀle ve feryÀda baúladÕlar. øbrÀhìm ÒÀlid’üñ nuùúÕ ùutuldÕ. Óüsniyye didi: “Ey èulemÀ-Õ
zamÀn ve ey ùÀfièì ve Ebÿ Yÿsuf ve fülÀn sizlere AllÀh’uñ vaódÀniyetine úasem virirem müdÀòale
itmeyerek ùoàrÕsÕnÕ söyleyiñüz. Benüm bu rivÀyet itdigüm óadìå ãaóìó midür? Ve müùÀlaèa ve
mesmÿèÕñuz olmÕú mÕdur veyÀ olmamÕú mÕdur?” didükde ol óìnde èulemÀdan ekåerìsi didiler: “Ey
Óüsniyye bu óadìå-i meõkÿrÀt cümlesi inkÀr olunacaú óadìå úabìlinden degildür.” diyicek Óüsniyye
didi: “Ey èulemÀ ve ey øbrÀhìm ÒÀlid bizüm peyàamberimüz sÀéir enbiyÀdan efêal oldÕàÕna úÀéil
misiñüz?” Didiler: “Neèam.” Óüsniyye didi: “CenÀb-Õ AllÀh ÚuréÀn-Õ Mecìd’inde Óaøret-i èAlì’i
nefs-i Resÿlu’l-lÀh buyurdÕàÕnÕ iúbu ÀyÀt-Õ úerìfe nÀùÕúdur: ˸Ϣϛ˵ ˯˴ Ύ˴δϧ˶ ϭ˴ Ύ˴ϧ˯˴ Ύ˴δϧ˶ ϭ˴ ˸Ϣϛ˵ ˯˴ Ύ˴Ϩ˸Α˴ϭ˴ Ύ˴ϧ˯˴ Ύ˴Ϩ˸Α˴ ω
˵ ˸Ϊϧ˴ ˸Ϯϟ˴Ύ˴όΗ˴ ˸Ϟϗ˵
29
˴ Ϫ˶ Ϡ͉ϟ Ζ
˴ Ϩ˴ ˸όϟ˴ ˸Ϟό˴ ˸ΠϨ˴ ϓ˴ ˸ϞϬ˶ Θ˴ ˸Βϧ˴ ͉ϢΛ˵ ˸ϢϜ˵ δ
Ϧ
˴ ϴ˶ΑΫ˶ Ύ˴Ϝ˸ϟ 7a ϰ˴Ϡϋ
˴ ϔ˵ ˸ϧ˴ϭ˴ Ύ˴Ϩδ
˴ ϔ˵ ˸ϧ˴ϭ˴ Bu bÀbda bir diyecek söziñüz var ise söyleyiñüz ki
bu cemìè-i müfessirìn ve muóaddiåìn úavlidür. Size iåbÀt ideyüm.”øbrÀhìm didi: “ÒÀúÀ biz ÚuréÀn’Õ
inkÀr itmeyüz.” didükde Óüsniyye didi: “Ey inãÀfsÕz olan düúmen-i dìn ve ey muèannid-i ehl-i
beyt-i seyyidü’l-mürselìn mÀdÀm ki ÚuréÀn ve eóÀdìåe úÀéil ve muèterefsiz Àyet-i úerìf èAlì nefs-i
Resÿlu’l-lÀh olmasÕna nÀùÕú olup Resÿl-i Ekrem daòi efêal-i enbiyÀ oldÕàÕnÕ iúrÀr idersüñ ne vechle
èAlì sÀbÕúu’l-øslÀm ve efêal-i evãiyÀ bulundÕàÕnÕ münkir olursuñ? Ve bunlaruñ cedd ve
büzürgvÀrlarÕ Óaøret-i øbrÀhìm ve Óaøret-i MÿsÀ ve èÌsÀ ve YaóyÀ (a.s.) ùufÿliyet óÀlinde iken ne
vechle úabÿl ve iètibÀr olunmayor? Ve óÀlbuki Óaøret-i Resÿlu’l-lÀh birÀderi ve ibn-i èammÕ ve
dìn-i øslÀm èAlì ile úÀéim ve nefs-i Resÿlu’l-lÀh oldÕàÕnÕ ÚuréÀn’da meõkÿr ve velì ismiyle daòi
tesmiye olunmÕúdur. Ve daòi bu óadìåüñ rÀvìsi sizler olup ve kitÀblarÕñuzda mesùÿr ve meõkÿrdur
ki Resÿlu’l-lÀh buyurdÕlar: ‘Òendeú òarbinde bir êarb-Õ úimúìri ins ve cinnüñ ùÀèatine
berÀberdür.’Ve yine bunuñ rÀvìsi siz olup kitÀblarÕñuzda bu óadìå mesùÿr ve meúhÿrdur: ϥ Ωέ Ϧϣ
ϦΑ ϲ
˷ Ϡϋ ϰϟ· ήψϨϴϠϓ ϪΗΩΎΒϋ ϲϓ ϰδϴϋ ϰϟ·ϭ ϪΘΒϴϫ ϲϓ ϰγϮϣ ϰϟ·ϭ ϪϤϠΣ ϲϓ ϢϴϫήΑ· ϰϟ·ϭ ϩϮϘΗ ϲϓ ΡϮϧ ϰϟ·ϭ ϪϤϠϋ ϲϓ ϡΩ ϰϟ· ήψϨϳ
30
ΐϟΎσ ϲΑ MÀdÀm ki Óaøret-i Resÿlu’l-lÀh èAlì’i bu úadar ulÿ’l-èazm enbiyÀya berÀber itdi ve nice
enbiyÀ-Õ mürsele kerÀmet buyurÕlmÕú olan evãÀf èAlì’de cemè olundÕ, sizüñ zuèmÕñuzca ùarìúat-Õ
ehl-i beyt-i Resÿl üzre Resÿlu’l-lÀó’dan ãoñra efêal enbiyÀ-Õ mürseldür. Ve cemìè-i ehl-i øslÀm ve
eóÀdìå-i keåìre èAlì’nüñ øslÀmiyetde sÀbÕú ve ùufÿliyetde imÀm ve vaãì-i Resÿlu’l-lÀh ve óÀfÕô-Õ
ãuóuf ve TevrÀt ve Zebÿr ve øncìl ve FurúÀn ãÀóibi ve mÀliki oldÕàÕna müttefiúlerdür. MÀèadÀ õÀlik

27 “Biz kurtulmuúlarÕz.”
28 “Kurtulmuú olanlar vallahi sizlersiniz.”
29 Âl-i ømrân (3/61) “Sana (gerekli) bilgi geldikten sonra artÕk kim bu konuda seninle tartÕúacak olursa, de ki:
‘Gelin, o÷ullarÕmÕzÕ ve o÷ullarÕnÕzÕ, kadÕnlarÕmÕzÕ ve kadÕnlarÕnÕzÕ, kendimizi ve kendinizi ça÷ÕralÕm, sonra da
lanetleúelim; Allah'Õn lanetinin yalancÕlara olmasÕnÕ dileyelim’.”
30 “Kim Âdem’in ilmini, Nuh’un takvasÕnÕ, øbrahim’in hilmini, Musa’nÕn heybetini, øsa’nÕn ibadetini görmek
isterse Ali b. Ebî Tâlib’e baksÕn.”
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bu óadìå daòi yine anuñ óaúúÕndadur ki: 31ϦϴόϟΔϓήτϬϠϟΎΒϛήθϴϤϠϯϠϋ Ve Ebÿ Bekir ise henüz úÕrú
yaúÕnda iken lÀt ve èuzza èibÀdÀtÕnÕ terk iderek úabÿl-i øslÀm itmiú ve daòi evúÀt-Õ ekåerde Resÿl-i
ÒudÀ’ya muòÀlefetde bulunmÕú ve cild-i bedeni ve òÿnÕ òamr ile perverde olmÕú iken anuñ ìmÀnÕna
iètibÀr idüp òÀnedÀn-Õ nübüvvetüñ maèãÿmlarÕ ki CenÀb-Õ 7b Rabbü’l-èøzzet èiãmetlerine úehÀdet
idüp KelÀm-Õ Mecìd’inde anlaruñ óaúlarÕnda ÀyÀt nÀzil buyurmÕúdur. Ey øbrÀhìm ÒÀlid yine bu
evãÀf ile meõkÿr maèãÿm ùÀhir olanuñ ìmÀnÕna iètibÀr olmaz dirsün ve buàø ve èadÀvet-i òÀnedÀnÕ
göñlünde muømer-i òafì idersün. Tü yüzine vay yazÕúlar olsun saña.” didükde øbrÀhìm ÒÀlid’üñ
kÀffe-i endÀmÕ úulunc emrÀølarÕna giriftÀr olaraú baúÕnÕ aúaàÕ dikdi, didi: “Ey Óüsniyye hele bu
meséele dursun, senden bir dìger meséele suéÀl idecegümdür. èAbbÀs ve èAlì óaúúÕnda ne dirsüñ?
Peyàamberüñ mìrÀåÕ òuãÿãÕnda birbirleriyle münÀøaèa idüp her birerleri mìrÀå-Õ Resÿl benümdür
deyü daèvÀlarÕ rüéyet olunmaú üzre Ebÿ Bekir’üñ yanÕna daèvÀya gitdiler. Óìn-i mudÀfaèada
elbetde iki müddeèìden biri óaú ve dìgeri bÀùÕl bulunacaúdur. ømdi èAbbÀs mÕ bÀùÕl èAlì óaú yÀòud
èAlì mi bÀùÕl èAbbÀs mÕ óaú? Bu meséelede cevÀbuñ nedür?”
Ve øbrÀhìm ÒÀlid’üñ bu meséelei suéÀlden murÀdÕ eger Óüsniyye èAbbÀs bÀùÕldur dir ise
HÀrÿn Reúìd èAbbÀsìdür àaøaba gelüp Óüsniyye’nüñ úatl ve ihlÀkine õÀhib olur ve eger èAlì
bÀùÕldur dir ise kendü noúãÀn-Õ dìn olaraú meõhebini ibùÀl itmiú olur. Óüsniyye didi: “Ey øbrÀhìm bu
suéÀline KelÀm-Õ Mecìd-i RabbÀnì üzre cevÀb virmek lÀzÕm geldi. YÀ øbrÀhìm! CenÀb-Õ Rabbü’lèøzzet Óaøret-i Resÿl-i Ekrem’e òiùÀben buyurdÕlar: 32Ω˴ ϭ˵ϭ˴Ω ϰ˴Ϡϋ
˴ Ϯ˵ϠΧ
˴ Ω˴ ˸ΫΈ˶Α˴ ˴ή˸ΤϤ˶ ˸ϟ ϭ˵έϮ͉ δ
˴ Η˴ ˸Ϋ·˶ Ϣ˶ ˸μΨ
˴ ˸ϟ ΄˵Β˴ ϧ˴ ϙ
˴ Ύ˴Η˴ ˸Ϟϫ˴ ϭ˴
ilÀ Àòiri’l-Àye. Ve iúbu ÀyÀtuñ tefsìrinde òuãmÀndan biri CebrÀéil ve biri MikÀéil olup óÀkim daòi
DÀvÿd Óaøretleri idi. ømdi yÀ øbrÀhìm siz buyruñ buña cevÀb virüñ biz iúidelüm bu iki òuãmÀnuñ
úanàÕsÕ óaú ve úanàÕsÕ bÀùÕldur?” øbrÀhìm didi: “CebrÀéil ve MikÀéil ikisi de óaú olup Óaøret-i
DÀvÿd sehvde bulunmaú óasebiyle ìúÀô ve tenbìh içün DÀvÿd’uñ yanÕna gelmiúler idi.” didükde
Óüsniyye ol demde “AllÀhu Ekber” didi. “Bu ãÿretde 8a èAbbÀs ve èAlì ber-óaú olup Ebÿ Bekir’üñ
òaùÀsÕnÕ tefhìm itmek üzre yanÕnda mudÀfaèa olmÕúlardur. Ve lede’l-muóÀkeme èAbbÀs Óaøretleri
‘Ben Resÿl’üñ èamucasÕyum, mìrÀå benümdür.’ ve Óaøret-i èAlì daòi‘Ben ibn-i èammÕ, Resÿl
birÀderi ve vaãìsi olup óattÀ Óaøret-i Resÿl’üñ úurretü’l-èaynÕ FÀùÕma seyyidü’l-nisÀéi’l-èÀlemìn
òÀnemdedür ve seyyidü’ú-úebÀb ehlü’l-cennet Óasan ve Óüseyin Óaøretleri benüm evlÀdlarumdur.
Ve bundan mÀèadÀ 33˸ϢϜ˵ δ
˴ ϔ˵ ˸ϧ˴ϭ˴ Ύ˴Ϩδ
˴ ϔ˵ ˸ϧ˴ Àyet-i úerìfi úÕrÀéat-i óükm üzre Óaøret-i Resÿl’üñ nefsi
bulunmÕúam.’ didükde Ebÿ Bekir èAbbÀs’a buyurdÕlar ki ‘VallÀhi ben Óaøret-i Resÿl’den mesmÿè
itdüm ki ‘èAlì vaãì ve vÀriå ve úaêì-i dìndür.’ didi. èAbbÀs Ebÿ Bekir’üñ bu kelÀmÕnÕ iúitdükde
taóammül itmeyüp didi: ‘MÀdÀm ki Óaøret-i Resÿlu’l-lÀh’dan bu kelÀmÕ iúitdüñ, ne vechle Óaøret-i
Resÿl’üñ yirinde oùurup èAlì’nüñ óaúúÕnÕ àÀãib olaraú øÀyiè itdüñ?’ didükde Ebÿ Bekir bu sözi
èAbbÀs’dan istimÀè idince didi: ‘YÀ èAbbÀs meger siz mìrÀå bahÀne iderek beni bu òalú-Õ èÀlem
arasÕnda müttehem ve rüsvÀ ve ilzÀm itmeñ münÀøaèa-Õ merÀm añlaúÕldÕ.’ deyü ièrÀø idüp
meclisden ùaúra çÕúmÕúdur.” øbrÀhìm ÒÀlid bu maddei daòiÓüsniyye’den iúitdükde “Bu meséeleden
daòi vaz geçdüm.” didi. “Ancaú söyle ki èAbbÀs mÕ efêal èAlì mi efêal?” Óüsniyye didi: “YÀ
øbrÀhìm sen söyle Óaøret-i Óamza mÕ efêal yÀòud Resÿlu’l-lÀh mÕ efêal? Sen kendini èAlì ile
èAbbÀs beynine ne ãoúarsuñ? èAbbÀs fÀøÕl olur ise èAlì’ye iftiòÀr, èAlì fÀøÕl olur ise èAbbÀs iftiòÀr
ider ki èAlì miåillü bir úahramÀn-Õ zamÀn birÀder-õÀdesi vardur.” didükde HÀrÿn Reúìd bu óÀlde

31 “Ali, göz açÕp kapama süresince bile Allah’a úirk koúmamÕútÕr.”
32 Sad (38/21-22) “Bir de davacÕlarÕn kÕssasÕ geldi mi sana? Hani surdan aúarak mihraba ulaúmÕúlardÕ.
Davud'un yanÕna giriverdiler de…”
33 Âl-i ømrân (3/61) “kendimizi ve kendinizi (ça÷ÕralÕm)...”
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Óüsniyye’nüñ belÀàat üzre cevÀb virmesine óayrÀn úalup yüzini øbrÀhìm ÒÀlid’e dönüp “Bu èilm
[u] faøl ile saña yazÕúlar olsun.” didi.
Bu eånÀda Óüsniyye èarø itdi: “YÀ òalìfe-i zamÀn! øbrÀhìm ÒÀlid benden seksen üç meséele
suéÀl itdi. Ben de be-èinÀyeti’llÀhi teèÀlÀ cevÀb virdüm. ùimdi eger ruòãat buyrulur ise ben de
andanbir meséele suéÀl ideyüm.” deyü èarø-Õ óÀcÀt itdükde “Sen de andan istedigüñ meséeleyi suéÀl
eyle.” deyü ruòãat virildükde Óüsniyye didi: “YÀ øbrÀhìmResÿlu’l-lÀh dünyÀdan Àòirete rÕòlet
eyledi. Yirine vaãì taèyìn itdi mi itmedi mi?” øbrÀhìm didi: “øtmedi.” Óüsniyye didi: “ÒaùÀ mÕ itdi
veyÀòÿd ãavÀb mÕ ve Saúífe-i Benì Saèìde’de 8b òulefÀdan ãÀdÕr olan umÿrda òaùÀ mÕ úÕldÕlar
yÀòud ãavÀb mÕ iúlediler? ømdi bu bÀbda peyàambere mi òaùÀ nisbeti virirsüñ yÀòud aãóÀba mÕ òaùÀ
isnÀd idersüñ?” øbrÀhìm bu meséelede óayretde úaldÕ. Peyàambere òaùÀ isnÀd ider ise dìn ve
úerìèate noúãÀn gelecekdür. Ve eger òulefÀ òatÀ itdiler dir ise Óüsniyye’nüñ müddeèÀsÕ óuãÿle
gelüp ibùÀl-i meõheb lÀzÕm gelür. Bu bÀbda tefekküre varup ÕøùÕrÀba dÿçÀr oldÕàÕ ióøÀr-Õ meclise
ôÀhir olduúda bu miåillü èÀlim ve fÀøÕl bir cÀriye yedinde èÀciz oldÕàÕna cümlesi gülerek øbrÀhìm’i
ùaèn itmege baúladÕlar. HÀrÿn Reúìd bu óÀlden müteéeååir olup øbrÀhìm ÒÀlid’üñ bi’lmerretitafêìhine rÕøÀ ãÿret göstermeyerek vezìri YaóyÀ-Õ Bermekì’ye söyledi: “èUlemÀ-Õ BaàdÀd ile
baèøÕ èulemÀ miyÀñÕnda òayr ve úerr meséelesi bÀbÕnda münÀøaèalar vuúÿèa gelmekdedür. øbrÀhìm
ÒÀlid’den meséele-i meõkÿrei suéÀl it görelüm. Bu bÀbda anuñ daòi reéyi nedür?”
Çünki HÀrÿn Reúìd òayr ve úerr meséelesinde kendüsi daòi mütereddid ve müteóayyir olup
èulemÀ ol òuãÿãda be-her ne úadar delÀéil ve berÀhìn ìrÀd itmiúler ise de kendüye iùmiénÀn óÀãÕl
olmayup Óüsniyye úaøÀ ve úader bÀbÕnda daòi cevÀb ne vechle virecegi manôÿr-Õ òaùrÕ oldÕàÕna
mebnì YaóyÀ Bermekì ol meséelei øbrÀhìm ÒÀlid’e açup ãordÕ. Didi: “YÀ øbrÀhìm eyÀ èabdu’llÀh’dan34 ãÀdÕr olan óayr ve úerr nefè ve øarÀr ve anlardan vuúÿèa gelen meèÀãì ve meôÀlim ve küfr
miåillü úeyleri AllÀhu TeèÀlÀ’ya mÕ meèÀãì ve isnÀd veyÀòÿd Benì HÀúim ve ehl-i beyt iètiúÀdÕ üzre
bende kendüsi fÀèil-i muòtÀr mÕ bu meséele-i müúkile ne vechledür?” øbrÀhìm ÒÀlid didi: “ùu
meséelede bizüm iètiúÀdÕmuzca nefè ve øarÀr òayr ve úerr AllÀh’uñ úaøÀ ve úaderiyle olup rÕøÀsÕyla
degildür. ZìrÀ ki Ádem ve øblìs Àb ve Àteú cennet ve cehennem óayÀù ve memÀt ãÕóóat ve maraø
ìmÀn 9a ve küfr ve ùÀèat ve maèãiyet muóabbet ve èadÀvet øbrÀhìm ve Nemrÿd ve MÿsÀ ve Firèavn
ve Muóammed ve Ebÿ Cehil kÀfir ve MüselmÀn bunlaruñ cümlesini vücÿda getirüp úaøÀ ve úadere
baàlamÕúdur.”
Óüsniyye bu mühmelÀtÕ øbrÀhìm’den iúitdükde taóammül idemeyüp didi: “YÀ øbrÀhìm
AllÀh’dan òavf ve Resÿlu’l-lÀh’dan óayÀ itmeyüp bu miåillü küfr ve zÕndÕúaÕ kendüne ve cemìè-i
MüselmÀnlar óaúúÕnda cÀéiz gördüñ. øblìs içün óüccet ve delìl gösteriyorsuñ. ømdi saña güzelce
maèlÿm ola ki seni senden muúaddem bu iètiúÀda õÀhib olanlarÕ eshel vech üzre ilzÀm itmek baña
müyesserdür. EvvelÀ ‘èøãyÀn ve küfr ve fÕsú AllÀh’uñ úaøÀ ve úaderiyledür, rÕøÀsÕyla degildür.’
didigüñ kelÀmda muóÀl gelmek lÀzÕmdur. ùöyle ki bir óÀkim óükm ideceginde rÕøÀsÕ olmaya bu
ãÿretde AllÀh’a èaczdür veyÀ müdÀhenelÀzÕm gelür. Bu ise õÀt-Õ muúaddes TeèÀlÀ bu ãÕfÀtdan
münezzehdür. BunÕ sen muóaúúaú bil ol kimesneler kim senden muúaddem bu iètiúÀd ve bu kelÀmÕ
vaøè ve ìcÀd itdiler,kendü küfre õÀhib olmaú óasebiyle küfr-i kÀfiri òayr ve úerri úaøÀ ve úaderi
baàlayup èuyÿb ve úabÀyióleri setr olunmaú içün bu gÿne iètiúÀdÕ ittiòÀõ úÕldÕlar. Ve siz daòi bu
èaúìdeden úermendesiñüz.” didükde øbrÀhìm ÒÀlid müteàayyir olup didi: “Ey ÓüsniyyeAllÀh’uñ
kelÀmÕna iúrÀruñ yoú mÕdur ki bu lÀfÕ söylersüñ?” didi. Óüsniyye: “Va’l-lÀhi KelÀm-Õ ÒudÀ’ya
iúrÀrum var ve anuñ tefsìrÀt-Õ velÀyetve müúkülÀtÕnÕ tamÀmen bilirüm. Ol kimesnelerden ki ÚuréÀn
34 06 Mil Yz A 7733, 06 Mil Yz A 7734: èibÀdu’l-lÀhdan.
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anlaruñ cedd-i èÀlì-miúdÀrlaruñ35 óaúúÕnda nÀzil olmÕúdur,geregi gibi añlayup ve óaúìúatine
˴ ͋Ϟϛ˵ ϖ
˵ ϟ˶Ύ˴Χ Ϫ˵ Ϡ͉ϟ˴ ve ϯ˶Ϊ˸Ϭϳ˴
iriúdüm.” øbrÀhìm didi: “Ey Óüsniyye AllÀh buyurdÕ ki: 36Ϫ˶ Ϡ͉ϟ Ϊ˶ ˸Ϩϋ
˶ ˸Ϧϣ˶ Ϟ
͇ ϛ˵ ˸Ϟϗ˵ ve 37˯˳ ˸ϰη
39
38
Ύ˴Ϭϳ˴Ϊϫ˵ β
˳ ˸ϔϧ˴ ͉Ϟϛ˵ Ύ˴Ϩ˸ϴΗ˴ Ύ˴ϟ˴ Ύ˴Ϩ˸Όη
˶ ˸Ϯϟ˴ϭ˴ Ϣ˳ ϴ˶ϘΘ˴ ˸δϣ˵ ρ
˴ ϭ˴ ˸ϢϬ˶ ό˶ ˸Ϥγ
˴ ϰ˴Ϡϋ
˴ ϭ˴ ˸ϢϬ˶ Α˶ Ϯ˵Ϡϗ˵ ϰ˴Ϡϋ
˴ Ϫ˵ Ϡ͉ϟ Ϣ˴ Θ˴ Χ
˴
˳ ˴ήλ
˶ ϰ˴ϟ˶ ˯˵ Ύ˴θϳ˴ ˸Ϧϣ˴ ve daòi ˸Ϣϫ˶ έ˶ Ύ˴μ˸Α˴ ϰ˴Ϡϋ
40
˲Γϭ˴ Ύ˴θϏ
˶ Bu ÀyÀt-Õ úerìflere cevÀbuñ nedür ve meõkÿr olunan aókÀm-Õ ÚuréÀn’a iètiúÀduñ ne
olmayor? Ne diyeceksüñ?” didükde Óüsniyye didi: “Áyet-i òatema’l-lÀh temåìl úabìlinden úaøÀyÀyÕ muvÀfÕú ve muùÀbÕú vechle mecmÿl ve müéeddel41 Àyetden oldÕàÕnÕ bir vech anÕ èiåbÀtiderem.
Ve Àyet-i evvel ki 9b 42Ϫ˶ Ϡ͉ϟ Ϊ˶ ˸Ϩϋ
˶ ˸Ϧϣ˶ Ϟ
͇ ϛ˵ ˸Ϟϗ˵ dur. Eger bu Àyetüñ ôÀhirine iètibÀr iderseñ cemìè-i eúyÀnuñ
òÀlÕúÕ AllÀh olmaú lÀzÕm gelür. Ve bu ise meõheb-i øblìsdür. Ve maèlÿm ola ki ÚuréÀn’da küll lafôi baèø maènÀsÕna vÀrid olmÕúdur. ùöyle ki Óaøret-i øbrÀhìm (a.s.) úÕããasÕnda AllÀhu TeèÀlÀ
buyurmÕú: 43˱˯˸ΰΟ
˵ ͉ϦϬ˵ ˸Ϩϣ˶ Ϟ
˳ Β˴ Ο
˴ ͋Ϟϛ˵ ϰ˴Ϡϋ
˴ ˸Ϟό˴ ˸Ο ͉ϢΛ˵ Bu ise èuúalÀya maèlÿmdur ki ol maóalde cebel-i ÚÀf ve
kÿhü’l-Veted yoú idi. Ve yine BelúÕs úÕããasÕnda buyurmÕú: 44˲Ϣϴ˶ψϋ
˴ ˲ε˸ήϋ
˴ Ύ˴Ϭϟ˴ϭ˴ ˯˳ ˸ϰη
˴ ͋Ϟϛ˵ BunÕ èÀúil olan
kiúi idrÀk ider. Ol yerde bÀdincÀn ve úalàam ve zerdÀli olmaz. Pes küllüñ maènÀsÕ oldur ki bir úey
noúãÀn-Õ ølÀhì olsa anÕ fièle getürmez. Ve Àyet-i 45˯˵ Ύ˴θϳ˴ ˸Ϧϣ˴ ϯ˶Ϊ˸Ϭϳ˴ ϭ˴ ˯˵ Ύ˴θϳ˴ ˸Ϧϣ˴ ͊Ϟπ
˶ ϳ˵ maèlÿm ola ki hidÀyet
çoú maènÀya gelmiúdür. Bu Àyetde hidÀyet iki maènÀya gelür. Birisi irúÀd ve beyÀn ve dìgeri luùf ve
iósÀndur. økisi de cemìè-i mükellefler óaúúÕnda gerek Müémin ve gerek kÀfir olsun èumÿmìdür. Ve
CenÀb-Õ ÓaúTeèÀlÀ bunlaruñ óaúúÕnda buyurduàÕ irúÀd ve iùlÀf ve irsÀl-i risÀlet ve úudret ve úuvvet
ve temkìn ve èaúl ve buña mümÀåil úeyleri ve daòi kÀfirlerüñ óaúúÕnda èinÀyet buyurmÕúdur. Ve
eger bu vechle olmadÕàÕ ãÿretde ùÀ’ife-i ekfÀr AllÀhu Õü’l-CelÀl Óaøretleri’ne óüccet ve delìl
ùutaraú ‘YÀ Rabb sen bizüm gözlerimüzi ve úulaúlarÕmuzÕ mühürleyüp Óaúú’Õ görmek ve iúitmek
úuvvet ve úudretini virmedüñ.’ didükleri óÀlde AllÀhu TeèÀlÀ Óaøretleri ùÀéife-i ekfÀrdan mülzem
olmaú lÀzÕm gelür. Ve óÀlbuki AllÀhu TeèÀlÀÚuréÀn-Õ Mecìd’inde taãrìóen buyurmÕú: α
˶ Ύ͉ϨϠ˶ϟ ϥ
˴ Ϯ˵Ϝϳ˴ Ύ͉ϠΌ˴ ϟ˶
46
Ϟ
˶γ
˵ ή͊ ϟ Ϊ˴ ˸όΑ˴ ˲ΔΠ
͉Σ
˵ Ϫ˶ Ϡ͉ϟ ϰ˴Ϡϋ
˴ Yaènì enbiyÀlar irsÀl úÕldum ki bendelerüñ baña óüccetleri olmayup belki
èibÀdetime óüccet ùutmaúlÕú benümdür. Ve yine buyurmÕú: 47ΔϐϟΎΒϟ ΔΠΣ Ϳϭ.
Ey øbrÀhìm ÒÀlid her bir maóalde hidÀyet gelmesi õikr olunur ise meúiyyet-i ølÀhì ile
muúayyed oldÕàÕ saña güzelce maèlÿm olsun. Ve ol hidÀyetden murÀd elùÀfu’l-lÀhuñ izdiyÀdÕdur.
ElùÀf-Õ ølÀhì 10a maènÀsÕna olmaz ise ùÀèat ve maèãíyetde bulunan bendelerine cennet yolÕnÕ
göstermek lÀzÕm gelmez idi. Ve iølÀl kelimesinin maènÀsÕ yine çoúdur.AãÕl maènÀsÕ helÀketde
istièmÀl olunur ve iølÀl lafôÕ AllÀhu TeèÀlÀ’ya nisbet olunur ise helÀk ve èaõÀb maènÀsÕna gelür. ˷Ϟπ
˶ ϳ˵

35 “èÀlì úadr” olmasÕ gerekir. Nüshadaki bu kullanÕm baúkayerlerde de muhtemelen hataen “miúdÀr”
úeklinde yazÕlmÕútÕr.
36 Nisâ (4/78) “Ey Muhammed! De ki: Hepsi Allah'tandÕr.”
37 Zümer (39/62) “Allah, her úeyin yaratÕcÕsÕdÕr.”
38 Bakara (2/142). “Allah, kimi dilerse onu hidayete erdirir.” Metinde ϯ˶Ϊ˸Ϭϳ˴ yerine Ϟπ ؾyazÕlmÕútÕr.
39 Secde (32/13) “E÷er biz dilemiú olsaydÕk her nefse hidâyetini verirdik.”
40 Bakara (2/7) “Allah onlarÕn kalplerini ve kulaklarÕnÕ mühürlemiútir. Gözlerinin üzerinde bir de perde
vardÕr.”
41 06 Mil Yz A 7733: maómÿl ve meémÿl. 06 Mil Yz A 7734: maómÿl ve maèmÿl.
42 Nisâ (4/78) “Ey Muhammed! De ki: Hepsi Allah'tandÕr.”
43 Bakara (2/260) “Her da÷Õn baúÕna onlardan (kuúlardan) birer parça da÷Õt.”
44 Neml (27/23) “Kendisine her türlü imkan verilmiú ve büyük bir tahta sahip olan (bir kadÕnla karúÕlaútÕm.)”
45 Nahl (16/93) “Allah diledi÷ini saptÕrÕr ve diledi÷ine de hidayet verir.”
46 Nisâ (4/165) “Peygamberlerden sonra insanlarÕn Allah'a karúÕ bir bahaneleri olmasÕn.”
47 “Allah apaçÕk bir delildir.”
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Ϧ
˴ ϴ˶Ϥϟ˶Ύ͉ψϟ Ϫ˵ ͉Ϡϟ Ϟ
͊π
˶ ϳ˵ ϭ˴ 48˯Ύ˴θϳ˴ ˸Ϧϣ˴ ÀyÀt-Õ úerìfesinde yaènì ôÀlimlere èaõÀb ve èiúÀb ider. Ol cihetden ki ôÀlim
oldÕlar.

49

YÀ øbrÀhìm senüñ Allahu TeèÀlÀ óaøretlerine isnÀd itdigüñ iølÀli Allahu TeèÀlÀ kendüden
àayrÕya daòi ióÀle buyurmÕúdur: 50˱ήϴ˶Μϛ˴ Ύ̒ϠΒ˶ Ο
˶ ˸ϢϜ˵ ˸Ϩϣ˶ Ϟ
͉ο
˴ ˴ ˸ΪϘ˴ ϟ˴ϭ˴ Àyesinde yaènì úeyùÀn çoú kimseleri sizden
gümrÀh idüp yoldan çÕúarur. Ve Firèavn’e daòi isnÀd-Õ iølÀl buyurmÕúdur ki: Ύ˴ϣϭ˴ Ϫ˵ ϣ˴ ˸Ϯϗ˴ ϥ
˵ ˸Ϯϋ
˴ ˸ήϓ˶ Ϟ
͉ο
˴ ˴ϭ˴
51
ϯ˴Ϊϫ˴ Yaènì kendü gümrÀh ve úavmini daòi gümrÀh idüp yoldan çÕúarmÕú olsa idi bu kelÀm
kendüden baúúaya isnÀd itmez idi. Ey øbrÀhìm senüñ bu Àyet-i úerìfeye virdügin maènÀ maóøÀ
küfrdür. ZìrÀ ki AllÀhu TeèÀlÀ buyurmÕú: 52ϥ
˴ Ϯ˵Ϩϣ˶ ˸Άϳ˵ Ύ˴ϟ Ϧ
˴ ϳ˶άϟ͉ Ώ
˴ ά˶ Ϝ˴ ˸ϟ ϯ˶ήΘ˴ ˸ϔϳ˴ Her óÀlde buña binÀéen AllÀhu
TeèÀlÀ[ya] iølÀl iøÀfe olunan Àyetlerüñ teévìli lÀzÕmdur. Yaènì 53˯˵ Ύ˴θϳ˴ ˸Ϧϣ˴ ϯ˶Ϊ˸Ϭϳ˴ ϭ˴ ˯˵ Ύ˴θϳ˴ ˸Ϧϣ˴ ͊Ϟπ
˶ ϳ˵ ùöyledür
ki AllÀhu TeèÀlÀ’dan ol bendedeki luùf-i ÀåÀrÕ bulunmaya öylece bende-i maózÿl ider. Bu ãÿretde
iótirÀz-Õ küfr ve maèãiyet vÀãÕtasÕyla AllÀh’uñ maózÿl idecegi bende kendü iòtiyÀrÕyla êalÀletde
olup ve êalÀlet daòi bendenüñ kendüsine yine kendüsindendür. Ey øbrÀhìm Àyet-i ˸ϢϬ˶ Α˶ Ϯ˵Ϡϗ˵ ϰ˴Ϡϋ
˴ Ϫ˵ Ϡ͉ϟ Ϣ˴ Θ˴ Χ
˴
54
˸ϢϬ˶ ό˶ ˸Ϥγ
˴ ϰ˴Ϡϋ
˴ ϭ˴ temåìl sebìlinden nÀzil oldÕ. Úulÿbuñ ve semèüñ òatm[i] ìmÀna aãlÀ mÀniè olmaz. Eger
mÀniè olmÕú olsa idi AllÀhu TeèÀlÀ böyle buyurmaz idi: 55Ύ˱Ϡϴ˶Ϡϗ˴ Ύ͉ϟ˶ ϥ
˴ Ϯ˵Ϩϣ˶ ˸Άϳ˵ Ύ˴Ϡϓ˴ ˸Ϣϫ˶ ή˶ ˸ϔϜ˵ Α˶ Ύ˴Ϭ˸ϴϠ˴ϋ
˴ Ϫ˵ Ϡ͉ϟ ϊ˴ Β˴ σ
˴ ˸ϞΑ˴
Ey øbrÀhìm yine bu iètiúÀdÕñuzdan añlaúÕlan enbiyÀnuñ òalúÕ ìmÀna daèveti úabìó olmaú
lÀzÕm gelür. ‘FülÀn ve fülÀn bendei ìmÀna daèvet itme. Anlaruñ ìmÀn getürmege úudretleri yoúdur.
ZìrÀ ki ‘Ben anlaruñ úulÿb ve semèlerini mühürlemiúimdür.’ deyü AllÀhu TeèÀlÀ resÿline tenbìh
itmek lÀzÕm gelür idi. Ve Resÿl’i daòi ol kimsei ol vaúit ìmÀna daèvet itmez idi. Ve Müéminler
óaúúÕnda olan hidÀyet úÀfirlere daòi virilmiúdür. 10b Ve KelÀm-Õ Mecìd-i RabbÀnì buña nÀùÕúdur
ki: 56˱έϮ˵ϔϛ˴ Ύ͉ϣ˶ϭ˴ ˱ήϛ˶ Ύ˴η Ύ͉ϣ˶ Ϟ
˴ ϴ˶Βδ
͉ ϟ ϩ˵ Ύ˴Ϩ˸ϳΪ˴ ϫ˴ Ύ͉ϧ˶ Yaènì ben iki gürÿha da hidÀyet itdüm. Gerek úÀkir ve gerek
kefÿr olsun ve her vechle AllÀhu TeèÀlÀ kÀfirìne de hidÀyet itdigi muùlaú ve muóaúúaúdur.”
Óüsniyye bu kelÀmÕ edÀ úÕlduúda HÀrÿn Reúìd her ne úadar ki muòÀlif ùarìúatde bulunmÕú
ise de meséele-i meõkÿrede mütereddid oldÕàÕndan bu mübÀóeåede Óüsniyye’den ziyÀdesiyle
òoúlanup be-àÀyet memnÿn ve mesrÿr oldÕ. Ve yine øbrÀhìm ÒÀlid didi: “Ey Óüsniyye Óaøret-i
øbrÀhìm’üñ müúriklere söyledügi kelÀm ÚuréÀn’da muãarraó Àyetdendür. Bunda cevÀbuñ nedür?
57
ϥ
˴ Ϯ˵ϠϤ˴ ˸όΗ˴ Ύ˴ϣϭ˴ ˸ϢϜ˵ Ϙ˴ Ϡ˴Χ
˴ Ϫ˵ Ϡ͉ϟ˴ϭ ϥ
˴ Ϯ˵ΘΤ
˶ ˸ϨΗ˴ Ύ˴ϣ ϥ
˴ ϭ˵ΪΒ˵ ˸όΗ˴ ˴ Yaènì siz niçün ol úeyée èibÀdet ideyorsuñuz ki anÕ yine siz
kendiñüz terÀúìde itmiúsüñüz ve óÀlbuki AllÀhu TeèÀlÀ sizi ve sizüñ èameliñüzi òÀlÕúdur.”
Óüsniyye bu kelÀmÕ iúitdükde gülmege baúladÕ, didi: “Va’l-lÀhi sizüñ ÚuréÀn’a iètikÀdÕñuz
olmadÕàÕ içün bu Àyet-i úerìfeye kendi øuèm-Õ murÀdÕñuz üzre teévìl itmeñüzden mefhÿm ve
ôÀhirdür. ZìrÀ ki ekåer müfessirìn ve ùÀbièìn Àyet-i meõkÿreyi bu vechle tefsìr itmiúlerdür ki Ύ˴ϣϭ˴

48 Nahl (16/93) “Allah diledi÷ini saptÕrÕr.”
49 øbrâhîm (14/27) “Zalimleri de saptÕrÕr Allah.”
50 Yâsîn (36/62) “Böyle iken o sizden birçok nesilleri yoldan çÕkardÕ.”
51 Tâ-hâ (20/79) “Böylece Firavun kavmini yanlÕú yola sürükledi ve do÷ru yola götürmedi.”
52 Nahl (16/105) “YalanÕ ancak Allah'Õn âyetlerine inanmayanlar uydurur. øúte onlar yalancÕlarÕn ta
kendileridir.”
53 Nahl (16/93) “Allah diledi÷ini saptÕrÕr ve diledi÷ine de hidayet verir.”
54 Bakara (2/7) “Allah onlarÕn kalplerini ve kulaklarÕnÕ mühürlemiútir.”
55 Nisâ (4/155) “Do÷rusu Allah, inkârlarÕ sebebiyle onlarÕn kalplerini mühürlemiútir. Pek azÕ hariç onlar
inanmazlar.”
56 ønsân (76/3) “Kuúkusuz biz ona yolu gösterdik; ister úükredici olsun, ister nankör.”
57 Sâffât (37/95-96) “A, siz kendi yonttu÷unuz úeylere mi tapÕyorsunuz? Halbuki sizi de yaptÕklarÕnÕzÕ da
Allah yaratmÕútÕr.”
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ϥ
˴ Ϯ˵ϠϤ˴ ˸όΗ˴ ’dan olan lafô-Õ “mÀ” mÀ-yÕ maãdÀrdur. Ve taúdìr-i kelÀm budur ki: 59˸ϢϜ˵ Ϡ˵Ϥ˴ ϋ
˴ ϭ˴ ˸ϢϜ˵ Ϙ˴ Ϡ˴Χ
˴ Ϫ˵ Ϡ͉ϟ˴ϭ Yaènì
AllÀhu TeèÀlÀ sizi òalú itdi dimekdür. Ey øbrÀhìm sen ise AllÀh’uñ kelÀmÕnuñ büùlÀnÕna delìl ìrÀd
ideyorsuñ. 60ϥ
˴ Ϯ˵ΘΤ
˶ ˸ϨΗ˴ Ύ˴ϣ ϥ
˴ ϭ˵ΪΒ˵ ˸όΗ˴ ˴ Àyetinüñ ãadedi daói melÀmet ve taèrìzden ibÀretdür. Yaènì sizler bir
úeyée ùapunÕrsÕñuz ki ol úeyéi yine kendü eliñüz yunmÕúsÕñuz. ÓÀlbuki sizi ve ùapunduàÕnuz úeyéi
AllÀhu TeèÀlÀ òalú itmiúdür. Ve eger fièl ve èameliyede AllÀhu TeèÀlÀ òalú itmeklik murÀd olunsa
Àyet-i meõkÿre kÀfirlere èözr-i úavì olacaàÕ ôÀhirdür. Ve daòi ibtidÀ-yÕ emrde kÀfirleri êalÀletleri
óasebiyle melÀmet ve ãoñra anlara maèõÿriyet õikr ider 11a ise beyne’ø-øÕddeyn cemè itmek lÀzÕm
gelür. Ve óÀlbuki böyle olmayup pes AllÀh’uñ murÀdÕ ancaú terÀúìde úÕldÕàÕñuz putlara ve aãnÀma
ùapunÕrsÕñuzdimekdür. FehvÀ-Õ Àyetüñ maènÀ ãÕóóati budur. Ve aãlÀ bunda òilÀf yoúdur. Ve daòi Ύ˴ϣ
61
ϥ
˴ Ϯ˵ΘΤ
˶ ˸ϨΗ˴ ’uñ ‘mÀ’sÕ mÀ-i mevãÿle ve õikrede olsa cÀéizdür. Ve ammÀ ϥ
˴ Ϯ˵ϠϤ˴ ˸όΗ˴ Ύ˴ϣϭ˴ ’daki ‘mÀ’ mÀ-yÕ
mevãÿle yaènì ellezì maènÀsÕna óall olsa øamìr sizüñ merÀmÕñuzca oldÕàÕ ãÿretde her óÀlde
münÀúaøÀ lÀzÕmdur. Ve dìger kÀfirlerüñ fièli ve küfri AllÀh’uñ fièli olsa idi ol kÀfirlere nisbet ve
iøÀfe itmek iútiøÀ itmez idi. ømdi be-her óÀlde fièl bendenüñ kendüsindedür. Ve fièlüñ iøÀfeti gerek
èaúlen ve gerek úerèan ancaú kendü fÀèiline maòãÿãdur.
58

Ve bir de yÀ øbrÀhìm sizüñ iètiúÀdÕñuzdan bu añlaúÕlÕyor ki AllÀhu TeèÀlÀ kÀfirüñ
maèãiyetde olmasÕnÕ ister, ùÀèatde olmasÕnÕ istemez. Ve bu miåillü èaúìdeden efèÀl-i úabìóa ve
úenìaè iútiøÀ ve neúéet ider. ZìrÀ ki CenÀb-Õ Óaúú’Õ fÀèil-i úabÀyió ve küfr ve meèÀãì bilerek be-her
úeyé anuñ úaøÀ ve úaderidür deyü iètiúÀd ideyorsuñuz. Ve bu kelÀmdan yine iútiøÀ ideyor ki AllÀhu
TeèÀlÀ cümle ôÀlimlerden ôÀlim bulunsun. ZìrÀ kim kÀfire kendüsi muúadder itdigi küfr óasebiyle
èaøÀb ve èiúÀb idecekdür. Ve yine AllÀhu TeèÀlÀ kÀfiri ve küfrü òalú itmiú olsa ol kÀfir ìmÀn
getürmege úÀdir olmaz. Ve andan ãoñra kendüsi òalú ve taúdìr itdigi küfr içün aña èaøÀb ve
èuúÿbet itse ôulm-i ãarìó olur. ùöyle ki siyÀh ve Óabeú Àdeme èaøÀb virüp ‘Senüñ rengüñ niçün
siyÀh oldÕ? Gerek idi ki beyÀz olaydÕ.’ ve ùavìlü’l-úÀmet Àdeme ‘Niçün senüñ úadd ve úÀmetüñ bu
úadar ùavìldür?’ deyü èaøÀb itmek ve buña mümÀåil úeyler øulm-i ãarìó olur.
Ve yine yÀ øbrÀhìm küfr kÀfirde ve ôulm ôÀlimde ve fÕsú fÀsÕúda AllÀh òalú itmiú oldÕàÕ
óÀlde enbiyÀ ve resÿller ilzÀm olup kendülere daèvet-i dìn itmede óüccet ùutmaú yiri úalmaz. ZìrÀ
ki peyàamber kÀfire daèvet-i dìn ve teklìf-i ìmÀn içün min-èÕndi’l-lÀh gönderildigini söylerse o
kÀfir daòi‘AllÀhu TeèÀlÀ bende küfr òalú idüp baña ìmÀn úadrini virmiúdür. 11b Sen beni ìmÀna ne
vechle teklìf idersüñ?’deyü ol peyàambere cevÀb iderse ol peyàamber cevÀbda èÀciz ve ilzÀm
olacaàÕ maèlÿmdur. Ve bir daòi ol kÀfire ìmÀn teklìf olunmasÕ teklìf-i mÀlÀ-yuùÀúdur. Bunlar ise
èaúlen ve úerèan úabìó olup bir Àdeme hevÀda uçmaàÕ teklìf itmege beñzer bir úey oldÕàÕ ôÀhirdür.
Ve óÀlbuki AllÀhu Õü’l-CelÀl Óaøretleri ÚuréÀn-Õ Mecìd’indebuyurmÕú: ϖ
˴ Ϡ˶Χ
˵ ϭ˴ ˸ϢϜ˵ ˸Ϩϋ
˴ ϒ
˴ ϔ͋ Ψ
˴ ϳ˵ ˸ϥ˴ Ϫ˵ Ϡ͉ϟ Ϊ˵ ϳ˶ήϳ˵
64
63
62
˴ ϥ
˵ Ύ˴δ˸ϧΎ˶˸ϟ Bu miåillü ÀyÀt-Õ úerìfler çoúdur.
ή˴ ˸δό˵ ˸ϟ Ϣ˵ Ϝ˵ Α˶ Ϊ˵ ϳ˶ήϳ˵ Ύ˴ϟϭ˴ ή˴ ˸δϴ˵ ˸ϟ Ϣ˵ Ϝ˵ Α˶ Ϫ˵ Ϡ͉ϟ Ϊ˵ ϳ˶ήϳ˵ Ύ˴Ϭό˴ ˸γϭ˵ Ύ͉ϟ˶ Ύ˱δ˸ϔϧ˴ Ϫ˵ Ϡ͉ϟ ϒ
˵ ͋ϠϜ˴ ϳ˵ Ύ˴ϟ Ύ˱ϔϴ˶όο
Ve yine yÀ øbrÀhìm AllÀhu TeèÀlÀ küfr[i] kÀfirde òalú itdi ise niçün buyurur: 65ϥ
˴ ϭ˵ήϔ˵ ˸ϜΗ˴ ϒ
˴ ˸ϴϛ˴ Ve eger

58 “yaptÕklarÕnÕz úeyler”
59 “Sizi Allah yaratmÕútÕr”
60 Sâffât (37/95) “A, siz kendi yonttu÷unuz úeylere mi tapÕyorsunuz?”
61 “yonttu÷unuz”
62 Nisâ (4/28) “Allah, din hususundaki a÷Õr teklifleri sizden hafifletmek istiyor. Çünkü insan sabÕr ve
tahammül bakÕmÕndan zayÕf yaratÕlmÕútÕr.”
63 Bakara (2/286) “Allah hiç kimseye gücünün yetece÷inden baúka yük yüklemez.”
64 Bakara (2/185) “Allah size kolaylÕk diler zorluk dilemez.”
65 Bakara (2/28) “Allah'Õ nasÕl inkâr edersiniz…”
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Óaú bÀùÕluñ òÀlÕúÕ ise ne vechle emr ider: 66Ϟ
˶σ
˶ Ύ˴Β˸ϟΎ˶Α ϖ
͉Τ
˴ ˸ϟ ϥ
˴ Ϯ˵δΒ˶ ˸ϠΗ˴ Ϣ˴ ϟ˶ Ve bunlarÕ kendüden tebèìd idüp betekrÀr kendüye úarÀr vire ve daòi buyurur: 67Ϫ˶ Ϡ͉ϟ Ϟ
˶ ϴ˶Βγ
˴ ˸Ϧϋ
˴ ϥ
˴ ϭ͊Ϊμ
˵ Η˴ Ϣ˴ ϟ˶ Ve dìger yÀ øbrÀhìm yine küfr
kÀfirde AllÀh itmiú olsa kÀfirüñ AllÀhu TeèÀlÀ Óaøretleri’ne muùìè olmasÕ lÀzÕm gelür. ZìrÀ küfr
kÀfirden maùlÿb iderek òalú itmiú. Ve ol daòi murÀdu’l-lÀha mebnì muùìè bulunmÕú. Bu taúdìrce
enbiyÀ küffÀrÕ ìmÀna daèvet iderler ise ol enbiyÀ èiãyÀn itmiú oluyor. Bu ise sizüñ iètiúÀdÕñuz olup
kÀfir muùìè bulunup nice èÀãìdür. Ve bu èaúìdeleriñüzden yÀ øbrÀhìm óudÿd ve úÕããÀã ve úerìèate
müteèalliú teédìbÀt-Õ taèaùùülde úalmaú lÀzÕm gelür. ZìrÀ ki ‘ZinÀ ve livÀùa ve sirúat ve úürb-i óamr
ve nÀ-óaú yire úan dökmek ve cemìè-i vuúÿèa gelen meèÀãì AllÀh’uñ úaøÀ ve úaderine
baàlanmÕúdur.’ deyü söylersiñüz. Bu ãÿretde õikr olunan meèÀãìnüñ fÀèilini imÀm ve óÀkim-i
úerìèatiñüz menè eylemesi cÀéiz degildür. ZìrÀ ki úaøÀ ve úadere muòÀlefet itmiú bulunur. Ve bir de
AllÀóu TeèÀlÀ iki naúìøi murÀd 12a itmek lÀzÕm gelür. ùöyle ki hem meèÀãìyetde kendü murÀdÕ ve
menè ve zecr ve nehy itmek kendü taúdìri ve ol zecr ve nehyüñ óudÿdÕ daòi kendü taúdìriyle olup
bu ise iki øÕdd ve tenúìø úeyleri cemè itmiú olur.
YÀ øbrÀhìm Ebÿ ùaèúÀèr’dan rivÀyet olunur ki bir gün bir sÀriú olan úaòãÕ èAbdu’l-lÀh
èAbbÀs’uñ meclisine getürdüklerinde ol sÀriúüñ elini kesilmege emr itdi. Meclisde óÀøÕrlardan
birisi ‘Neèÿõü bi’l-lÀh min-úaêÀ’ìn’ yaènì ‘AllÀó’a sÕàÕnÕrum èAbdu’l-lÀh èAbbÀs’uñ óükminden.’
didi. Ve èAbdu’l-lÀh èAbbÀs àaøaba gelüp didi: ϩάϫ Ϧϣ Ϣψϋ ϚϟϮϗ Yaènì bu senüñ sözüñ sÀriúüñ
günÀhÕndan biñ èaôìmdür. Ol sÀèatde ol úaòãÕ meclisden çÕúarup tevbe virilmesine emr itdi.”
èAbdu’l-lÀh èAbbÀs HÀrÿn Reúìd’üñ ceddi olmaú óasebiyle Óüsniyye’nüñ bu kelÀmÕndan
ziyÀdesiyle mesrÿr oldÕ.
Óüsniyye yine didi: “YÀ øbrÀhìm AllÀhu TeèÀlÀ òÀlÕú-Õ küfr ve meèÀãì oldÕàÕ óÀlde bir
Àdem ùÿl-i èömrinde òayr ve iósÀn ve dìger Àdem ôulm ve sitem itmiú olsa bunlaruñ beyninde bu
farú olmayup ve èamel-i òayr ile èamel-i úerre mürtekib olan kimesneler fÀèil-i muòtÀr bulunduúlarÕ
óÀlde kendülerden vücÿda gelen òayr ve úerr bilÀ-úek kendülere rÀciè olmayacaàÕ ôÀhirdür. Ve eger
fièlüñ ãÕfatÕ olan medó ve zemmüñ bir yire rÀciè olmaú lÀzÕm gelür ise nefs-i fièl daòi bir yire rÀciè
olmaú lÀzÕm gelür. Bu taúdìrce inzÀl-i kütüb ve irsÀl-i Resÿl cennet ve cehennem cümlesi fÀéidesiz
ve èabeå bir úeyé olur. YÀ øbrÀhìm bu meõheb-i øblìsdür ki 68ϰϨ˴Θ˸ϳϮ˴ ˸Ϗ˴ Ύ˴ϤΑ˶ Ώ
͋ έ˴ didi. Sizler de cüzéi
maúÿlesinden olaraú øblìs içün delìl ve iúÀme-i bürhÀn idersiñüz. Ve bu ise Benì Ümeyye’nüñ ìcÀd
itdigi meõhebdür. èUlemÀ-i Benì Ümeyye ve anlaruñ aãóÀb-Õ eóÀdìåi daòi iúbu tarìúa-Õ
øblìsiyye’den aòõ iderek dìnlerini dünyÀya furÿót itmiúlerdür. Ve sizler daòi ol gürÿha mutÀbaèat
idenlerden oldÕàÕñuza aãlÀ iútibÀh yoúdur.” diyerek Óüsniyye kelÀmÕnÕ bu maóalle yetürdükde
øbrÀhìm ÒÀlid ve èulemÀ-Õ BaàdÀd ve anlaruñ etbÀèlarÕ cümle birden feryÀd ve òurÿúa gelüp
didiler: “Ey cÀriye meõheb-i ehl-i øslÀmÕ pek aúurÕ ùaèn ve teúnìè ideyorsuñ .” deyü Óüsniyye’ye
hücÿm itmek úaãdÕnda oldÕlar. Ol óìnde HÀrÿn 12b Reúìd àaøaba gelüp didi: “YÀ øbrÀhìm bir cÀriye
sizleri delÀéil ve berÀhìnüzre tekfìr idüp yedinde cümleñüz èÀciz úalarak baúlarÕñuzÕ aúaàa
dikmeñüz elvirmiyor da úimdi hücÿm dÀèiyesinde olmañuz daòi taèaccüb olunacaú bir
keyfiyyetdür.” didükde ol eånÀda Óüsniye didi: “Eger bizüm mübÀóeåe ve münÀzaèamÕz òalìfenün
melÀletine bÀdì olmayacaàÕnÕ bilmiú olsam bir haftaya úadar sizlere delÀéil ve berÀhìn ibrÀz ider
idüm.”

66 Âl-i ømrân (3/71) “Niçin hakkÕ batÕla karÕútÕrÕyorsunuz?”
67 Âl-i ømrân (3/99) “Niçin Allah'Õn yolunu e÷ri göstermeye yelteniyorsunuz?”
68 Hicr (15 /39) “Rabbim! Beni saptÕrdÕ÷Õn için…”
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Óüsniyye òalífenüñ cÀnibine teveccüh iderek didi: “Eger bende kendi fièlinüñ fÀèili
olmadÕàÕ óÀlde andan ãÀdÕr olan efèÀl iòtiyÀrÕ ki meåelÀ kaãd ve dÀèiye gitmek ve gelmek ve
oturmaú ve yimek ve içmek ve aòõ ü èiùÀ miåillü úeylerle aãlÀ farú olmamaú iútiøÀ ider. Ve bu ise
harekÀt iòtiyÀrÕyla ÕøùÕrÀr beyninde farú oldÕàÕ emr-i bedìhìdür. Ve herkes kendü fièline fÀèil oldÕàÕ
óÀlde óarekÀt iòtiyÀrÕyla úÀdir olmadÕàÕ úeyée yaènì uçup gö÷e çÕkmaú miåillü fièle úÀdir olamaz.
ùöyle ki èuúalÀ’-i òafiyyeden ùeyh Behlül úaøÀ ve úader meséelesinde Ebÿ Óanìfe ile mübÀóeåe ve
münÀzaèa iderek ilzÀm itdigi cümleye maèlÿmdur. ùeyh Behlül didi: ‘Ey Ebÿ Óanìfe sen bendenüñ
maãlÿbu’l-iòtiyÀr oldÕàÕnÕ iètiúÀd ve iôhÀr idüp ùurursuñ. Ben delìl ile iåbÀt iderem ki óÕmÀr bir nevè
çoú merÀtibde senden èÀúil ve fÀøÕl bir hayvandur.’ didi. ‘Vechì bu ki óÕmÀr úÕsmì bir küçük Õrmaàa
iriúdükde anÕ urmaúsÕzÕn elbetde ol ÕrmaàÕ kendü iòtiyÀrÕyla geçüp gider. Ve eger geçmege úudreti
olmayan ÕrmaàÕ geçmez. ÓÕmÀr ise hayvanlÕàÕ ile úÀdir olup olmadÕàÕ úeyéüñ mÀbeynini farú
ideyor. Ey Ebÿ Óanìfe sen bu kemÀline göre pes ne èaceb oluyor, úÀdir olup olmadÕàÕñ úeyéi farú
ve temyìz idemeyorsuñ.’”
Óüsniyye bunÕ böyle söyledükde HÀrÿn Reúìd ve YaóyÀ Bermekì ve erkÀn-Õ devlet
cümlesi gülmege baúladÕlar. Ve øbrÀhim ÓÀlìd òacÀletinden derece-i helÀke geldi. Ve yine
Hüsniyye øbrÀhim’e 13a didi: “YÀ øbrÀhim bende kendünüñ fÀèili olmadÕàÕ ãÿretde AllÀhu
TeèÀlÀ’ya èafv idici ve àafÿr ve raóìm dimek ãaóìó olmaz. ZìrÀ àafÿr ve raóìmlik günÀhÕna
mürtekib olaraú müsteóaúú-Õ èaõab olan bendenüñ óaúúÕndadur. Bir óÀlde günÀh bendenüñ fièli
olmayup úader AllÀh’dan ãüdÿr iden efèÀl olur ise àafÿrluk ve raóìmlik óuãÿle gelmez. Bu ise her
óÀlde AllÀhu Õü’l-CelÀl Óaøretleri àafÿr ve raóìmdür. YÀ øbrÀhìm óaúiúat-i dìn ve ìmÀn oldur ki bu
teklìf sÕrasÕnda mükellef olan kimesne gerekdür ki èaúl ve naôarÕyle kendü fièline bir delìl bulsun.
TÀ ki anuñ taóãìl-i rÕøasÕyla dünyÀda medóe müsteóaú ve úÕyÀmetde åevÀba muvaffaú ola. Ve
CenÀb-Õ KibriyÀ Óaøretleri bendesinde istedigi úeyéi òalú itmege úÀdirdür. VelÀkin murÀdÀt-Õ ølÀhì
úöyledür ki bende kendüsi kesb ve iòtiyÀr ve fièli ile Müémìn ve muùìè bulunsun. Ve eger bende
kendünde mevcÿd ÀlÀt ve úudret ve temkìn ile ìmÀnÕ iòtiyÀr itmez olur ise ol fièl aãlÀ úaøÀ ve
úader-i AllÀh olmaz. DelÀéil-i èaúla bundan ziyÀde neyi istersin yÀ øbrÀhìm? Saña ibrÀz ideyüm.
VelÀkin bir miúdÀr daói farìúinüñ rivayet itdükleri eóÀdìå ve delÀéil kitÀblarÕñuzda mesùÿr oldÕàÕ
vech üzre beyÀn itmem lÀzÕm geldi. ùöyle ki bir gün Óaøret-i èÖmerüñ oàlÕ èAbdu’l-lÀh rÀvì olaraú
didi: Resÿlu’l-lÀh buyurdÕlar ki: ϢϬϠΟϻ ϮϠμΗ ϼϓ ϮΗΎϣ ϥϭ ϢϫϭΩϮόΗ ϼϓ Ϯοήϣ ϥ Δϣϻ ϩάϫ ϰγϮΠϣ ΔϳέΪϘϟ
69
ϢϬϴϠϋΎϬΒΘϛ Ϳ Ϧϣ ΎϬϧ ϥϮϤϋάϳ ϢΛ ϰλΎόϤϟΎΑ ϥϮϠϤόϳ ϦϳάϟΎϓ ϝΎϗ Ϳ ϝϮγέ Ύϳ ϰϫ Ϧϣ Ϟϴϗ ϢϬΑ ϮϤϠδΗ ϼϓ ϢϫϮϤΘΒμΘϧϭ Yaènì
úadere úÀéil olanlar bu ümmetüñ mecÿsìleridür. Eger èarìø olur iseler óÀllerini ãormayasÕñuz. Ve
meyyitlerine namÀz úÕlmayasÕñuz. Ve anlara mülÀúÀt itseñüz selÀm virmeyesüñüz. SuéÀl itdiler ki:
‘YÀ Resÿlu’l-lÀh Úaderiyye kimlerdür?’ BuyurdÕlar: ‘Úaderiyye anlardur ki maèãiyete mürtekib
olurlar ve keõÀ zuèmlarÕnca bu èamel AllÀh’dandur. Ezelde yazmÕú ve muúadderitmiúdür dirler.
Úaderiyye gürÿh bunlardur.’ Ve bu miåillü èaúÀyidüñ nefyine Àyet-i AllÀh daòi nÀùÕúdur ki Ϛ
˴ Α˴ Ύ˴λ˴ Ύ˴ϣ
70
Ϛ
˴δ
˶ ˸ϔϧ˴ ˸ϦϤ˶ ϓ˴ Δ˳ Ό˴ ϴ͋ γ
˴ ˸Ϧϣ˶ Ϛ
˴ Α˴ Ύ˴λ˴ Ύ˴ϣϭ˴ Ϫ˶ Ϡ͉ϟ Ϧ
˴ Ϥ˶ ϓ˴ Δ˳ Ϩ˴ δ
˴Σ
˴ ˸Ϧϣ˶ Yaènì size èÀmÀl-i óaseneden be-her ne ki iriúür ise anÕ
AllÀhu TeèÀlÀ’dan bilesiñüz. Ve èÀmÀl-i seyyiéei AllÀhu TeèÀlÀ’ya isnÀd itmeyüp 13b kendü
nefsiñüze nisbet viresiñüz. Ve buña mümÀåil ÀyÀt-Õ úerìfler çoúdur ki AllÀhu Õü’l-CelÀl Óaøretleri

69 “’Kaderciler bu ümmetin Mecusileridir, hastalandÕklarÕnda ziyaret etmeyin, öldüklerinde namazlarÕnÕ
kÕlmayÕn, onlarla karúÕlaúÕrsanÕz selam vermeyin.’ Kimdir onlar ey Allah’Õn Resûlü diye sorulunca, ‘Onlar
günah iúlerler sonra bunun Allah’Õn haklarÕnda bir yazgÕsÕ oldu÷una inanÕrlar’ dedi”
70 Nisâ (4/79) “(Ey insano÷lu!) sana gelen her iyilik Allah'tandÕr, sana ne kötülük dokunursa kendindendir.”
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küfr ve maèãiyeti bendelerine isnÀd idüp bu daòi øblìs óaúúÕndadur: 71Ϧ
˴ ϴ˶όϤ˴ ˸Ο˴ ˸ϢϬ˵ Ϩ͉ ϳ˴ Ϯ˶ ˸ϏΎ˵ϟ˴ Ve eger
AllÀh’un fièli olaydÕ kendü fièliyle øblìs óaúúÕnda laènet ider miydi: 72Ϧ
˶ ϳ͋Ϊϟ ϡ˶ ˸Ϯϳ˴ ϰ˴ϟ·˶ Δ˴ Ϩ˴ ˸όϠ͉ϟ Ϛ
˴ ˸ϴϠ˴ϋ
˴ ϥ
͉ ·˶ϭ˴ .
YÀ øbrÀhìm ÒÀlid Óaøret-i Ádem (a.s.) bu maóalde úimdi mevcÿd olaydÕ der idi: Ύ˴Ϩ˸ϤϠ˴χ
˴ Ύ˴ϨΑ͉ έ˴
Ϧ
˴ ϳή˶γΎ˴Ψ˸ϟ Ϧ
˴ ϣ˶ Ϧ
͉ ϧ˴ Ϯ˵ϜϨ˴ ϟ˴ Ύ˴Ϩ˸ϤΣ
˴ ˸ήΗ˴ ϭ˴ Ύ˴Ϩϟ˴ ˸ήϔ˶ ˸ϐΗ˴ ˸Ϣϟ˴ ˸ϥ˶ϭ˴ Ύ˴Ϩδ
˴ ϔ˵ ˸ϧ˴ Ve keõÀlik Óaøret-i MÿsÀ dir idi: ϲ˶ϟ ˸ήϔ˶ ˸ϏΎ˴ϓ ϲ˶δ˸ϔϧ˴ Ζ
˵ ˸ϤϠ˴χ
˴ ϲ͋ϧ·˶
74
75
ή˴ ϔ˴ ϐ˴ ϓ˴ Ve Óaøret-i Yÿnus dir idi: Ϧ
˴ ϴ˶Ϥϟ˶Ύ͉ψϟ Ϧ
˴ ϣ˶ Ζ
˵ Ϩ˵ϛ ϲ͋ϧ·˶ Ϛ
˴ ϧ˴ Ύ˴Τ˸Βγ
˵ Ζ
˴ ϧ˴ Ύ͉ϟ·˶ Ϫ˴ ϟ˴·˶ Ύ͉ϟ. YÀ øbrÀhìm ÒÀlid cümle
enbiyÀ (a.s.) AllÀhuTeèÀlÀ’nuñ tenzìh ve taúdìsine teveccüh itmiúlerdür. Eger èÀãì úuluñ èiãyÀnÕ
AllÀh’uñ fièli ve muúadder olmaú lÀzÕm geleydi bu úadar enbiyÀ kendü nefslerine tevbekÀr olur
muydu?”
73

øbrÀhìm ÒÀlid bu maóalde bir ìrÀd yiri bulup didi: “Ey cÀriye sen bu arada kendü
meõhebüñ ibùÀlini maúarr olduñ. ZìrÀ enbiyÀnuñ cümlesi maèãÿm olduúlarÕna sen iètiúÀd idersüñ.
ømdi anlar maèãÿm olup kendülerden cürm ve maèãiyet ãüdÿr itmedi ise ne vechle tevbe ve istiàfÀr
itmiúlerdür?” didi. YaóyÀ Bermekì ol óÀlde gülmege baúladÕ, didi: “YÀ øbrÀhìm sen henüz evvelki
mübÀóeåeleri bÕraúup Óüsniyye’nüñ èiãmet ve èadem-i èiãmetleri bÀbÕnÕ orta yere ãoúmaúda bir
münÀsebet olmayup bu bir taèaccüb olunacaú keyfiyyetdür.” didi.
Ve ol óìnde erbÀb-Õ meclis cümlesi birden gülmege baúladÕlar ve daòi Óüsniyye didi: “YÀ
øbrÀhìm senüñ bu bahå[i] bu maóalde ìrÀd tutmaàÕn ÀdÀba àayr-Õ muvÀfÕúdur. Ve àayr-Õ mevúièinde
müdÀòale 14a itmek ise de inúa’l-lÀhu TeèÀlÀ úaøa ve úader bÀbÕ òitÀma resìde olduúda ìrÀd
ùutdÕàÕn meséeleye daòi cevÀp virecegümi bilesüñ. Saña daòi maèlÿm ola yÀ øbrÀhìm øslÀmdan
muúaddem Úureyú’üñ müúrikleri cümle Cebrì meõhebi olup øslÀmuñ ôuhÿrÕyla ùarìú-i Cebriyye
ber-ùarÀf olmÕú idi. Resÿl-i Ekrem’üñ vefÀtÕ ve emiru’l-Müéminìn èAlì’nüñ úehÀdetinden ãoñra
MuèÀviye ve Yezìd èaleyhi’l-laène ve bÀúì gürÿh-Õ Benì Ümeyye óükÿmÀta geçdükleri vaúit ke’ssÀbÕú meõheb-i Cebriyye’i beyne’l-øslÀm yine ióyÀ úÕldÕlar. Ve anlara mütÀbaèatda bulunmÕú olan
Cebrìlerden meõheb-i meõkÿre size daòi mìrÀå úalaraú ol meõhebe sülÿk idersiñüz. Ve fì-mÀbaèd
sizden ôuhÿra gelen muúallidler sizlere bu meõhebde vÀriå olacaúlarÕna iútibÀh yoúdur. YÀ øbrÀhìm
Óaøret-i Õü’l-CelÀl’e úasem olsun ki ehl-i beyt-i Resÿlu’l-lÀh ve ãaóabe-i yaúìn ki ehl-i ìmÀn
bulunan aãóab-Õ kirÀmlar aãlÀ bu meõhebe õÀhìb ve muètekid olmamÕúlardur.” didükde erbÀb-Õ
meclis Óüsniyye’ye taósìn ve Àferìn dimege baúladÕlar.
Bir daòi øbrÀhìm didi: “Ey Óüsniyye beyÀn itdigüñ ÀyÀt-Õ Úur’Àn ve gerek sÀéirleri cümlesi
müsellemdür. Fe-emmÀ tÀbièìnden ekåer bendenüñ maãlÿbu’l-iòtiyÀr oldÕàÕna müttefiú ve
muèteúidler olup AllÀhu TeèÀlÀ’ya úerìk bulunmaàÕ cevÀz virmediler. Bu ise senüñ úavlüñden úerìk
lÀzÕm gelür.” didi. Óüsniyye didi “Ne gÿne úirket lÀzÕm gelebilür? ÓÀlbuki AllÀhu Õü’l-CelÀl
Óaøretleri ol miåillü bendesini úahr ve ièdÀm[a] úÀdir olup úöyle ki bir pÀdiúÀh óükÿmetinde bir
úaòã vÀlì ve óÀkim naãb itse ol vÀlì ôulm iderek MüselmÀnlaruñ mallarÕnÕ àÀrÀt itse ve pÀdiúÀh daòi
óükÿmetinde müstaúil bulundÕàÕ óÀlde ol vÀlìnüñ cebriyle ôulmen aldÕàÕ malÕ elinden alup vÀlìi
daòi úatl idüp öylece óÀkimüñ pÀdiúÀh ile aãlÀ úerìk olmasÕ lÀzÕm gelmez. Ve óÀkim sulùÀnuñ
úerìkidür deyü söylemesi daòi mümkin olmaz. ‘øbrÀhìm aókÀmu’l-lÀhÕ ve eóÀdìå-i Resÿl-i muòtÀrÕ

71 Sâd (38/82) “Ben onlarÕn hepsini mutlaka aldatÕr, saptÕrÕrÕm.”
72 Hicr (15/35) “KÕyamet gününe kadar lanet senin üzerindedir.”
73 A’râf (7/23) “Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik, e÷er bizi ba÷Õúlamaz ve bize rahmetinle muamele
etmezsen muhakkak ziyana u÷rayacaklardan oluruz!”
74 Kasas (28/16) “Do÷rusu kendimi ziyana u÷rattÕm. Beni ba÷Õúla! (dedi) Allah da, onu ba÷ÕúladÕ.”
75 Enbiyâ (21/87) “Senden baúka ilâh yoktur, sen münezzehsin, ùüphesiz ben haksÕzlÕk edenlerden oldum.”
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ve delÀéil ve berÀhìn-i èaúlìi terk ve øÀyiè iderek nÀdìde ve nÀúinìde kendiñi ortalÕàa ãoúup bÀèøÕ
tÀbièìn úöyle böyle deyü iètiúÀd itmiúler.’ didügüñ kelÀm pek müstaàraú úeydür.
ømdi enbiyÀ ve evãiyÀ cümlesi meèÀãìden ùÀhir ve maèãÿm olduúlarÕna iètiúÀdum 14b olup
ibtidÀ-Õ ùufÿliyetlerinden nübüvvet ve veãÀyite iriúince úadar cümlesi günÀhdan maèãÿm ve
nisyÀndan maãÿn olmalarÕ be-her óÀlde kendülere vÀcib ve lÀzÕmdur. ZìrÀ ki enbiyÀ ve evãiyÀ
esrÀru’l-lÀhuñ ÀúinÀlarÕ olup CenÀb-Õ KibriyÀ ùarafÕndan merdÿd ve ebèÀd-Õ maòlÿúÀt ve erÀzìl-i
mevcÿdÀt bulunan øblìs ne vechle maúÀm-Õ etúÕyÀya müdÀòalesi cÀéiz olabilür. ùeyùÀnuñ enbiyÀ ve
evãiyÀya müdÀòalede aãlÀ naãìbi olmayup efèÀl-i úeyùÀniye anlardan ãüdÿra gelmez. Gerek nebì ve
gerek imÀm ve vaãiyy-i ÀbÀ ve ümmehÀt ãulbinden pÀk ve ùÀhir èarãa-i vücÿda gelüp dellÀk ve
óaccÀm ve óìle-fürÿú miåillü eúòÀãdan bulunmamÕúlardur. Ve meúrÿù-Õ dìger daòi imÀm olan ãÕfÀt-Õ
õemìmeden biri ve fÕsú ve óased ve cehl ve buòl ve maèlÿl ve cemìè-i neúÀyÕãdan muùahher ve
muberrÀ olup keõõÀb ve èÀúÕú-pìúe olmayalar. Ve úurÿù-Õ dìger oldur ki imÀm ve òalìfe olan efêal ve
aèlem ve ehl-i zamÀnuñ aúdemi ve cemìè-i òalúdan müstaànì ve min-èindi’l-lÀh ve’r-Resÿl
menãÿãun èaleyh olarak manãÕb-Õ imÀmete taèyìn olmasÕ cümle-i vÀcibÀtdandur. Fe-emmÀ òalú ve
reèÀyÀ naãb ve taèyìn úÕlduúlarÕ kimesne imÀmete ve òilÀfete müsteóaú olamaz. Ve imÀm maèãÿm
olup emr-i ølÀhì ile imÀmete naãb ve taèyìn olunduúda òalú aña mutÀbaèatÕ ikrÀh itmezler. Ve imÀm
min-ùarafi’l-lÀh menãÿb olmayup àayr-Õ maèãÿm olur ise ôulm irtiúÀb ider. AllÀhu Õü’l-CelÀl
Óaøretleri buyurdÕ: 76Ϧ
˴ ϴ˶Ϥϟ˶Ύ͉ψϟ ϯ˶Ϊ˸Ϭϋ
˴ ϝ
˵ Ύ˴Ϩϳ˴ Ύϟ˴”
VaútÀ ki Óüsniyye’den bu kelÀmÕ HÀrÿn Reúìd iúitdükde endÀmÕna lerze düúdi. ZìrÀ ki
kendüsinde evãÀf-Õ meõkÿreden birisi mevcÿd olmayup be-àayr-Õ óaú òilÀfet mesnedinde oturmÕú
idi. Bu keyfiyyeti YaóyÀ Bermekì añlayup øbrÀhìm ÒÀlid ùarafÕna teveccüh itdi ve didi: “YÀ
øbrÀhìm ÒÀlid óayÀt bedenden müfÀraúÀt itmiú óÀlete dÿçÀr olmÕúa benzersin. Kürsìden aúaàa gelüp
Óüsniyye’nüñ 15a meõhebine rÀm olup iòtiyÀr itseñ óaúúÕnda evlÀdur.” Çünki øbrÀhìm ÒÀlid
eùrÀfÕndan ve cevÀnibinden kinÀye kelÀmlar iúitdükde müteàayyirÀne didi: “Ey Óüsniyye Ádem ve
ÓavvÀ óaúlarÕnda muãarraóan nÀzil olan Àyet-i úerìfeye cevÀbuñ nedür? ùöyle ki: Ζ
˴ ˸ϧ˴ ˸ϦϜ˵ ˸γ ϡ˵ Ω˴ Ύ˴ϳ
77
Ύ˴Ϭ˸Ϩϣ˶ Ύ˴Ϡϛ˵ ϭ˴ Δ˴ Ϩ͉ Π
˴ ˸ϟ Ϛ
˴Ο
˵ ˸ϭί˴ ϭ˴ ilÀ Àòiri’l-Àye. Óaøret-i Ádem (a.s.) ve ÓavvÀ ol úecere-i menhiyyeden ekl idüp
sitemkÀr oldÕlar.” didükde Óüsniyye cevÀba gelüp didi: “YÀ øbrÀhìm Óaú TeèÀlÀ Óaøretleri’nüñ bu
bÀbda olan nehy[i] nehy-i taórìmi olmayup belki murÀdÕ nehy-i tenzìhìdür. ZìrÀ nehy-i taórìmi
mürtekib olan bende melÀmet-i dünyÀ ve èaøÀb-Õ aòirete müsteóaú olmaz. Ve Haøret-i Ádem
úecere-i menhiyyeden münÀcÀt ideydi be-her óÀlde ziyÀdesiyle elùÀf ve åevÀba müsteóaú olur idi.
Ve ekl itdi ise de ikÀb ve èaøÀba giriftÀr olmadÕ.” øbrÀhìm ÒÀlid didi: “Böyle oldÕàÕ óÀlde niçün
óaúúÕnda müúèar Àyet nÀzil oldÕ ki ôÀlim buyruldÕ. KÀlÀ’l-lÀhu TeèÀlÀ: 78Ϧ
˴ ϴ˶Ϥϟ˶Ύ͉ψϟ Ϧ
˴ ϣ˶ Ύ˴ϧϮ˵ϜΘ˴ ϓ˴ Niçün
buyurdÕ?” Óüsniyye didi: “YÀ øbrÀhìm ôulmüñ maènÀsÕ bir úeyi kendü maóalline vÀz itmemekden
èibÀretdür. Yaènì bir úeyéi fièle getürmek bedeline anÕ getürmemek ve mürtekib olmamaú lÀzÕm
iken olmaú. Ve bir ziút-i èamel terk itmek yÀòÿd fièl-i mekrÿha mürtekib olup andan ictinÀb itmek
miåillü úeylerden ôulm murÀd olunur. MeåelÀ bÀà ve baàçe ve bÿstÀn óaúúÕnda söylenür: Ϫ˵ ˸Ϩϣ˶ ˸ϢϠ˶˸ψΗ˴ ˸Ϣϟ˴ϭ˴
79
Ύ˱Ό˸ϴη
˴ Yaènì be-her sene virdügi meyveden bu sene daòi noúãÀn virmedi. Ve bu Àyetde Ϧ
˴ ϣ˶
80
Ϧϴ˶Ϥϟ˶Ύ͉ψϟ’den murÀd ol kimesnelerdür ki kendü nefslerinüñ óaôôÕnÕ åevÀb-Õ èamelden noúãÀn itmiú
bulunalar.” øbrÀhìm didi: “Çünki anlaruñ mendÿbÕ terk eylemeleri günÀh olmadÕàÕ óÀlde ne içün Ύ˴ϨΑ͉ έ˴
76 Bakara (2/124) “Zâlimler benim ahdime nail olamaz!”
77 Bakara (2/35) “Ey Âdem, sen ve eúin cennette oturun, ikiniz de ondan diledi÷iniz yerde bol bol yeyin.”
78 Bakara (2/35) “(fakat úu a÷aca yaklaúmayÕn) Yoksa zalimlerden olursunuz.”
79 Kehf (18/33) “Onda hiçbir úeyi noksan bÕrakmamÕú.”
80 Bakara (2/35) “Zalimlerden...”
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Ύ˴Ϩδ
˴ ϔ˵ ˸ϧ˴ Ύ˴Ϩ˸ϤϠ˴χ
˴ ilÀ Àòiri’l-Àye didiler?” Óüsniyye didi: “Óaøret-i Ádem ve ÓavvÀ kendü nefslerine
itdükleri ôulme muèterif olup AllÀhu TeèÀlÀ Óaøretleri’nden ùaleb-i maàfiret oldÕlar. Ve ùaleb-i
maàfiret ise günÀha delìl degildür. ZìrÀ ôulm kendülerden fevt olan fÀèidenüñ noúãÀnÕnÕ müúèardur.
Ve anlaruñ raómet ve maàfirete ùÀlib olmalarÕ kendülere èibÀdetdür. Ve ol vesìle ile müsteóaúú-Õ
åevÀb-Õ ølÀhì 15b olacaúlardur. AãlÀ günÀhkÀr olmalarÕna delìl olmaz.

81

Resÿlu’l-lÀh (a.s.) Óaøretleri buyurdÕlar: Γ˷ήϣ ϦϴόΒγ ϡϮϳ Ϟϛ ϰϓ Ϳ ήϔϐΘγ ϥ Yaènì be-her günde
yetmiú kere istiàfÀr iderem. Bu ise Óaøret-i Resÿl èAleyhi’s-selÀm’dan aãlÀ günÀh ãÀdÕr olup
ôuhÿra gelmedi. Ve yine enbiyÀ-Õ aèôÀm ve evliyÀ-Õ kirÀm kendülerinüñ keåret-i èibÀdet ve
ùÀèatlerini naôar-Õ úalìle getürüp õerre miúdÀrÕ terk-i ÀdÀbÕ kendülerine günÀh-Õ èaôìm èadd iderler.
Ve her ne úadar kendülerinden günÀh ãüdÿr itmese de teõellül-i meskenetleri óasebiyle kendülerini
günÀhkÀr cerìdesine úorlar. Pes buña binÀéen anlaruñ ôulme iètirÀfen ùÀlib-i maàfiret olmalarÕ
günÀh iúlemege óüccet ve delìl olmaz.” didi. øbrÀhìm didi: “Çünki böyledür Óaøret-i Ádem èÀsì ve
àÀvì dimek lÀzÕm gelmez idi. ZìrÀ ki AllÀhu Õü’l-CelÀl Óaøretleri anuñ óaúúÕnda82ϯ˴Ϯϐ˴ ϓ˴ Ϫ˵ ͉Αέ˴ ϡ˵ Ω˴ ˴ ϰ˴μϋ
˴ ϭ˴
deyü buyurdÕ.” didükde Óüsniyye didi: “YÀ øbrÀhìm ÚuréÀn’uñ ekåer ÀyÀtÕnda ôÀhirine óükm
olunmaz. AllÀhu TeèÀlÀ’nuñ emri ve Resÿlu’l-lÀh ve ehl-i beyti úavli üzerine teévìlÀtÕna óükm
olunur. èøãyÀndan murÀd muòÀlefet olup ferÀyiø-i vÀcibÀtda oldÕàÕ miåillü mendÿbÀt úeylerde daòi
muòÀlefet olabilür. MendÿbÀt ve ÀdÀbda muòÀlefet vuúÿè bulur ise melÀmet ve èiãyÀna müsteóaú
olmaú lÀzÕm gelmez. Ve àavÀyet gelmesi daòi gümrÀhlÕú maènÀsÕnadur. Yaènì Óaøret-i Ádem
AllÀh’uñ terkini emr eyledigi úeyéüñ muòÀlefetinde bulunmadÕàÕndan kendüye èÀéidolacaú
åevÀbdan bì-naãìb ve maórÿm úaldÕ. Ve àavÀyet lafz-Õ eúèÀr-Õ èArab’da çok yirlerde õikr vardur.”
øbrÀhìm yine didi: “Ey Óüsniyye Óaøret-i Ádem ve ÓavvÀ maèãiyet-kÀr olmasa idiler
èüryÀn olduúlarÕ óÀlde cennetden iòrÀc olunaraú rÿy-Õ zemìne gelmezler idi.”didükde Óüsniyye
didi: “YÀ øbrÀhìm Óaøret-i Ádem’i AllÀh yiryüzine òalìfe olmaú øÕmnÕnda òalú itdi ve daòi
óaúúÕnda buyurdÕ: 83Δ˱ ϔ˴ ϴ˶ϠΧ
˴ ν
˶ ˸έΎ˴˸ϟ ϰ˶ϓ ˲Ϟϋ
˶ Ύ˴Ο ϰ͋ϧ˶ Óaøret-i Ádem úecere-i menhiyyeden ekl itmese idi
cennetden èüryÀnen iòrÀc olunarak ãÀlió ve òÕdemÀt-Õ dünyÀ içün 16a gönderilmez idi. Ve daòi
cennetden èüryÀnen òurÿcÕ maãlaóat ve óikmete mebnì olup èiúÀb ve günÀh içün olmadÕàÕ ôÀhirdür.
ùöyle ki bir insan faúirlik ve óastalÕàa dÿçÀr olur ise èaõÀba mebnì olmayup pes ancaú maãlaóata
mebnì bir keyfiyyetdir.”
øbrÀhìm didi: “Ey Óüsniyye Óaøret-i Nÿó (a.s.)’a ne dirsüñ? Kendü úavm helÀkÕna duèÀ
itdükde AllÀhu TeèÀlÀ duèÀsÕnÕ müstecÀb idüp ol úavme àarú ve ùÿfÀn virüp helÀk itdükden ãoñra
Haøret-i Nÿó nÀdim olup beú yüz sene aàladÕ ve keåret-i bükÀsÕ óasebiyle ismine Nÿó tesmiye
olunup ibtidÀ-yÕ emrde ism[i] èAbdu’l-lÀh ve èAlì idi.” Óüsniyye øbrÀhìm’den bu kelÀmÕ iúitdükde
gülerek didi: “YÀ øbrÀhìm senüñ bu óikÀyetüñ kelÀmu’l-lÀhuñ òilÀfÕdur. Nÿó’uñ úavm helÀk
olmazdan beú yüz sene muúaddem ism[i] Nÿó oldÕàÕna bu Àyet-i úerìf úehÀdet ider: Ύ˴ϨΘ˴ ˸ϟΩ˴ Ύ˴Ο ˸Ϊϗ˴ Ρ
˵ Ϯ˵ϧ Ύ˴ϳ
84
Ύ˴Ϩϟ˴˴ΪΟ
˶ Ε
˴ ˸ήΜ˴ ˸ϛΎ˴ϓ˴ buyurdÕ. Bu úavlünde kiõbüñ åübÿt buldÕ. Fe-emmÀ Haøret-i Nÿó úavmine duèÀ ve
helÀkuñdan ãoñra peúìmÀn nÀdim oldÕàÕnÕ ìrÀd ùutmÕú olursuñ. Ol daòi iki vecihden óÀlì degildür.
Biri bu ki úavm-i Nÿó MüselmÀn olup Nÿó duèÀ iderek anlarÕ helÀk itmesi maóøÀ küfr-i èaôìmdür.
ZìrÀ ki úeyòü’l-mürselìn olan õÀt úu úadar biñ ehl-i ìmÀn bulunmÕú olan nüfÿsuñ àarú olup ùÿfÀna
virilmesine rÀøÕ olmaz. Ve cihetden biri daòi oldur ki eger ol úavm kÀfir idiler. AllÀh’a ve resÿline
81 A’râf (7/23) “Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik.”
82 Tâ-hâ (20/121) “Âdem Rabbinin emrinden çÕktÕ da úaúÕrdÕ.”
83 Bakara (2/30) “Ben yeryüzünde bir halife yarataca÷Õm.”
84 Hûd (11/32) “Ey Nuh! Bizimle didiúip durdun, didiúmende de çok ileri gittin.”
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düúmÀnlardur. Anlaruñ helÀkÕna tekrÀr Nÿó’uñ nÀdim olmasÕ kendüye lÀyÕú ve revÀ görilmeyecegi
der-kÀrdur. Óaøret-i Nÿó ise enbiyÀ-Õ aèõÀmdandur. Ve AllÀhu TeèÀlÀ Óaøretleri Ádem ve Nÿó
èAleyhi’s-selÀm’uñ óaúlarÕnda buyurur: 85Ϣ˴ ϴϫή˸Α˶ ϝ
˴ ˴ϭ Ύ˱ΣϮ˵ϧϭ˴ ϡ˴ Ω˴  ϰϔ˴τ˸λ Ϫ˴ Ϡ˷ϟ ϥ
͉ ˶ ilÀ Àòiri’l-Àye.”
Bundan ãoñra Óüsniyye didi: “YÀ øbrÀhìm bu miåillü müzeòrefÀtdanmeõheb-i óaúìúat ne
idügi åübÿt bulmaz. Bu mÀnend mühmelÀt ve müzeòrefÀt úeyler gerek senden ve gerek
baúúalarÕndan çoú mesmÿè eyledüm. Bunu daòi muóaúúaú bil ki Benì Ümeyye ve etbÀèìleri ve
bunlardan muúaddem emr-i imÀmete mütaãaddì olanlar be-àayr-i óaú ôulmen òilÀfete
geçmiúlerdür. Ve Benì Ümeyye gürÿhÕ ise aãlÀ òilÀfete müsteóaú olmalarÕ cÀéiz olmayup ekåer
evúÀt anlardan gÿnÀ-gÿn ôulm ve fÕsú ve fücÿrlar ôuhÿr[a] gelüp imÀm-Õ åÀnì gibi mesÀéil-i dìniyye
ve aókÀm-Õ ÚuréÀnì’de 16b èÀciz úalmÕúlardur. Ve baèøÕ evúÀt cünÿb iken óalúa imÀmet idüp
namÀzdan ãoñra iôhÀr-Õ cenÀbet itmiúlerdür. Ve aóyÀnen mest bulunaraú imÀmete geçüp ãabÀó
namÀzÕnÕ dört rekèat úÕlmÕúlardur. Ve bu miåillü ãÀdÕr olan efèÀl-i úabìóalarÕnÕ cemìèan lisÀna
getürmem òalìfenüñ melÀletine mÿcib olur. VaútÀ ki ehl-i beyt-i Resÿlu’l-lah’dan baèøÕ ehl-i ìmÀn
aãóÀb-Õ kibÀrdan ol gürÿhuñ efèÀl-i úabìóalarÕnÕ mebnì melÀmet ve taúbìh itmek óasebiyle ekåer
òalÀyÕú daòi ùaèn itmege mübÀderet itmekle ùaèn-Õ lièÀna gerek kendülerden ve gerek etbÀèìlerinden
defè itmek vesìlesiyle cemìè-i küfr ve zÕndÕúaÕ AllÀh ve resÿline iãnÀd iderek maèãÿm ve maôhar
enbiyÀdan be-herini bir maèãiyet ve õillete òaùÀ ile müttehem úÕlup ÚuréÀn-Õ Mecìd’üñ ôÀhirine
èamelen teévìl-i fÀside ile eóÀdìå-i mevøÿèa vaøè itdiler. èÁúl ve temyìz mìzÀn-Õ naúle úoyaraú
cemìè-i ÀyÀt-Õ ÚuréÀn’Õ eóÀdìå-i mevøÿèaya muùÀbaúaten teévìl úÕldÕlar. Ve bu òalúa daòi
maèlÿmiyet ve maóÀret olmamaú óasebiyle úübehÀtÕ defèe úÀdir olamaduúlarÕ ecilden taúlìd ve
úÕyÀs üzre Àmil oldÕlar. Tabè ve hevÀ ve heves ile èaúl ve rÕøÀ-i AllÀh beyniñi farú itmeye úÀdir
olmayarak üç beú günlük óükÿmet-i dünyÀ iètibÀrÕna raàbeten åevÀb-Õebedì ve èiúÀb-Õ sermedì aãlÀ
naôÀr ve ÀúkÀrlarÕna getürmediler. Ve peyàamberden yüz bu úadar sene ãoñra meõheb-i muòÀlife
vaøè ve iòtirÀè itmiú olduúlarÕna mebnì o dìn ve milletüñ muúallidleri aãlÀ ùaraf-Õ Óaúú’dan neúv ü
nemÀ bulmayup ùarìú-i Óaúú’Õ tetebbuè ve ùaleb itmeye de saèy itmeyerek meõÀhib-i muòterièa
üzerine taúlìd-i dìn ve meõhebde úalup úanÀèat itdiler. ÚÀla’l-lÀh: 86ϥ
˴ ϭ˵ΪΘ˴ ˸Ϭϣ˵ ˸Ϣϫ˶ έ˶ Ύ˴Λ˴ ϰ˴Ϡϋ
˴ Ύ͉ϧ˶ϭ˴ Δ˳ ϣ͉ ˵ Ύ˴ϧ˸ΪΟ
˴ ϭ˴ Ύ͉ϧ˶
didiler. AllÀhu õü’l-CelÀl Óaøretleri cevÀblarÕnda buyurdÕ: 87Ϧ
˳ ϴ˶Βϣ͊ ϝ
˳ Ύ˴Ϡο
˴ ϲ˶ϓ ˸Ϣϛ˵ ΅˵ Ύ˴Α˴ϭ ˸ϢΘ˵ ϧ˴ ˸ϢΘ˵ Ϩ˵ϛ ˸ΪϘ˴ ϟ˴ ϝ
˴ Ύ˴ϗ Ve
baèøÕlar daòi bir èÀlim ne didi ise aña úÀniè olup inãÀf üzre óaúúÕ tefaóóuã itmeyerek 17a dìger bir
èÀlime nÀéil oldÕlar. Ve óatta aúvÀl ve óadìåi ve ùarìú-i óaúúÕ ve bÀùÕlÕ farú itmedüklerinden mÀèadÀsÕ cümlesi ene meèa’l-óaú daèvÀsÕ iderler. Ve AllÀhu TeèÀlÀ buyurmÕúdur: ˸ϢϬ˶ ˸ϳΪ˴ ϟ˴ Ύ˴ϤΑ˶ Ώ
˳ ˸ΰΣ
˶ ͊Ϟϛ˵
88
ϥ
˴ Ϯ˵Σή˶ ϓ˴
YÀ øbrÀhìm ùarìú-i Óaú birdür baúúa degildür. Senüñ delìl ve meõÀhibine göre ãÀóib-i
úerìèat-Õ àarrÀ ÒÀtemu’l-enbiyÀ (a.s.) Haøretlerinden iúÀret buyurulmÕúdur ki: ϰϠϋ ϯΪόΑ Ϧϣ ϰΘϣ ϥϭήΘγ
89
έΎϨϟ ϰϓ ϰϗΎΒϟϭ ΔϴΟΎϧ ΎϬϨϣ ΓΪΣϭ Δϗήϓ ϦϴόΒγϭ ΔΛϼΛ SuéÀl itdiler ki: ‘YÀ Resÿlu’l-lÀh fÕrúa-i NÀciye
kimlerdür?’ BuyurdÕ: ‘Benüm ehl-i beytimüñ ùarìúatÕ üzerine olanlardur.’ Ve bu eånÀda iúbu óadìå-i
úerìfi buyurdÕlar: 90Ύ˱ ϗήϏ ΎϬϨϋ ϒ˷ϠΨΗ Ϧϣ ϭ ΎΠϧ ΎϬΒ̯έ Ϧϣ ΡϮϧ ΔϨϴϔγ ϞΜϤ̯ ̶ΘϴΑ Ϟϫ ϞΜϣ YÀ øbrÀhìm cemìè-i ümmet
85 Âl-i ømrân (3/33) “Gerçekten Allah, Adem'i, Nuh'u, øbrahim soyunu (ve ømran soyunu âlemler üzerine)
seçkin kÕldÕ.”
86 Zuhruf (43/22) “Biz babalarÕmÕzÕ bu din üzerinde bulduk, biz de onlarÕn izinde gidiyoruz.”
87 Enbiyâ (21/54) “And olsun ki sizler de, atalarÕnÕz da apaçÕk bir sapÕklÕk içindesiniz.”
88 Rûm (30/32) “Her grup kendilerindekine güvenmektedir.”
89 “Benden sonra ümmetimin 73 fÕrkaya ayrÕldÕ÷ÕnÕ göreceksiniz. Onlardan bir tanesi kurtuluúa erer di÷erleri
ateútedir.”
90 “Ehl-i Beytim Nuh’un gemisi gibidir. Kim ona binerse kurtulur ve kim ondan geri kalÕrsa bo÷ulur.”
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bu iki óadìåe úÀéil ve muèteúidlerdür. Ve cemìè-i aãóÀb-Õ Resÿl ol vaúit ne Muètezìlì ve ne ùÀfìèì ve
ne Óanefì ve ne MÀlikì ve ne Óanbelì var idiler. BilÀ-úek ve lÀ-úübhe fÕrúa-i vÀóide Resÿlu’l-lÀh ve
ehl-i beyt bulunduúlarÕ dìn üzerine olan ùÀéifelerdür ve bu cihetden mesÀéil uãÿlünde anlaruñ
iètiúadlarÕ cemìè-i fÕrúa-i muòtelife meõÀhibiyle muàayyer olup ehl-i beyt Resÿl ùarìúatÕ ile sülÿk
iden ùÀéifeden baúúa fÕrúalar nÀcì olamayacaúlarÕ cezm ve yaúìn ve muóaúúaúdur. Ve bunÕ daòi
yaúìn bilesin ki yÀ øbrÀhìm siz beni úatl itmekden benüm aãlÀ òavfum yoúdur. Ben beú günlük
óayÀt-Õ dünyÀnuñ úaydÕnda degilüm. Ve dÀéimÀ CenÀb-Õ KibriyÀ Óaøretleri’nden úehìd olmaàÕ èarø
ve óÀcÀt ve ùaleb iderem. Ve òalìfeye daòi ôÀhir olmaú içün bu gÿne size óaúìúatini ãarÀóaten
beyÀn idecegümdür. ùöyle siz ve sizden muúaddem bu kelÀmÕ söylemiú olanlar ki cemìè-i tefÀvüt-i
eúúÕyÀ ve küfr ve fÕsú ve òayr ve úerr AllÀh’uñ taúdìri ve irÀdesiyle olup bendeden ôuhÿr iden òayr
ve úerr AllÀh’uñ úadridür dimekden murÀdÕñuz ancaú Àl-i Resÿl’e ôulm iden aãóÀb-Õ devletüñ
úabÀóatlerini örtüp taúbìóden èibÀretdür.
Böyle ki imÀmet ve òilÀfet àasb idüp Óaøret-i FÀùÕma seyyidetü’n-nisÀya ezÀ ve cefÀ ve
rencìde iderek peder-i Resÿlu’l-lÀh óayÀtÕnda aña virdigi Fedek hurmalÕàÕnÕ ôulmen elden aldÕlar.
Ve ãaóÀbe-i kibÀrÕ incidüp Resÿl-i Ekrem’üñ ciger-kÿúesi ømÀm Óasan’a zehir virdiler. Ve
seyyidü’ú-úebÀb-i ehli’l-cennete yaènì ømÀm Hüseyin ibn èAlì’i evlÀd ve aãóÀb ve afrÀdÕyla teúneleb deút-i KerbelÀ’da úehìd iderek ve ehl u ÕyÀlini ùÀm’a esir getürdiler. 17b Ve evlÀd-Õ Resÿl
óaúúÕnda cÀéiz görülmiú òumse hisselerini gerüye aldÕlar ve ibn-i èamm-Õ Resÿl’üñ vaãìsiyle
muóÀrebeye úalúÕúdÕlar. Ebÿ Zer-i áÕfÀrì Raómetu’l-lÀh’Õ Medìneden ihrÀc idüp èAbdu’l-lÀh
Mesèÿd’a dürlü eziyetler virdiler ve Muãóaf-Õ ùerìf’i ateúe atup yaúdÕlar. Ve AmmÀr YÀsir’i ve bir
nice aãóÀb-Õ kibÀrÕ úatl itdiler. Ve beytu’l-lÀha mancÕlÕú ile ùaúlar atup beytu’l-lÀhÕ òarÀb itdiler. Ve
Medìne-i Resÿlu’l-lÀh derÿnunda nÀ-óaú yine MüselmÀnlaruñ úanlaruñ rÿy-Õ zemìne revÀn itdiler.
Ve buña mÀnend vuúÿèa gelen nice biñ ôulm ve fesÀd ve bidèat úeylerüñ taèdÀd ve beyÀnÕndan
lisÀn-Õ insÀn èÀciz ve úÀãÕrdur. Ve bu úabÀyió-i maèdÿdei mürtekib olduúlarÕna mebnì aãóÀb-Õ kibÀr
ve muóibbÀn-Õ òÀnedÀn-Õ Resÿl vÀrisÀnÕ èulÿm-Õ òÀtemü’l-enbiyÀ ve tÀbièÀn-Õ úerìèat-Õ àarrÀ ve
óaúìúat-Õ èurefÀ ol ùÀife-i melèÿna gerek òafiyyen ve gerek cehren el-Àn ùaèn itmege cevÀz virüp
Óaøret-i Resÿl anlardan rÀøì ve òoúnÿd olmadÕàÕnÕ ve Óaøret-i Õü’l-CelÀl daòi yevm-i nüúÿrda
muèaõõeb-i ebed idecegini tefhìm itmekde bulunmÕú olduúlarÕndan eéimme-i dÀlle kendülerini ve
kendülere mütÀbaèat iden gürÿh-Õ dÀlle ve úeyòeyn ve òulefÀt-Õ Benì Ümeyye’den ãÀdÕr olup ôuhÿra
gelen efèÀl-i úabìóaÕ setr ve menè itmek ve õikr olunan aãóÀb-Õ hidÀyetüñ ùaèn ve laènÕndan òÀliã
çÕúarmaú içün iúbu bidèat olan iètiúÀdÕ vaøè ve ìcÀd iderek didiler ki: ‘Bende kendü fièlinüñ fÀèili
olmayup bendenüñ fièle getürdigi òayr ve úerr cümlesi AllÀh’dandur. Ve AllÀh böyle istedi, böyle
taúdìr itdi.’ Ve bu vÀãÕùa ile enbiyÀ-Õ kirÀma maèãiyetler isnÀd idüp ve maèãÿmlarÕnÕ daòi kiõb ve
fÕsúa dÀéir úeyler ile müttehim ve ùarìú-i meõkÿre daòi anlardan sizlere mìrÀs úalup el’Àn sÀlik
olmaúdasÕñuz. Ve óÀlbuki enbiyÀ-Õ kirÀmda olan èiãmet ve ùahÀret imÀm bulunan õÀtda daòi farø-Õ
vÀcibdür. Ve buña delìl-i èaúlì ve Àyetu’l-lÀh nÀùÕúdur: α
˶ Ύ͉ϨϠ˶ϟ Ϛ
˴ Ϡ˵ϋ
˶ Ύ˴Ο ϰ͋ϧ˶ ϝ
˴ Ύ˴ϗ ͉ϦϬ˵ Ϥ͉ Η˴ Ύ˴ϓ˴ Ε
˳ Ύ˴ϤϠ˶Ϝ˴ Α˶ Ϫ˵ ͊Αέ˴ Ϣ˴ ϴ˶ϫή˴ ˸Α˶ ϰ˴ϠΘ˴ ˸Α Ϋ˶ ˶ϭ˴
91
Ϧ
˴ ϴ˶Ϥϟ˶Ύ͉ψϟ ϯ˶Ϊ˸Ϭϋ
˴ ϝ
˵ Ύ˴Ϩϳ˴ Ύ˴ϟ ϝ
˴ Ύ˴ϗ ϰ˶Θϳ͉ έ͋ Ϋ˵ ˸Ϧϣ˶ ϭ˴ ϝ
˴ Ύ˴ϗ Ύ˱ϣΎ˴ϣ˶ AllÀhu TeèÀlÀ Óaøretleri øbrÀhìm (a.s.)’a 18a buyurdÕlar ki:
‘Seni òalúa imÀm itdüm.’ Haøret-i øbrÀhìm didi: ‘Benüm õürriyyetümden imÀmete lÀyÕú olanÕ da
imÀm it.’deyü CenÀb-Õ VÀcib-i TeèÀlÀ Óaøretleri’ne èarø ve niyÀz itdi ve CenÀb-Õ AllÀh imÀmdan
ôulm nefy itmiúdür. Ve ôÀlim daòi iki úÕsÕmdur. Birisi vardur ki pes kendü nefsine ôÀlimdür. Ve
dìgeri àayrÕlar óaúúÕnda ôÀlim olanlardur. Bu iki ôulm bir kimesneden nefy olundÕàÕ ãÿretde ol
91 Bakara (2/124) “Bir zamanlar øbrahim'i Rabbi, birtakÕm kelimeler ile imtihan etti, o, onlarÕ sona erdirince,
Rabbi ona, ‘Ben seni bütün insanlara imam yapaca÷Õm.’ buyurdu. øbrahim, ‘Zürriyetimden de yap!’ dedi.
Rabbi ona ‘zâlimler benim ahdime nail olamaz!’ buyurdu.”
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kimse maèãÿm olur. Be-her vechle èiãmet ve ùahÀret-i imÀm óaúúÕnda úürÿù-Õ lÀzÕmedendür. ϥ
͉ ·˶
92
˲Ϣϴ˶ψϋ
˴ ˲Ϣ˸Ϡψ
˵ ϟ˴ ϙ
˴ ˸ήθ
͋ ϟ muúteøÀsÕnca tevbe idici müúrik imÀmete ve òilÀfete menãÿb lÀyÕú görülmez. Ve
bu iètiúÀd-Õ meõkÿre üzre baèøÕ kimseye daòi RÀfÕøì deyü úatlini vÀcib bilürsiñüz. Ve MuèÀviye
sünnetine sÀlik ve rÀàÕb olaraú peyàamber sünneti deyü Sünnì ismiyle kendüñüzi iútihÀd úÕlup
enbiyÀ-Õ kirÀmÕ fÀsÕúlar derecesine getürürsiñüz. Ve bu iètiúÀda rÀøì ve úÀèil olmayan kÀfirdür deyü
óükm idersiñüz.”
Óüsniyye’nüñ Àteú-i muóabbeti úuèle çeküp feãÀóat ve belÀàat mesnedinde lÀ-yenúatiè
muòÀliflerüñ meõhebi óaúúÕnda ve ehl-i beytüñ ùahÀret ve èiãmetleri bÀbÕnda iúÀme-i delìl ibrÀz
itdiginden HÀrÿn Reúìd ve ÀyÀnlarÕendÀmÕna lerze düúüp kendü efèÀl ve aèmÀl-i úabìóalarÕndan
úermende ve müteóayyir úalup ve èulemÀ daòi suèÀl ve cevÀbda úuvvet-i nÀùÕúalarÕ kesilmiú idi. Ol
vaúit øbrÀhìm ÒÀlid müteàayyir olaraú didi: “Ey cÀriye sen ziyÀdesiyle èinÀn-Õ iòtiyÀrÕ elden
bÕraúup taèrìø ve teúnìè merkebini meydÀn-Õ feãÀóate sürerek ãaóÀbe ve tÀbièìni ùaèn ve tekfìr
ideyorsuñ. Her óÀlde muóabbet-i ehl-i beyt cümleye lazÕm olup ol bÀbda bir kimse münÀøaèa
idemez. Ve ammÀ aãóÀb-Õ kibÀr ve òulefÀ-Õ èÀli-miúdÀr cÀn-niúìn-iseyyid-i muòtÀrdur. Anlaruñ
muóabbetleri daòi cümlemize farødur. Ve òilÀfetleri icmÀè ve ümmet üzre olup òuãÿsen Ebÿ Bekir
Óaøretleri ki AllÀhu TeèÀlÀ Àyet-i áÀrda aña Resÿl’üñ muãÀhibi buyurmÕú oldÕàÕ óaúúÕnda faøìlet
kÀfìdür.” didükde Óüsniyye birden bire ayaú üzre úalúup didi: “AllÀhu Õü’l-CelÀl’e úasem olsun
Àyet-i áÀrda Ebÿ Bekir’e aãlÀ faøìlet olmayup belki Àyet-i meõkÿrenüñ küfr ve taúbìóatine bÀdìdür.
YÀ øbrÀhìm bilmiú ol ki ol Àyet-i áÀrda Ebÿ Bekir’üñ feøÀéili nedür? Siz buyuruñ söyleyüñ biz
iúidelüm.” øbrÀhìm didi ki “AllÀhu TeèÀlÀ buyurdÕ ki: Ϧ
˶ ˸ϴϨ˴ ˸ΛΎ˴ϯϧ˶ Ύ˴Λ ϭ˵ήϔ˴ ϛ˴ Ϧ
˴ ϳά͉ϟ Ϫ˵ Ο
˴ ή˴ ˸Χ˴ ˸Ϋ˶ Ϫ˵ Ϡ˷ϟ ϩ˵ ή˴ μ
˴ ϧ˴ ˸ΪϘ˴ ϓ˴ ϩ˵ ϭ˵ήμ
˵ ˸ϨΗ˴ Ύ͉ϟ˶
93
Ύ˴Ϩό˴ ϣ˴ Ϫ˴ Ϡ˷ϟ ϥ
͉ ˶ ˸ϥΰ˴ ˸ΤΗ˴ Ύ˴ϟ Ϫ˶ΒΣ
˶ Ύ˴μϟ˶ ϝ
˵ Ϯ˵Ϙϳ˴ ˸Ϋ˶ έ˶ Ύ˴ϐ˸ϟ ϰ˶ϓ Ύ˴Ϥϫ˵ ˸Ϋ˶ ilÀ Àòiri’l-Àye 18b itdi. Óaøret-i Resÿl (a.s.) àÀra
giderken anuñ refìúÕ idi. ZìrÀ baúúa kimsei daòi sevmiú olsa idi kendü içün berÀber alup yanÕnda
enìs ve celìs ider idi. Ve åÀniyen AllÀhu TeèÀlÀ Óaøretleri sÀhib-i Resÿl oldÕàÕnÕ õikr itmiú ve
åÀliåen AllÀh’a ve Resÿl’e ana maózÿn olmaàa rÀøÕ olmadÕlar. Óüzn ve òavfÕ defè olmaú içün
óaúúÕnda ˸ϥΰ˴ ˸ΤΗ˴ ϻ
˴ buyurdÕlar. Yaènì maózÿn olma. Ve 94Ύ˴Ϩό˴ ϣ˴ Ϫ˴ Ϡ͉ϟ ϥ
͉ ˶ ˸ϥΰ˴ ˸ΤΗ˴ Ύ˴ϟ cemè lafôÕyla buyurdÕlar.
Yaènì AllÀhu TeèÀlÀ Resÿl ve Ebÿ Bekir ile berÀberdür. MÀdÀm ki bu úadar faøìlet Ebÿ Bekir’üñ
óaúúÕnda meõkÿrdur bu feøÀéili ne vechle münkir olursuñ?” didükde Óüsniyye didi: “YÀ øbrÀhìm
imdi cevÀbÕnÕ iúit ki saña bir bir beyÀn ideyüm. Bu senüñ õikr itdigüñ feøÀéile feøÀéil ism isnÀd
iderek bir taúÕm èavÀm-Õ nÀsÕ óÀlÀ iàvÀ itmekdesüñ. AmmÀ bil ki dìde-i baãìretleri meksÿf ve èaúl-Õ
kÀmil ile ÀrÀste olanlar aãlÀ bu müzaòrefÀt ile yoldan çÕúmazlar. Menúabe-i meõkÿr ile bir kimesne
efêÀl-i ümmet deyü òÀndÀn-Õ èiãmet ve risÀlet üzerine taúdìm itmezler. Maèlÿm ola ki bu beyÀn
itdigüñ faøìlet-i evlÀda ‘Óaøret-i Resÿl Ebÿ Bekir’i cümle aãóÀbdan ziyÀdece sevmiú oldÕàÕndan
kendüsiyle berÀber àÀra getürdi.’ dirseñ va’l-lÀhi’l-aôìm bi’l-lÀhi’l-kerìm sen buñÕ añlamayaraú
àalat söyledüñ ve bu iètiúÀd üzre olanlar daòi àalat yola ãabmÕúlardur.
Belki ol muúaddemde CebrÀéil Resÿlu’l-lÀh’a nÀzil oldÕ ve didi ki ‘YÀ Resÿlu’l-lÀh úavm-i
ekfÀr gice seni úatle úaãd itmiúlerdür. AãóÀbuñ cümlesi òÀnelerinden ùaúra çÕúmamalarÕnÕ çaàÕrup
tenbìh idesüñ. Ve emr-i ølÀhì ile èAlì ibni Ebì ÙÀlib’i kendü yirinde yatÕrup ol senüñ yolÕnda cÀn
92 Lokman (31/13) “Allah'a ortak koúmak (úirk), elbette büyük bir zulümdür.”
93 Tevbe (9/40) “E÷er siz ona (Peygamber'e) yardÕm etmezseniz, Allah ona yardÕm eder. Hani o kâfirler, onu
Mekke'den çÕkardÕklarÕ vakit sadece iki kiúiden biri iken, ikisi de ma÷arada bulunduklarÕ sÕrada arkadaúÕna
‘Üzülme, çünkü Allah bizimledir.’ diyordu.”
94 Tevbe (9/40) “E÷er siz ona (Peygamber'e) yardÕm etmezseniz, Allah ona yardÕm eder. Hani o kâfirler, onu
Mekke'den çÕkardÕklarÕ vakit sadece iki kiúiden biri iken, ikisi de ma÷arada bulunduklarÕ sÕrada arkadaúÕna
‘Üzülme, çünkü Allah bizimledir.’ diyordu.”
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fedÀ idecek ancaú èAlì oldÕàÕnÕ bilesüñ. Fì-mÀbaèd yalñuzca fülÀn àÀra gidesüñ.’ didi. øúbu emr-i
ølÀhìye binÀéen Óaøret-i Resÿl (a.s.) daòi àurÿba úarìb cümle aãóÀbÕnÕ istedi. Ve buyurdÕlar ki: ‘Ey
benüm aãóÀb ve etbÀèÕm bu gice emr-i ølÀhì üzre òÀneleriñüzden ùaúra çÕúmayasÕñuz. ZìrÀ ki
CenÀb-Õ Rabbu’l-èøzzetüñ bunda bir óikmeti var oldÕàÕnÕ bilesiñüz.’ AãóÀb daòi ol emre mebnì beherkes òÀnelerinden ùaúra çÕúmadÕlar. Andan ãoñra Haøret-i èAlì (a.s.)’i 19a istedi. BuyurdÕ ki: ‘YÀ
èAlì emr-i ølÀhì úöyle nièÀõbuldÕ ki küffÀr úerrinden emìn olmaú içün bu gice sen benüm yirüme
úarÀr idüp ben Mekke’den ùaúra çÕúup fülÀn àÀra gidecegüm.’ Óaøret-i èAlì’ye bu emr aãlÀ güç
gelmeyüp sinn-i saàìriyle òavf ve herÀset olmayaraú muóabbet ve iòlÀã yüzinden didi: ‘YÀ
Resÿlu’l-lÀh eger ki benüm biñ cÀnum var ise de senüñ nefsüñ içün saña fedÀ olsun.’ didi. Óaøret-i
Resÿl daòi ol Óaøret-i èAlì’i úucaúlayup aàlayaraú yüzinden öpüp ve kendü yirinde yatÕrup ‘YÀ
èAlì seni AllÀh’a Õãmarladum.’deyü cÀnib-i àÀra ùoàrÕ müteveccih ve èazìmet eyledi. Ve bir miúdÀr
yol gitmiú iken verÀdan birisi geldigini görüp tevaúúuf eyledi. VaútÀ ki yanÕna úarìb olup yanaúdÕ,
gördigi Ebÿ Bekir’dür. Ol vaúit buyurdÕ ki ‘YÀ Ebÿ Bekir ben óükm-i ølÀhì’i aòúÀm size söylemiú
iken sen óükm-i ølÀhì’ye muòÀlefet iderek niçün òÀnenden çÕúup benüm ardumca gelmeñ neden
neúéet ideyor?’ didi. ‘YÀ Resÿlu’l-lÀh senden ùolayÕ òavf ve ÕøùÕrÀba düúdüm. ÒÀnemde oùurup
ùurmaàa aãlÀ úarÀrum úalmadÕ.’ Ol vaúit Óaøret-i Resÿl (a.s.) anda tefekkürve èÀlem-i
müteóayyirde iken CebrÀéil (a.s.) nÀzil ve ôÀhir oldÕ, didi: ‘YÀ Resÿlu’l-lÀh ol ÒudÀ’nuñ óaúúÕçün
ki eger Ebÿ Bekir’i yanundan bÕraúacaú olursañ ùÀéife-i ekfÀr yetiúüp Ebÿ Bekir’i tutaraú senüñ
ardunca gelürler. Ve seni daòi úatl iderler.’ didükde Óaøret-i Resÿl nÀ-çÀr úalup Ebÿ Bekir’i àÀra
berÀber götürdi. ZìrÀ Óaøret-i Resÿl’üñ evvelÀ küffÀrdan ve åÀniyen Ebÿ Bekir’den aãlÀ emniyyeti
olmadÕàÕna mebnì olup yanÕnca berÀberinde götürdi. Ve daòi bilmiú ol ki AllÀhu TeèÀlÀ Óaøretleri
Ebÿ Bekir ve yÀrlarÕnuñ idecekleri nifÀúdan òaber virmiú. Ve Resÿl’den ãoñra ehl-i beyti óaúúÕnda
vuúÿèa gelecek úeyleri daòi bildirmiúlerdür. 95˸ϢϬ˶ Α˶ Ϯ˵Ϡϗ˵ ϰ˶ϓ β
˴ ˸ϴϟ˴Ύ˴ϣ ˸ϢϬ˶ Θ˶ Ϩ˴ δ
˶ ˸ϟΎ˴Α˶ ϥ
˴ Ϯ˵ϟϮ˵Ϙϳ˴ buyurdÕ. Ve idecekleri
nifÀúlarÕ óuãÿãÕnda ÀyÀt-Õ keåìre nüzÿl itmiú.
Ve daòi yÀ øbrÀhìm Óaøret-i Resÿl (a.s.) enìs ve celìsden müstaànìdür. Anuñ ünsiyeti minèindi’l-lÀh olup CebrÀéil aña be-her dÀéimu’l-evúÀt enìs ve celìsdür ki 96Ύ˴ϫ˸ϭή˴ Η˴ ˸Ϣϟ˴ Ω˳ Ϯ˵ϨΠ
˵ Α˶ ÀyÀtÕ úehÀdet
ider. Ve Ebÿ Bekir Haøret-i Resÿl’e müãÀóib oldÕàÕnÕ ÀyÀt õikr ideyor deyü söyler iseñ mücerred
ãoóbet ile insÀna úeref-i faøìlet óÀãÕl olmaz. ZìrÀ 19b Ebÿ Bekir ol óìnde Óaøret-i Resÿl’e vÀúiè
olacaú maøarrÀtuñ defèine aãlÀ úÀdir olmayup aèdÀ-yÕ dìn ile muóÀrebe ve muúÀtele úÕlmadÕ. Ve
aãlÀ bir àazÀda iåbÀt-Õ vücÿd itmedi ki baèøÕ tevÀriòlerde meõkÿrdur. Ve mÀèadÀ õÀlik müémin ile
kÀfirüñ müãÀóebeti óaúúÕnda bu Àyet-i úerìfe nÀùÕúdur: 97Ϫ˵ Β˵ Σ
˶ Ύ˴λ Ϫ˵ ϟ˴ ϝ
˴ Ύ˴ϗ ilÀ Àòiri’l-Àye. Ve daòi Óaøret-i
Nÿó (a.s.) ve Óaøret-i Lÿt (a.s.) èavratlarÕ kÀfire idiler. Ve cins-i òÕmar Benì Ádem ile arúadaú
oldÕàÕ beyne’l-èArab meåeldür: 98έΎϤΤϟ ΐΣΎμϟ βΌΒϟ Ve aãóÀb-Õ kehfüñ kelb daòi anlara àÀrda
müãÀóib idi. Ve bu ãÿretde Resÿlu’l-lÀh ile hemrÀh ve arúadaú olmada Ebÿ Bekir’e bir faøìlet óÀãÕl
olmadÕàÕ ôÀhirdür. Ve feøÀéil-i maèdÿdeden birisi daòi 99ϥΰΤΗϻ gelmesidür. Yaènì Peyàamber Ebÿ
Bekir’e àÀyet mihribÀnlÕàÕndan maózÿn olmayordu.”
Óüsniyye didi: “YÀ øbrÀhìm Ebÿ Bekir’üñ àÀrda iken maózÿn olmasÕ òavfÕndan mÕ
veyÀòÿd ùÀèat ve maèãiyetinden mi? BeyÀn iderek söyle ki iúidelüm.” øbrÀhìm òavfÕndan hiçbir
cevÀb viremedi. Óüsniyye didi: “Eger Ebÿ Bekir’üñ maózÿn olmasÕ ùÀèatinden ise bu ãÿretde Resÿl
95 Fetih (48/11) “Onlar kalplerinde olmayanÕ dilleriyle söylerler.”
96 Tevbe (9/40) “görmedi÷iniz bir orduyla…”
97 Kehf (18/37) “ArkadaúÕ da ona úöyle dedi…”
98 “Eúe÷in arkadaúlÕ÷Õ ne kötüdür.”
99 “Üzülme.”
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aña lÀ tahzen buyurmasÕyla ùÀèatden menè itmiú olur. ‘Neèÿõü bi’l-lÀh min-hÀõÀ’ Resÿlu’l-lah ise
ùÀèatden kimsei menè itmez. Ve eger anuñ maózÿnlÕàÕ òavf ve maèãiyetinden, iètiúÀdÕnuñ
reòÀvetinden AllÀh ve resÿline èadem-i ìmÀnÕ lÀzÕm gelür. Ve bu maèãiyet ile olanarúadaúlÕúdan ne
fÀéide óÀãÕl olur. Ve Óaøret-i Resÿl her óÀlde ùÀèati ùÀlib ve maèãiyeti mÀniè ve nÀhìdür. Pes ancaú
bu óÀlde Ebÿ Bekir’üñ maózÿnlÕàÕ úÕllet-i ãabra ve úaøÀu’l-lÀhuñ èadem-i rÕøÀsÕna delìldür. Ve yine
õikr olundÕàÕ üzre emr-i Resÿl’e iètimÀd itmeyerek gitmesi èadem-i ãaóÀbetini sübÿt ideyor. Ve
nevè-i dìger ‘Ebÿ Bekir Resÿlu’l-lÀh’a enìs ve celìs olmaú içün àÀyet-i muóabbetinden àÀra berÀber
götürdi.’deyü söyledigüñ kelÀmÕnda òaùÀ vardur. ZìrÀ Óaøret-i Resÿl (a.s.) emr-i ølÀhì üzre
küffÀrdan emìn olmaú içün àÀra gitdigini Ebÿ Bekir geregi gibi bilür idi. Cezaè u fezaè itmeden
maúãÿdÕ küffÀrÕ keyfiyyetden maóøÀ ÀgÀh itmek murÀdÕnda idi. NihÀyetü’l-emr emr-i ølÀhì olmaz
ise 20a AllÀhu TeèÀlÀ resÿline her óÀlde óÀfÕô ve nÀãÕrdur. Ve daòi Ebÿ Bekir eger ehl-i ìmÀn olsa
idi AllÀhu TeèÀlÀ resÿline óÕfô eyledigi gibi ol daòi yÕlanuñ ãoúmasÕndan emìn ve maòfÿô olur idi.
Ve küffÀr Óaøret-i Resÿl’üñ úadem-i mübÀregi eåeriyle àÀra úadar gelmiú iken CenÀb-Õ Rabbü’lèøzzet anÕ düúmÀnuñ úerrinden óÕfô eyledi ve Àyet-i 100Ύ˴Ϩό˴ ϣ˴ Ϫ˴ Ϡ͉ϟ ϥ
͉ ˶ yaènì AllÀhu TeèÀlÀ resÿline òÀfÕô
ve nÀãÕrdur. 101Ύ˴Ϩό˴ ϣ˴ Ϫ˴ Ϡ͉ϟ ϥ
͉ ˶ Ebÿ Bekir’üñ óÀline úÀmil olacaú olur ise de yine aña bir faøìlet óÀãÕl
degildür. Ve bu miåillü maènÀÕ ifhÀma dÀéir ÚuréÀn-Õ Kerìm’de taãrìhen Àyet vardur ki: ˸Ϧϣ˶ ϥ
˵ Ϯ˵Ϝϳ˴ Ύ˴ϣ
102
Δ˳ Μ˴ Ϡ˴Λ˴ ϯ˴Ϯ˸Πϧ˴ ilÀ Àòiri’l-Àye. Yaènì o kimesneler eger bir esrÀru’l-lÀha dÀéir mükÀleme itseler anlaruñ
dördüncisi AllÀhu TeèÀlÀ’dur. Ve eger beú kimesne olsalar altuncÕsÕ ÒudÀ’dur. Ve bunlardan
noúãÀn ve ziyÀde olsalar AllÀhu TeèÀlÀ anlaruñ yanÕnda mevcÿd ve óÀøÕrdur. Ve Àyet-i meõkÿrede
Yehÿd ve TersÀ ve Müémin cümlesinüñ óÀline úÀmildür. Bu ãÿretde Ebÿ Bekir ve gerek etbÀè ve
muóibbÀnÕ olsun kendülere hiçbir fÀéide óÀãÕl olmaz. MeåelÀ bir úaòãuñ yanÕnda at ve úaùÕr ve
óÕmÀr ve baúar miåillü refìú óayvÀnlar bulunsa ve ol úÀòã daòi bir kerbÀnsÕz yere veyÀòÿd bir
beyabÀn çölde bulunup kendüye ol maóalli melceè iderek AllÀhu TeèÀlÀ bizi bu menzil yÀòÿd bu
çölde óarÀmì ve sÀriú úerrinden óÕfô ve emìn idicidür. Yaènì beni ve benüm berÀberümce olan
óayvÀnumÕ óÕfô idüp ãaúlar der ise bundan ol óayvÀna aãlÀ bir faøìlet óÀãÕl olmaz.”
Óüsniyye bu kelÀmÕ buraya iriúdirdükde HÀrÿn Reúìd her ne úadar ehl-i beyt óaúúÕnda
mütaèaããÕb ve èadÀvet-i ziyÀde bulunmÕú ise de úahúaha ile gülüp ve eger ùaèn ve ùÀèat ve manãÕb-Õ
òilÀfet ve tekebbürlük kendüye mÀniè olmasa idi Óüsniyye’nüñ baúÕna ùavÀf iderek elini öper idi.
Ol óìnde Óüsniyye didi: “YÀ øbrÀhìm õikr olunan Àyet-i áÀrda Ebÿ Bekir’e ùaèn ve teúnìè idecek
úeyler óadden ziyÀdedür. Ve ez-cümleden Ebÿ Bekir’üñ rüsvÀlÕàÕ ve ìmÀndan daòi maórÿm
úaldÕàÕnÕ Àyet-i úerìfe èaleniyeten iåbÀt ideyor. ùöyle ki: 103Ϫ˶ ˸ϴϠ˴ϋ
˴ Ϫ˵ Θ˴ Ϩ˴ ϴ˶Ϝγ
˴ Ϫ˵ Ϡ͉ϟ ϝ
˴ ΰ˴ ˸ϧΎ˴ϓ˴ ilÀ Àòiri’l-Àye.
èAleyhde olan øamìr-i müfred Resÿlu’l-lÀh’a rÀcièdür. Ve øamìr-i meõkÿr mücerreddür. Ebÿ
Bekir’e inzÀl-i sekìne olmayup ve sekìneden maórÿm olmasÕna delÀleti 20b vÀøuódur. ZìrÀ anuñ
óaúúÕnda da inzÀl-i sekìne olmÕú olsa idi AllÀhu TeèÀlÀ 104Ύ˴Ϥ˶Ϭ˸ϴϠ˴ϋ
˴ Ϫ˵ Θ˴ Ϩ˴ ϴ˶Ϝγ
˴ Ϫ˵ Ϡ͉ϟ ϝ
˴ ΰ˴ ˸ϧΎ˴ϓ˴ buyurur idi. Ol zamÀn
Ebÿ Bekir daòi sekìneye dÀòil olmÕú olur idi. ÒudÀ’ya úasem olsun ki Ebÿ Bekir’üñ küfr ve èademi ìmÀnÕna delìldür. ZìrÀ ki AllÀhu TeèÀlÀ ÚuréÀn-Õ Kerìm’inde resÿline iki maóalde inzÀl-i sekìne
Àyeti nüzÿl buyurmÕú. Birisi bu õikr olunan Àyet-i áÀrdur. Ve dìgeri Òuneyn àazÀsÕnda èasÀkir-i
øslÀm hezìmet bulup Ebÿ Bekir ve èÖmer ve èOåman ve ãaóÀbeden bir niceleri Resÿlu’l-lÀh’Õ
küffÀr içinde bÕraúaraú firÀr itdiler. Ol óìnde Óaøret-i èAlì ile yetmiú ùoúuz nefer aãóÀb-Õ enãÀrdan

100 Tevbe (9/40) “Allah bizimledir.”
101 Tevbe (9/40) “Allah bizimledir.”
102 Mücâdele (58/7) “Üç kiúinin gizli konuútu÷u yerde dördüncüsü mutlaka O'dur.”
103 Tevbe (9/40) “Allah onun kalbine sükûnet ve kuvvet indirmiúti.”
104 “Allah o ikisinin kalbine sükûnet ve kuvvet indirmiúti.”
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firÀr itmeyüp èAlì’nüñ mülÀzemetine merdÀnevÀr muóÀrebe iderek baú ve cÀnlarÕndan geçüp
àazvede åÀbit-úadem olduúlarÕndan AllÀhu TeèÀlÀ anlaruñ óaúlarÕnda buyurdÕ: Ϧ
˴σ
˶ ˴Ϯϣ˴ ϰ˶ϓ Ϫ˵ Ϡ͉ϟ Ϣ˵ ϛ˵ ή˴ μ
˴ ϧ˴ ˸ΪϘ˴ ϟ˴
105
˸Ζϗ˴ Ύ˴οϭ˴ Ύ˸ϴη
˴ ˸ϢϜ˵ ˸Ϩϋ
˴ Ϧ
˶ ˸ϐΗ˵ ˸ϢϠ˴ϓ˴ ˸ϢϜ˵ Η˵ή˴ ˸Μϛ˴ ˸ϢϜ˵ ˸ΘΒ˴ Π
˴ ˸ϋ˴ ˸Ϋ˶ Ϧ
˳ ˸ϴϨ˴ Σ
˵ ϡ˴ ˸Ϯϳ˴ ϭ˴ Γ˳ ή˴ ϴ˶Μϛ˴ ilÀ Àòiri’l-Àye. YÀ øbrÀhìm vaútÀ ki Òuneyn
àazÀsÕnda aãóÀb-Õ meõkÿre Resÿl (a.s)’Õ bÕraúup úaçdÕlar. FirÀr itmeyenler àazvede åÀbit-úadem ve
ehl-i ìmÀn muùlaú olduúlarÕndan AllÀhu TeèÀlÀ Óaøret-i Resÿl’üñ ve aãhÀb-Õ eãdÕúa-i mevcÿdenüñ
óaúlarÕnda inzÀl-i sekìnei ièùÀ buyurdÕlar. Bu ise àÀrda Ebÿ Bekir’den mÀèadÀ bir kimse Resÿlu’llÀh ile berÀber degil idi. Pes AllÀhu TeèÀlÀ faúaù resÿline inzÀl-i sekìne buyurup Ebÿ Bekir[i] dÀòil
itmedi. Fi’l-óaúìúa Ebÿ Bekir daòi ehl-i ìmÀn olsa idi Òuneyn àazÀsÕnda bulunan müéminler miåillü
inzÀl-i sekìneye dÀòil ve nÀéil olup Àyetde øamìr bedeline teåmiye vÀrid olur idi.
YÀ øbrÀhìm Ebÿ Bekir àÀrda óüzn ve tezezzüli muùlaúa meÀèsiyetinden èibÀretdür. Ve
èadem-i sekìne daòi èadem-i ìmÀnÕnÕ iåbÀt ideyor. Ve siz ise bu miåillü küfr ve fezÀéili èadd idüp
elsine-i èÀlemde bir ùaúÕm eóÀdìå-i kiõb-i mevøÿèa ile cilve itdirmedesiñüz. Ve bir nice füssÀú ve
füccÀr ve belki eúedd-i mine’l-küffÀrÕ efêal deyü maèãÿmÀnÕ òÀnedÀn-Õ nübüvvet üzerine tercìh
idersiñüz. Ve Óaøret-i èAlì ise àÀr gicesi küffÀruñ úatlinden aãlÀ òavf itmeyerek cÀnÕnÕ fedÀ itmek
üzre Resÿlu’l-lÀh’uñ yirinde yatmÕú oldÕàÕna CenÀb-Õ 21a Rabbü’l-èøzzet melÀéikei zemìn ve
ÀsumÀna faòr ve mübÀóÀt idüp buyurdÕlar: ‘YÀ benüm yaradÕlmÕú mecmÿèan melÀéikelerüm eger
ben sizden iki nefere birÀderlik virmiú olsam biriñüz dìger birÀderi yolÕna canÕnÕ fedÀ ider mi?’ O
vaúit melÀéikeler cümle sükÿta vardÕlar. Emr-i ølÀhì olup ‘Óaydiñ yiryüzine nüzÿl idüñ ve èAlì bin
Ebì ÙÀlib’i naôar idüñ. Benüm óabìbüm ve resÿlüm yolÕnda ne vechle cÀn ve ser fedÀ itmekdedür.’
MelÀéikeler emr-i ølÀhì üzre gürÿh gürÿh rÿy-Õ zemìne indiler. èAlì bin Ebÿ ÙÀlib’i ziyÀret iderek
duèÀ ve åenÀ úÕldÕlar. DeróÀl èAlì’i küffÀr úerrinden emìn itmek üzre CebrÀéil’e emr olunup
CebrÀéil daòi èAlì’nüñ baúÕ üzerinde ùuraraú muóÀfaôa úÕlmÕúdur. Ve iúbu Àyet daòi ol gice èAlì
óaúúÕnda nÀzil oldÕ: 106Ϫ˵ δ
˴ ˸ϔϧ˴ ϯ˶ή˸θϳ˴ ˸Ϧϣ˴ α
˶ Ύ͉Ϩϟ Ϧ
˴ ϣ˶ ϭ˴ ilÀ Àòiri’l-Àye. Bu sizüñ kitÀb ve tefsìrleriñüzde
mesùÿrdur. Pes naèceb bunÕ ve èAlì óaúúÕnda õikr olunan fezÀéili beyÀn ve iôhÀr itmezsiñüz. Ve ol
gice Óaøret-i èAlì kendü cÀnÕndan geçdükden mÀèadÀ tÀ èale’s-ãabÀó Resÿlu’l-lÀh’dan bi’l-vekÀle
óarem ve ehl u èÕyÀlini ve cemìè-i eúyÀsÕnÕ deve ve úoyunlarÕna varÕnca alup yalñuz baúÕna
Mekke’den çÕúarup Medìne’ye götürür iken ùÀéife-i ekfÀr yolda úatl ve àÀrÀt úasdiyle gürÿh gürÿh
gelüp èAlì’nüñ yolÕnÕ kesdiler ise de bir õerre úadar úeyé almaàa úÀdir olamadÕlar. Cümlesini
yalñuz baúÕna èAlì tÀ Medìne’ye úadar selÀmet üzre getürüp CenÀb-Õ Resÿlu’l-lÀh’a iriúdirüp teslìm
eyledi. ømdi Óaøret-i èAlì Resÿl’üñ firÀúÕnda úÀéim-i maúÀm oldÕàÕ ve ehl-i èÕyÀlini Medìne’ye
iriúdirdigi ve sÿre-i BerÀéet’i yalñuzca küffÀra úÕrÀéat itdi ki emr-i ølÀhì üzre idügi pek raènÀ
maèlÿmuñdur. Pes ne vechle èAlì kÀéim-i maúÀm-Õ Resÿl oldÕàÕnÕ iúrÀr itmezsiñüz. Ebÿ Bekir ise
Resÿlu’l-lÀh ile ber-vech-i meõkÿr àÀrda bulunup ve àÀrdan Medìne’ye teveccüh itdi ise de
óaúúÕnda muhÀcirìnden dinilmesi àayr-Õ ãaóìódür. ZìrÀ ki muhÀcirìn óaúúÕnda Àyet vardur: ˸Νή˵ ˸Ψϳ˴ ˸Ϧϣ˴ ϭ˴
107
Ϫ˶ Ϡ͉ϟ ϰ˴Ϡϋ
˴ ϩ˵ ή˵ ˸Ο˴ ϊ˴ ϗ˴ ϭ˴ ˸ΪϘ˴ ϓ˴ Ε
˵ ˸ϮϤ˴ ˸ϟ Ϫ˵ ˸ϛέ˶ ˸Ϊϳ˵ ͉ϢΛ˵ Ϫ˶ ϟ˶Ϯ˵γέ˴ ϭ˴ Ϫ˶ Ϡ͉ϟ ϰ˴ϟ˶ ˱ήΟ
˶ Ύ˴Ϭϣ˵ Ϫ˶ Θ˶ ˸ϴΑ˴ ˸Ϧϣ˶ ilÀ Àòiri’l-Àye. Ve Óaøret-i Resÿl’ün
muóÀcereti AllÀhu TeèÀlÀ Óaøretleri’ne ve Müéminlerüñ hicreti Resÿlu’l-lÀh’a olmÕúdur. Ve
muhÀcerÀt ise Resÿl’den ãoñra olmasa lÀzÕmdur. Ebÿ Bekir Resÿlu’l-lÀh ile meèan gitmiú ve
Resÿl’üñ hicreti AllÀh ùarafÕna oldÕàÕndan Ebÿ Bekir anda úerìk olmaú cÀéiz degildür. ZìrÀ 21b Ebÿ
Bekir Resÿl’üñ òÕêmet ve mülÀzemetinde müteèabbid olup Resÿlu’l-lÀh bilÀ-vÀãÕùa CenÀb-Õ Óaúú’a

105 Tevbe (9/25) “ønkâr kabul etmez bir durumdur ki, Allah size birçok yerde yardÕm etti. Özellikle Huneyn
Günü ki, o gün kendi çoklu÷unuz size güven vermiúti de o gün size onun bir faydasÕ olmamÕútÕ.”
106 Bakara (2/207) “Yine insanlardan kimi de vardÕr ki, Allah'Õn rÕzasÕna ermek için kendini feda eder.”
107 Nisâ (4/100) “Her kim Allah'a ve Peygamberine hicret etmek maksadÕyla evinden çÕkar da sonra
kendisine ölüm yetiúirse, kuúkusuz onun mükafatÕ Allah'a düúer.”
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müteèabbid olaraú hicret buyurdÕ. Ve Resÿl’den muúaddem veyÀòÿd berÀber hicret iden kimesne
muhÀcirìnden olmasÕ aãlÀ ãaóìó ve taãdìú olunmadÕàÕ ôÀhirdür.”
Óüsniyye bu kelÀmÕ edÀdan ãoñra HÀrÿn Reúìd vezìri YaóyÀ Bermekì’i isteyüp didi: “Ey
YaóyÀ Óüsniyye ibn-i èammum èAlì’nüñ imÀmeti óaúúÕnda ve bÀbÕnda delÀéil ve berÀhìn
getürmekde aãlÀ bir úuãÿr itmedi. Eger bizüm ùarìúimüzde bulunmÕú olsa idi anÕ ben kendime èaúd
ve nikÀó ider idüm.” diyerek YaóyÀ’ya èarø itdi. Baèdehÿ YaóyÀ didi ki “Ey òalìfe-i zamÀn
Óüsniyye’ye bu bÀbda inèam ve ikrÀm ve iósÀn-Õ küllìez-her cihet lÀzÕmdur.” didi.
Andan ãoñra HÀrÿn e’r-Reúìd yüksek sesi ile øbrÀhìm’e òiùÀb idüp didi: “Ey øbrÀhìm úaøÀ
ve úader meséelesiyle Àyet-i àÀruñ maènÀsÕ maèlÿm oldÕ úimdi kelÀmu’l-lÀh óaúúÕnda ve ÚuréÀn’uñ
úadìm veyÀòud óÀdiå oldÕàÕ bÀbda ne diyeceksin?” øbrÀhìm infièÀlinden nÀúì laúÕrdÕ eylemege
úudret cesÀreti úalmamÕú idi. YaóyÀ didi: “Ey øbrÀhìm niçün söylemezsiñ?” øbrÀhìm didi:
“øètiúÀdumuzca ÚuréÀn úadìmdür zìrÀ kelÀm óurÿf ve aãvÀtÕnuñ àayrÕdur ve kelÀm ãÕfÀtu’l-lÀhdur.
AllÀh’uñ õÀtÕ ile úÀéimdür, ãÕfÀtu’l-lÀh daòi úadìmdür ve úu óurÿf ise AllÀh’Õñ kelÀmÕna delÀlet
idici olup iètiúÀdumuzca maòlÿúÀtdan muúaddem yaratmÕúdur. øbrÀhìm kelÀmÕnÕ bu maúÀma
iriúdirdikde HÀrÿn e’r-Reúìd yüzini çevirüp Óüsniyye’ye òiùÀben didi: “Sen ne söyleyorsuñ ey
Óüsniyye?”. Óüsniyye daòi yüzini øbrÀhìm’e dönüp didi: “TersÀlar AllÀh’dan üç úÀéim ile taèbìr
eylediklerinden nÀúì Óaúú teèÀlÀ anlarÕ melÀmet ve tevbìò maúÀmÕnda buyurmÕúdur Ϯ˵ϟΎ˴ϗ Ϧ
˴ ϳά͉ϟ ή˴ ϔ˴ ϛ˴ ˸ΪϘ˴ ϟ˴
108
Δ˳ Μ˴ Ϡ˴Λ Κ
˵ ϟ˶Ύ˴Λ Ϫ˴ Ϡ˷ϟ ϥ
͉ ˶ úu üç úadìmden eúnÿmÕ taèbìr eylemiúlerdür birisi eb ki AllÀh’dur, ikincisi ibn ki
Óaøret-i Mesìó Rÿóu’l-lÀh’dur, üçüncisi Rÿóu’l-úudüs ki CebrÀéìl’dür. Bunlar ancaú üç úadìm
iètiúÀd idüp sizler ise ki eúÀèiresiñiz ùoúuz úadìm iåbÀt idiyorsuñuz birisi õÀt baèdehÿ èilm, úudret,
vücÿd óayÀt, irÀdet, idrÀk, kelÀm, semè, baãar ki bunlaruñ kÀffesi úadìmdür diyorsuñuz ve buña
binÀéen sizler üç derece oldÕñuz ÚuréÀn’uñ óükmiyle åÀbitdür ey øbrÀhìm. ÒÀúÀ ki kelÀmu’l-lÀh
úadìm olsun. ZìrÀ ki ehl-i beyt úatÕnda ve kÀffe-i èuúalÀ nezdinde ÚuréÀn úu óurÿf-Õ mesùÿredür ki
muãóafda yazÕlmÕúdur ve iètiúÀdumuzca úöyledür ki AllÀhu teèÀlÀ ecsÀmda bir cisimde ebcÀd-Õ
óurÿfa ve eãvÀt-Õ manôÿmeye úÀdirdür õÀtu’l-lÀha mütekellim diniúmiú daòi bu mülÀóaôaya
mebnìdür ve kelÀm óurufÀtdan mürekkeb oldÕàÕndan baèøÕ muúaddem ve baèøÕ muèaòòar olur ve
taúdìm ve teéòìr olÕnan úey óÀdiå olacaúdur. ÓÀlbuki AllÀhu teèÀlÀnuñ ÚuréÀn’da evÀmir u nevÀhìsi
ve aòbÀr-Õ mündericesi óÀdiå olup maèdÿm olan úeyée emr u nehyüñ taèalluúÕ daòi muóÀl oldÕàÕ
ÀúikÀrdur. Ey øbrÀhìm ÚuréÀn Resÿlu’l-lÀh’uñ muècizesidür ve Resÿlu’l-lÀh maòlÿú ve óÀdiå oldÕàÕ
óÀlde muècizesi úadìm olmaú lÀzÕm gelmez.109 Eger úadìm beyne’d-defeteyn dirler ise ol daòi
àalatdur. ZìrÀ mÀbeyne’d-defeteynde olan kitÀbetdür. Ve kitÀbet olan úeyéüñ óudÿåi emr-i
bedìhìdür. Eger óurÿf eãvÀtdur dirler ise óurÿf ãavtuñ úadìm olmasÕna muóÀldür. ZìrÀ óurÿf baèø
muúaddem ve baèø muéaòòar olup her biri birer fenÀ ile mütenÀhì ve maósÿsdur. Bu miåillü úey
úadìm olamaz. Ve eger mektÿbdan óÀãÕl olan maènÀlar olup ve ãavtdan müstefÀd ve mefhÿmdur
dirler ise ol meèÀni daòi emr yÀ nehy yÀ füsÿs yÀ aòbÀr yÀ vaèd yÀ vaèìd yÀ nÀsiò veyÀ mensÿòdan
èibÀretdür. Maèdÿm olan úey bir úey ile vaèd ve vaèìd eylemek ve bir úeyden nehy buyurmaú
muóÀlatdandur. Ve AllÀhu TeèÀlÀ Óaøretleri buyurmÕú: 110Ϫ˶ Ϡ˶˸Μϣ˶ Κ
˳ ϳ˶ΪΤ
˴ Α˶ Ϯ˵Η˸Ύϴ˴ ˸Ϡϓ˴ Ve óÀdiåden murÀd
108 Mâide (5/73) “Allah, üçün üçüncüsüdür diyenler elbette kâfir olmuúlardÕr.”
109 “Andan ãoñra HÀrÿn e’r-Reúìd yüksek sesi ile øbrÀhìm’e òiùÀb idüp didi… Ey øbrÀhìm ÚuréÀn Resÿlu’llÀh’uñ muècizesidür ve Resÿlu’l-lÀh maòlÿú ve óÀdiå oldÕàÕ óÀlde muècizesi úadìm olmaú lÀzÕm gelmez.”
KÕsmÕ elimizdeki nüshada úöyledir: “Andan ãoñra HÀrÿn Reúìd didi: “YÀ Óüsniyye ÚuréÀn-Õ Mecìd Óaøret-i
Resÿl’üñ muècizesi olup aña úadìm mi veyÀ óÀdiå oldÕàÕndan muècizesi úadìm olmaú lÀzÕm gelmez.” Eksik
olan kÕsÕmlarÕ 06 Mil Yz A 7733, 06 Mil Yz A 7734 nüshalarÕndan tamamladÕk.
110 Tûr (52/34) “Onun benzeri bir söz meydana getirsinler.”
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ÚuréÀn’dur. ÓÀdiå ise úadìmüñ muúÀbilidür.ÓÀdiå úey úadìm olmaz. Ve AllÀhu TeèÀlÀ yine
buyurur: 111Ι
˳ Ϊ˴ ˸Τϣ͊ Ϣ˶ϬΑ͋ έ͉ Ϧ͉ϣ ή˳ ˸ϛΫ˶ Ϧ͋ϣ Ϣ˶Ϭϴ˶Η˸΄ϳ˴ Ύ˴ϣ. Ve õikrden murÀd ÚuréÀndur. Ve buña delìl iúbu Àyetdür: Ύ͉ϧ·˶
112
ϥ
˴ Ϯ˵ψϓ˶ Ύ˴Τϟ˴ Ϫ˵ ϟ˴ Ύ͉ϧ·˶ϭ˴ ή˴ ˸ϛά͋ ϟ Ύ˴Ϩ˸ϟΰ͉ ϧ˴ Ϧ
˵ ˸Τϧ˴ Ve muódeå muúÀbil-i úadìm oldÕàÕ ôÀhirdür. Ve bir daòi ÚuréÀn úadìm
olsa idi enbiyÀ ve evliyÀ ve ãuleóÀ ve füseúÀ ve füccÀr ve cemìè-i küffÀr ki õikri ÚuréÀn’da
meõkÿrlardur.Buñlaruñ cümlesi úadìm olmaú lÀzÕm gelür idi.”
Óüsniyye bu bÀbda delìl 22a ibrÀz ider idi.øbrÀhìm ÒÀlid baúÕnÕ aúaàa dikdi. Óüsniyye didi:
“øbrÀhìm ÒÀlid’üñ iètiúÀdÕna mebnì AllÀhu TeèÀlÀ maòlÿúÀtÕndan muúaddem Àmir ve nÀhiy olup
˵ Ύ͉Ϩϟ Ύ˴Ϭϳ͊ ˴ Ύ˴ϳ ve 115˸ϢϜ˵ ϟ˴ ϥ
˴ Ϋ˴ ˸Άϳ˵ ˸ϥ˴ ϰ
͊ Β˶ Ϩ͉ ϟ Ύ˴Ϭϳ͊ ˴ Ύ˴ϳ YÀ øbrÀhìm ÒÀlid bir úaòã
didi: 113Ϯ˵Ϩϣ˴ ˴ Ϧ
˴ ϳ˶άϟ͉ Ύ˴Ϭϳ͊ ˴ Ύ˴ϳ ve 114Ϯ˵ϘΗ͉  α
òÀnesinde tenhÀ oturup ‘Ey SÀlim gel, ey áÀnim git, ey ÚÀbil úalú, ey Muúbel otur.’ dise ve birisi
daòi kimi istersiñ ve kim ile söz söyler[siñ] dir ise ol úaòã èaúluma úöyle geldi, cevÀbÕnda otuz yÕl
bundan ãoñra birúaç köle alayum kiminüñ ismine SÀlim ve kiminüñ ismine áÀnim ve ÚÀbil ve
Maúbÿl deyü tesmiye iderek laf ideyüm didükde èÀúil kimesne maèdÿm úeylerle muòÀtama ve
mukÀleme ideñ úaòãÕ sefÀhate menãÿb idüp óaúúÕnda mecnÿn denilecegi ôÀhirdür. Bu ise yÀ
øbrÀhìm siz kendü merÀmÕñuz müdddeèÀ vÀsÕùasÕyla sefÀhat ve cünÿna dÀéir úeyleri AllÀhu TeèÀlÀ
Óaøretleri’ne nisbet cÀéiz ve revÀ eylemekdesiñüz.BunÕ aãlÀ èuúÿl-i õÀkiye úabÿl itmeyecegi derkÀrdur.”
Ol óìnde Óüsniyye’nüñ baúÕna bir ùabÀú altun niåÀr olunmasÕnÕ HÀrÿn Reúìd emr itdi. Ve
óÀøÕr bi’l-meclis cemìè-i èÀyÀn-Õ memÀlik ve erkÀn-Õ devlet taósìn ve Àferìn idüp eùrÀfÕndan gelen
cümle selÀùìn daòi dÀà-Õ iòlÀã-Õ muóabbet-i ehl-i beyti cebìn-i irÀdetlerine urup meõheb-i ehl-i beyti Resÿl-i Haúú ve muùlÀú oldÕàÕ kendülere åÀbit oldÕ. Ve Benì AbbÀs’dan kendü meõheblerini
iôhÀre úÀdir olmayanlaruñ cümlesi Óüsniyye’ye duèÀ iderek belÀàat ve feãÀóatine óayrÀn
úaldÕlar.Ve èulemÀ-Õ èaúÀéire ise ekåerìsi baúlarÕnÕ yire dikdiler.
Óüsniyye didi: “YÀ øbrÀhìm ÒÀlid sen bu günde èaãruñ èulemÀsÕ miyÀnÕnda efêal ve aèlem
bulunup ben isem iètibÀrsÕz bir cÀriye parçasÕyam. Ve beni küffÀr elinden esìr ùutmÕú getürmiúler.
Ve aàam bir nice úalb aúçe ãatun alaraú ùarìú-i øslÀm baña taèlìm itdirmiú.Ve ben daòi úeref-i øslÀm
ile müúerref olaraú maèrifet-i vÀcibu’l-vücÿd taóãìl itdüm. Ve baèdehÿ dìde-i baãìret açup
peyàamberümi ve kendi sÕrr-Õ óaú olan imÀmumÕ añlayup bildüm ise de ancaú òÀùÕrumda bir nice
úübhelü müúkiller úaldÕ. Ol müúkilÀtuñ taóúìúini senden suéÀl eylemek iútiøÀ itdi. ÓÀl idecek
olursañ elümden geldigi úadar senüñ medóünde olup baède’l-yevm mülÀzemetüñde ãarf-Õ evúÀt
iderem. HÀlÀ müúkilÀtdan 22b birisi ey øbrÀhìm bir çocuú vÀlidesinden tevellüdi óÀlinde ne Yahÿdì
ve ne TersÀ ve ne Müslim ve ne Müúrik ve ne Sünnì ve ne ùìèì olur. äoñra ol ùÕfluñ peder ve mÀder
muèallim üstÀd anÕ MüselmÀn yÀ kÀfir yÀ münÀfÕú veyÀòÿd bunlardan baúúaca bir meõhebe õÀhib
iderler. Ol ùÕfluñ iètiúÀdÕ bÀùÕl olacaú olur ise ol daòi iki óÀlüñ birinden òÀric olmaz. YÀ oldur ki
kendi iètiúÀdÕnÕ óaú taãavvur idüp anda muókem ve åÀbit úalur. YÀòÿd iètiúÀdÕnÕ bÀùÕl oldÕàÕnÕ bilüp
de óìle ve telbìsi iderek òalúÕ aldadup gözlerini úapadur. Bu iki ãÕnÕfuñ ikisi de ehl-i cehennem
olurlar. Ve daòi Benì Ádem eóadiyyeti taóúìú idüp ve eóadiyyete iriúür mi iriúmez mi ve
eóadiyyete iriúmek hidÀyetu’l-lÀh ile mi yÀòÿd kitÀblardan tetebbuè itmekle mi veyÀ her iki
111 Enbiyâ (21/2) “Rablerinden kendilerine gelen her yeni hatÕrlatmayÕ (hep e÷lenerek dinliyorlar).”
112 Hicr (15/9) “Hiç úüphe yok ki, Kur'ân'Õ biz indirdik, elbette onu yine biz koruyaca÷Õz.”
113 “Ey iman edenler.”
114 “Ey insanlar, Rabbinizden sakÕnÕn.”
115 Ahzâb (33/53) “Ey iman edenler! Peygamberin evlerine vaktine bakmaksÕzÕn ve yeme÷e izin
verilmedikçe girmeyin.” Ayetin kelimeleri istinsahta atlanmÕútÕr.
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cÀnibden mi óuãÿle gelür?” øbrÀhìm ÒÀlid òavfÕndan cevÀb viremedi. Óüsniyye didi: “MÀdÀm ki
sen èulemÀ-Õ èaãruñ efêÀli olup cevÀb virmedigüñ ãÿretde ben müúkilÀtÕmÕ kimden taóúìú ideyüm?”
Ol eånÀda Ebÿ Óanìfe telÀmìõinden Ebÿ Yÿsuf baúÕn úaldÕrup didi: “Senüñ bu suéÀlüñ
taóúìú yolÕndan olmayup belki teúnìè ve taèriø ùarìúinden oldÕàÕ maèlÿmdur. Ey Óüsniyye istedigüñ
úeyéi suéÀl it.”Óüsniyye didi: “Çoú óadìåleriúidüp ve tefsìrler muùÀlaèa úÕldum. Ve ol eóÀdìå ve
tefÀsìrüñ rÀvìleri èAlì bin Ebì ÙÀlib ve ømÀm Óasan ve ømÀm Óüseyin ve SelmÀn-Õ FÀrisì ve Ebÿ
Õerr ve MiúdÀd ve Ammar YÀsir gibi õÀtlar olup ve bu eyyÀmda eóÀdìå ve tefÀsìr-i meõkÿrenüñ
òilÀfÕ vechiyle òalú óadìåler söyleyorlar. Ve siz daòi esÀmìler meõkÿr olan ehl-i beyt-i kirÀm ve
aãóÀb-Õ èiôÀmuñ rivÀyetlerini bÀùÕl bilüp ol óadìåe èamel idenleri daòi tekfìridersiñüz. Ve sizüñ naúl
idegeldigiñüz eóÀdìs ise ekåeri MuèÀviye ve èAmr èÁã ve Enes u MÀlik ve Ebÿ Hureyre ve èÁyiúe
miåillü õevÀtdan oldÕàÕ maèlÿmdur. Bu ãÿretde òalúuñ yedlerinde hem óaú ve hem bÀùÕl ve hem
ãÕdú ve hem kiõb ve hem nÀsiò ve hem mensÿò vardur. Bu iki ùÀéifeden beyne’l-òalÀéiú 2.22a116
rivÀyet olunup ôÀhir olan eóÀdìå kimlerindür? Bu muóÀlefeti añlamaú niyÀzumdur. Ve bu iki
gürÿhdan úanàÕsÕ eóÀdìå-i kÀõibe rivÀyet ider ve kimdür? Peyàambere iftirÀ eóÀdìå-i mevøÿèayÕ
òalúuñ lisÀnÕna düúürdi. Ve ÀyÀt-Õ ÚuréÀn’a daòi eóÀdìå-i mevøÿèaya taùbìúÀn teévìl iden
kimlerdür? Ve ãÀóib-i úerìèat-Õ àarrÀ Muóammedüél-MuãùafÀ (a.s.) buyurmÕúlardur ki: ‘Benden
sizlere eóÀdìå eydenler dört nevè olur, beú olmaz.’ Didiler: ‘YÀ Resÿlu’l-lÀh anlar ne nevè
Àdemlerdür?’ Buyururlar: ‘Ol anlardur ki kendüleri münÀfÕú olup ìmÀn ve øslÀmÕnÕ iøhÀr itmeyüp
AllÀhu TeèÀlÀ’dan òavf itmeyerek AllÀh ve resÿli óaúúÕnda yalan söylemeden pervÀ úÕlmayalar.
MüselmÀnlar anuñ münÀfÕú oldÕàÕnÕ ve èamden Resÿlu’l-lÀh’dan yalan óadìå söyledigini bilseler idi
sözini ve óadìåini aãlÀ úabÿl itmezler idi. LÀkin ol óÀlde oldÕàÕnÕ bilmeyüp Óaøret-i Resÿl’üñ ebedì
sözini ve óadìåini Resÿl’den iúitdigine mebnì iètibÀr itmege mecbÿr olurlar.’ Ve AllÀhu TeèÀlÀ daòi
münÀfÕú óaúúÕnda buyurmÕú: 117˸ϢϬ˶ ϟ˶˸ϮϘ˴ ϟ˶ ˸ϊϤ˴ ˸δΗ˴ Ϯ˵ϟϮ˵Ϙϳ˴ ˸ϥ˶ϭ˴ ˸ϢϬ˵ ϣ˵ Ύ˴δ˸Ο˴ Ϛ
˴ Β˵ Π
˶ ˸όΗ˵ ˸ϢϬ˵ Θ˴ ˸ϳ˴έ˴ ˴Ϋ˶ϭ˴ Ey øbrÀhìm ÒÀlid òalú
anlarÕ ùanÕyamadÕlar, sözlerini úabÿl itdiler. Ve anlarÕ daòi MüselmÀnlar üzerine óÀkim taèyìn itmiú
olduúlarÕndan dünyÀ anlara virilmiú olup óalú daòi dünyÀ mülÿkÕna mütÀbaèatda bulunacaúlarÕ bir
emr-i ôÀhirdür. AllÀhümme’ófaônÀ min õÀlik. Ve bu õikr olunan aúsÀm-Õ erbaèanuñ birisidür. økinci
nevèi oldur ki Resÿlu’l-lÀh’dan mesmÿè itdükleri eóÀdìåi ögrendiler ise de òalúa ifÀde itmede seóv
ve àalaùlarÕ ôuhÿra gelür. ZìrÀ sehv ve nisyÀñ maèãÿmda ôuhÿra gelmez ve óadìå-i meõkÿruñ rÀvìsi
èamden Resÿl-i ÒudÀ’ya kiõb nisbeti virmeyüp ancaú ‘Resÿl-i ÒudÀ’dan úöyle mesmÿè olmÕúdur.’
didükde mesmÿè iden MüselmÀnlar ol óadìåde sehv ve òaùÀ oldÕàÕnÕ bildüklerinde úabÿl úÕlmazlar.
Ve rÀvì dÀòi sehv ve òaùÀsÕnÕ bilmiú olsa óadìå-i mezbÿrÕ rivÀyet itmezdi. Üçüncisi ol kimesnedür
ki Resÿlu’l-lÀh’dan bu óadìåüñ nehy oldÕàÕnÕ iúidüp ãoñradan tekrÀr emr oldÕàÕnÕ óÀøÕr bulunmamÕú
ve nÀsiò [u] mensÿòdan muòber olmadÕàÕndan ibtidÀda iúitdigi vech üzre söylemiú ise de
maèõÿrdur. Ve mesmÿè iden kimesneler daòi mensÿò oldÕàÕnÕ bilmiú olsaydÕlar ol rÀvìden óadìå-i
meõkÿrÕ úabÿl itmezler idi. Dördüncisi rÀvì eóÀdìå olan 2.22b AllÀhu TeèÀlÀ ve resÿlinden òavf
idüp aãlÀ eóÀdìå-i mevøÿèa naúline mürtekib olmazlar. Ve mesmÿèlarÕ olan eóÀdìåde zerre-nümÀ
sehv ve òaùÀ itmeyerek bilÀ-ziyÀde ve noúãÀn rivÀyet iderler. Ve eóÀdìåüñ tamÀmen nÀsiò ve
mensÿòa geregi gibi èÀlim olup nÀsiòe èamel iderek mensÿòÕ ilúÀ iderler. Ve ÚuréÀn-Õ Kerìm’de
nÀsió ve mensÿò ve òÀãã-Õ èamm ve muókem ve müteúÀbih her vechle vÀrid olmÕúdur. Ve AllÀhu

116 Eserde 22 numaralÕ iki adet varak bulunmaktadÕr.
117 Münâfikûn (63/4) “OnlarÕ gördü÷ün zaman kalÕplarÕ hoúuna gider, konuúurlarsa sözlerini dinlersin.”
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TeèÀlÀ daòì buyurur: 118Ϯ˵ϬΘ˴ ˸ϧΎ˴ϓ Ϫ˵ ˸Ϩϋ
˴ ˸ϢϜ˵ ϴ˴Ϭϧ˴ Ύ˴ϣϭ˴ ϩ˵ ϭ˵άΨ
˵ ϓ˴ ϝ
˵ Ϯ˵γή͉ ϟ Ϣ˵ Ϝ˵ ϴ˴Η˴ Ύ˴ϣ Ve bir Àdem daòi Resÿlu’l-lÀh’uñ
murÀdÕ ne oldÕàÕnÕ bilmeyüp iútibÀh itmiú olursa ol Àdem ne yapacaúdur.
Sen söyle ey øbrÀhìm ùÀéife-i meõkÿrenüñ úanàÕlarÕ kavline iètimÀd olunabilür. èAcabÀ ol
kimesneler ki CenÀb-Õ KibriyÀ anlaruñ èiãmet-i ùahÀretlerine Àyet nüzÿline úehÀdet buyurmÕú: Ύ˴Ϥϧ͉ ˶
119
˱ήϴ˶Ϭ˸τΗ˴ ˸Ϣϛ˵ ή˴ Ϭ͋ τ
˴ ϳ˵ ϭ˴ Ζ
˶ ˸ϴΒ˴ ˸ϟ Ϟ
˴ ˸ϫ˴ β
˴ ˸Οή͋ ϟ Ϣ˵ Ϝ˵ ˸Ϩϋ
˴ ΐ
˴ ϫ˶ ˸άϴ˵ ϟ˶ Ϫ˵ Ϡ͉ϟ Ϊ˵ ϳ˶ήϳ˵ øúbu Àyet-i úerìfe óaúlarÕnda nÀzil olan õÀtlar daòi
ùahÀret ve èiãmetleriyle Resÿlu’l-lÀh’uñ ibtidÀ-i èömrinden Àòir-i nefsine úadar maórem ve hemdem ve ãÀóib-i esrÀrÕ bulunmÕúlardur. Bunlaruñ rivÀyetlerine óaml itmek mi evlÀ veyÀòÿd
baúúalaruñ rivÀyetlerin mi iètimÀd itmek enseb olur? ømdi øbrÀhìm ÒÀlid ben saña vÀøÕó ve
óaúìúatini beyÀn iderem. Ve senüñ daòi her óÀlde güzelce maèlÿmuñdur. Ve bilürsin kim aãóÀbdan
ekåeri Resÿl-i Ekrem Óaøreti’nden bir úeyé suéÀlde cesÀret idemeyüp ve her emrüñ taóúìú ve
teftìúine úÀdir olamazlar idi. Ve AllÀhu TeèÀlÀ daòi ol suéÀlden menèe Àyet nÀzil buyurdÕ: Ϧ
˴ ϳ˶άϟ͉ Ύ˴Ϭϳ͊ ˴ Ύ˴ϳ
120
˸Ϣϛ˵ ˸Άδ
˵ Η˴ ˸ϢϜ˵ ϟ˴ Ϊ˴ ˸ΒΗ˵ ϥ˶· ˯Ύ˴ϴ˸η˴ ˸Ϧϋ
˴ ˸Ϯ˵ϟ΄˴˸δΗ˴ ϻ
˴ ˸Ϯ˵Ϩϣ˴  Yaènì ey ìmÀn getüren bendeler suéÀl itmeyiñüz baèøÕ úeylerden
ve eger suéÀl idecegiñüz úeyé size ôÀhir olursa sizüñ içün eyü olmaz. Ve bu Àyet nÀzil olduúda
aãóÀb-Õ cümlesi Resÿlu’l-lÀh’dan suéÀl itmeyi terk idüp dÀéimÀ èArÀb’dan biri gelüp Resÿlu’llÀh’dan suéÀl itmesini ve anlar daòi ol vÀsÕùa ile kelÀm-Õ Reãÿli istimÀè eylemelerini temennÀ ve
arzÿ iderler idi.
Ve daòi benüm mevlÀm Caèfer bin 23a Muóammed Óaøretleri rivÀyet iderken iúitdüm ve
buyurdular ki ‘Ceddim èAlì bin Óüseyin’den ol daòi peder-i èÀlì-miúdÀrlarÕ Óaøret-i Emìrü’lMüéminìn ve Seyyidüél-vasiyyìñ EbÀ Eéimmetü’l-maèãÿmìn ve daòi Resÿl-i Rabbu’l-èÀlemìn èAlì
bin Ebì ÙÀlib èAleyhi’s-selÀm’dan SelmÀn-Õ FÀrisì Raómetu’l-lÀh buyurdÕlar: ‘Ey SelmÀn ben her
gice Resÿlu’l-lÀh’uñ yanÕna varup esrÀra dÀéir kelÀmlar söyleúirüz. Ve çoú vaúitler óalvet idüp
suéÀl ve cevÀblar iderüz. Ve baèøÕ evúÀt birlikde gezüp ve benden mÀèadÀ kimseye bu müyesser
olmaz. Ve Peyàamber daòi benden baúúa kimseyi maórem-i esrÀr bilmez. Ve óalvetde bulundÕàÕ
vaúit benden mÀèadÀ yanÕna kimse giremez. Ve ekåer-i evúÀt benüm òÀnemde óalvet iderüz. Ve
ben daòi Resÿl-i ÒudÀ’nuñ òÀnesine gitdigümde nerede bulunup óalvet lÀzÕm olsaydÕ tenhÀ
bulunmaú içün óaremlerini ùaúraya çÕúarur idi. Ve benüm òÀneme geldükde FÀùÕma ve evlÀdlarumÕ
bile ol òÀnede oùurtmazdÕ. Ve Resÿl-i ÒudÀ’dan mÀèadÀ kimse benüm suéÀlüme ùÀúati olmazdÕ.
Belki úefúat ve mihribÀnlÕú üzre baña cevÀblar virür idi. Ve óatta CebrÀéil daòi ben óÀøÕr iken
Resÿlu’l-lÀh ile itdükleri mükÀlemeler benden ãaúlÕ olmazdÕ. Ve bu umÿrÀt benden baúúasÕna
müyesser degildür. Ve benüm suéÀlÀtum òitÀm bulursa kendi suéÀl ve cevÀba baúlardÕ. ÓelÀl ve
óarÀm emr ve nehy ùÀèat ve maèsiyete dÀéir nüzÿl iden Àyetlerüñ cümlesini baña taèlìm eylerdi. Ve
her úeyéi evvel imlÀ buyurup ben kendi óattumla yazar idüm. Ve her Àyetüñ ôÀhir ve bÀùÕn
teévìlÀtÕnÕ baña èayÀn iderdi. Ve her ne sözler söyledi ise cümlesini der-òÀùÕr iderek aãlÀ
unutmadum.”
VaútÀ ki Óüsniyye bu kelÀmÕ edÀ itdi HÀrÿn Reúìd ve óuøøÀr-Õ meclis aàladÕlar ve
Óüsniyye’nüñ kelÀmÕnÕ taãdìú itdiler. øbrÀhìm ÒÀlid úulunc maraøÕna giriftÀr olaraú baúÕnÕ yire
egmiúdi. Óüsniyye didi: “Ey øbrÀhìm ÒÀlid çünki aãóÀb-Õ tefsìr ve eóÀdìåi ve rÀvìlerüñ keyfiyyet-i
aóvÀl ve aúvÀlini iúitdüñ. ømdi bu iki gürÿhuñ èaúÀyidini daòi beyÀn idelüm ki úanàÕsÕ òaúúa
muvÀfÕú ve úanàÕsÕ bÀùÕl oldÕàÕnÕ bilüp añlayasuñ. YÀ øbrÀhìm evvelÀ ehl-i beyt-i RisÀlet ve anlaruñ
ùarìúlerine sÀlik olanlaruñ iètiúÀdlarÕ oldur ki AllÀhu TeèÀlÀ Óaøretleri’ni óaúìm ve èÀdil ve
118 Haúr (59/7) “Peygamber size ne verdiyse onu alÕn. Size neyi yasakladÕysa ondan sakÕnÕn.”
119 Ahzâb (33/33) “Ey ehli beyt! Allah sizden kiri gidermek ve sizi tertemiz, pampak yapmak istiyor.”
120 Mâide (5/101) “Ey iman edenler! AçÕklandÕ÷Õ zaman hoúunuza gitmeyecek olan úeylerden sormayÕn.”
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münezzeh bilürler. Ve ãÕfÀt-Õ úadìmi aña nisbeten cümle èizzetleri óavÀle iderek ‘Be-her úeyée úÀdir
ve èÀlimdür.’ dirler. Ve AllÀhu TeèÀlÀ 23b fÀèil-i úabÀyió olmayup ve andan ãÀdÕr olan efèÀl-i bìàaraø ve óikmete úÀmil olup ôÀlim degildür. Ve bendesine teklìf-i mÀ-lÀ-yutaú itmez. Ve iòtiyÀrÕ
úadr-i teklìf iderek bendesini ÕøùÕrÀra düúürmez. Ve aèmÀl-i óasenede bulunan bendesine ve
maèãiyet idene èiúÀb ve ecr-i aôìm iósÀn ider. Emr ve nehy daòi óadìådür. ZìrÀ maèdÿm úeye emr
itmek muóÀldür. Bendesi úÀdir olmayan úeyée kendü úÀdirdür. Ve bendesinüñ küfr ve fÕsúÕna aãlÀ
rÀøÕ olmaz. Küfr ve fÕsú ve ôulm muùlaúÀ anuñ taúdìriyle degildür. Eger bir bende bendeligini icrÀ
ve òÕêmetini edÀiderse aña ziyÀdesiyle ücretini virür. Ve aãlÀ bir göz anÕ görebilmez. Ve görilmesi
daòi muóÀldür. EnbiyÀ-Õ kirÀmÕ maèãÿm bilüp cemìè-i õünÿb-Õ kebìre ve ãaàìre ve sehv ve nisyÀn
ve òaùÀdan müberrÀ olduúlarÕna iètiúÀd iderler. Ve her ne úadar enbiyÀ geldiyse evãíyÀ ve òulefÀlarÕ
AllÀh ùarafÕndan taèyìn olunmÕú bilürler. Ve hiç peyàambere ümmeti ùarafÕndan vaãì taèyìn
olunmayup vaãì taèyìn itmeksizin dünyÀdan Àòirete gitmediler. Ve óatta bizüm resÿlimüz efêÀl-i
enbiyÀ olup ve vaãìsi daòi seyyid-i evãiyÀdur. CenÀb-Õ Óaú ùarafÕndan taèyìn olundÕàÕna iètiúÀd-Õ
úavì iderler. Ve ÀyÀt-Õ ÚuréÀn daòi buña úÀhid-i kÀfìdür. Ve Resÿlu’l-lÀh emr-i ølÀhì üzre aãóÀb
cümle óÀøÕr iken áadìr-i Òum’da vaãì ve òalìfe ve òalúa imÀm taèyìn buyurdÕlar. Ve Resÿlu’llÀh’dan ãoñra òulefÀm on iki maèãÿmlardur. Kendü ehl-i beytinden olaraú ve naãã-Õ ÚuréÀn-Õ
Mecìd üzre cümlesi maèãÿm ve mutaòòer ve erbÀb-Õ muèceze ve velÀyet ve cemìè-i èulÿm-Õ cÀmiè
ve ãÀóib-i èilm-i ledünnì anlardur. MuvÀfÕú ve muòÀlif muóibb ve àayr-Õ muóibb anlaruñ èiãmet ve
ùahÀret ve èilm ve seóÀvet ve úecÀèat ve kerÀmet ve úarÀbetlerini inkÀr idemezler. Ve anlara úÀhid
AllÀhu TeèÀlÀ’dur. Óükm-i ølÀhì ve Resÿl-i ÒudÀ üzre anlara muùìè olanuñ tÀcÕ ve dest-kÀr ve
münkirleri melèÿn ve merdÿddur. Belki eúeddun mine’l-küffÀrdur. Ve èÀlem-i kÀéinÀt luùf-Õ
ølÀhìden hiçbir vaúitde òÀlì olmaz. Ve imÀm daòi be-her óÀlde maèãÿmlardur. 24a DelÀéil-i èaúlì ve
naúlì olaraú kitÀblar teélìf itmiúlerdür. Ve her bir gÿne olan naãã-Õ ÚuréÀn’a muòÀlif olur ise iètibÀr
itmezler. Ve füssÀú ve füccÀruñ icmÀèÕna aãlÀ iètibÀr itmezler. Ve òulefÀ-Õ Resÿl aãlÀ ùahÀretsiz
olmayup niyyetsiz vuøÿè ve àusle mübÀúeret itmezler.”
Óüsniyye ol eånÀda Ebÿ Óanìfe’nüñ tilmìõi Ebÿ Yÿsuf’a ùoàrÕ teveccüh idüp didi: “Anlar
ãonÕ muóaúúaú itmedikce abdest almazlar. Ve iki elleriyle yüzlerüñ yumazlar. Ve Resÿl (a.s.)
Óaøretleri buyurmÕúlardur ki 121ΝήϔϠϟέΎδϴϟϭ ϪΟϮϠϟ ϦϴϤϴϟ didi. Úulaú ve boynuna meshi cÀéiz bilmezler.
Bidèat ve óarÀmdur dirler. Ve AllÀh’uñ óükmine muòÀlefeti aãlÀ cÀéiz görmeyüp ayaúlarÕnÕ
yumazlar. ÓÀl ve øarÿret olmaduúça cild üzerine mesh itmezler. Ve namÀzda FÀtióÀ’dan ve Zamme
sÿreden bismi’l-lÀh òazf itmezler. Ve FÀtióÀ’nuñ maènÀsÕnÕ FÀrisìce tecvìz úÕlmazlar. Sücÿd ve
rükÿè ve úÕyÀm ve úuèÿdÕ ùarìúa-Õ Resÿl ve ehl-i beyt ve ãaóabe-i kibÀr üzre edÀ iderler. EnbiyÀ ve
melÀéikeye selÀm virmek bedeline yÀd-Õ rehÀ úÕlmazlar.”
Ol óìnde HÀrÿn Reúìd ve òalÀéiú cümlesi gülmege baúlayup Ebÿ Yÿsuf’a temesòur itdiler.
Ve Óüsniyye yine didi: “Ey Ebÿ Yÿsuf müsteóallÀtÕ ùavúan etini óelÀl bilmezler. Ve necisü’lèaynda olan kelbüñ derisi dibÀàat122olursa ùÀhir dimezler. Ve úaynamÕú úarabÕ ve saùranc ve envÀéi
úumÀrÕ óarÀm bileyorlar. Ve imÀmete liyÀúati olmayan fÀsÕúuñ ardÕnda namÀz úÕlmazlar. Pes
bunlar ancaú bir èÀdil kimseye teslìm ve iútidÀ iderler. Temettuè-Õ óacc ve mütèa-Õ nisÀÕ bir fÀsÕúuñ
menèiyle ôÀyiè ve bÀùÕl itmezler.”
Óüsniyye bu sözlerden ãoñra yüzini ùÀfièì’ye dönüp didi: “Ey ùÀfièì ùarìúa-Õ ehl-i beyte
sülÿk idenler zinÀdan èamele gelmiú olan úÕza èaúd ve nikÀh itmezler. Ve anasÕ baùnÕnda bir çocuú
121 “Sa÷ (el) yüz, sol mahrem yer içindir.”
122 Metinde ΖϏΎΒσ úeklinde yazÕlmÕútÕr.
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dört sene úaldÕàÕnÕ taãdìú itmezler.” Óüsniyye bu iúÀretle ùÀfièì’ye baúup güldükde ùÀfièì nefes
çekmeye mecÀli úalmadÕ. Óüsniyye didi: “Ey ùÀfièì ehl-i beyt ve tÀbièìn-i ehl-i beyt mÀder ve
hemúìresini bilmeyerek èaúd ve nikÀh itmiú olan kimesneden óadd sÀúÕù oldÕàÕnÕ aãlÀ dimezler. Ve
óacc yolÕnda õekerine bir úey ãarup mÀderine düòÿl itse andan yine óadd sÀúÕù oldÕàÕnÕ beyÀn
itmediler. Ve livÀùa iden kimseye óadd urulmaz dimediler. ÚÕãÀã-Õ èamel itmegi cÀéiz bilmediler.
Ve ibtidÀ èamel-i úÕyÀsa mürtekib olan øblìs olup123Ϧ
˴ Ϫ˵ ˸Ϩϣ˶ ˲ή˸ϴΧ
˴ Ύ˴ϧ˴ didi.
˳ ϴσ ˸Ϧϣ˶ Ϫ˵ Θ˴ ˸ϘϠ˴Χ
˴ ϭ˴ έ˳ Ύ˴ϧ ˸Ϧϣ˶ 24b ϰϨ˴Θ˸ϘϠ˴Χ
äoñra úÕyÀs cÀéiz bilen Ebÿ Òanìfe’nüñ dersinde ey Ebÿ Yÿsuf bir daòi söylemeyelüm ìmÀn ve
necÀtumuz meúnìdedür. Ve bunu daòi muùlaú ve muóaúúaú bil kim fÕrúa-i NÀciyye bizlerüz. Ve
eéimmelerimüz ùÀhir ve maèãÿmlardur. Emr-i ølÀhì üzre ve óadìå-i Resÿl üzre kendü muóibblerine
úefÀèat idüp ve anlaruñ muòÀlifleri hÀliúìn ve ôÀlimìn ve merdÿd ve kÀfir ve melèÿnlardur. Ve
kendü nefslerine menfÀèat øÕmnÕnda bir kimesnenüñ úan ve malÕnÕ óelÀl bilmezler. Ve Resÿlu’llÀh’uñ sünneti üzre yüzügi ãaà parmaàÕna ùÀèate mebnì ol sünneti terk itmezler. Ve Peyàamber ve
Àline tamÀmen ãalavÀt gönderüp ehl-i beyt-i Resÿl’e ãalavÀt cÀéiz degildür dimezler. Ve
MuèÀviye’nüñ ve Yezid’üñ sünnetine tÀbiè olmazlar. 124Ϫ˵ Θ˵ Ϝ˴ Ό˶ Ϡ˴ϣ˴ ϭ˴ ˸ϢϜ˵ ˸ϴϠ˴ϋ
˴ ϰ͋Ϡμ
˴ ϳ˵ ϯ˶άϟ͉ Ϯ˴ ϫ˵ Àyet-i úerìfesini
AllÀh buyurmÕúdur dirler. Ve èAlì bin Ebì ÙÀlib’i emìrü’l-Müéminìn deyü õikr iderler. Ve bu ism-i
úerìfi AllÀh ve Resÿl emriyle aña maóãÿãdur dirler ve óatta zamÀn-Õ Reãÿlu’l-lÀh’da aña emìrü’lMüéminìn òiùÀb olunup dìgeri óaúúÕnda emìrü’l-Müéminìn òiùÀbÕ vuúÿèa gelmedi. 125Ϫ˵ Ϡ͉ϟ Ϣ˵ Ϝ˵ ͊ϴϟ˶ϭ˴ Ύ˴Ϥϧ͉ ˶
Àyesi üzre Resÿl’üñ zamÀnÕnda ekåeriyÀ aña veliyyü’l-lÀh ve veliyyü’l-Müéminìn òiùÀb iderlerdi.
Ve anlaruñ óaúúÕnda ãalavÀt gönderilüp düúmÀnlarÕ óaúúÕnda celì ve òafì laènet õikriyle talùìf
olunurlardÕ. Anlaruñ èiãmet ve ùahÀretlerine icmÀè-Õ òavaãã-Õ ümmet olup óaúlarÕnda ôulm ve
muhÀlefet idenlerüñ küfrine óükm olunmasÕ icmÀè-Õ ümmet üzre olmÕúdur. Ùarìú-i müstaúìm ancaú
anlaruñ sÀlik olduúlarÕ ùarìúdür. Ve anlaruñ muòÀliflerinden sünnet-i Resÿl deyü èamel itdikleri
èibÀdÀt-Õ müstaóibbenüñ ekåerì kiõb ve bühtÀn olup belki laúabÕ úeyheyn-i fÀcirìnüñ zamÀnÕnda
iódÀå ve iútihÀr bulmÕúdur.”
Óüsniyye úeyòeynüñ ùaènÕna bu maóÀllde iùÀle-i lisÀn itdükde èulemÀ-Õ BaàdÀd feryÀd ve
òurÿúa gelüp ùÀfièì yanÕndaki diviti úaldÕrup Óüsniyye’ye atdÕlar. Ol óÀlde HÀrÿn Reúìd gülerek
didi: “Ey ùÀfièì bu bir cÀriyedür. Biz anÕ her ne söyler ise muèÀf itmiúüz. Anuñ úatli ve ezÀsundan
ne óÀãÕl olur. Úudretiñüz var ise ÀyÀt-Õ ÚuréÀn ve eóÀdìå-i 25a nebevì ile anÕ ilzÀm idiñüz.” didükde
Óüsniyye bundan bir miúdÀr taúviyet bulupdidi: “Ey ùÀfièì sen èulemÀ meclisinde oturacaú bir
rütbede degilsüñ. Kendi èakìdeñce vÀlidenüñ úarnÕnda dört sene úaldÕàuñ faøìhat saña kÀfìdür. Ve
pederinüñ vefÀtÕndan dört sene ãoñra tevellüd itmiúsüñ. Ve bu meséeleye kendüñ fetvÀ
virmekdesüñ. Aãl ve nesebüñ pek ãaóìódür. øbtidÀ sen ehl-i beyt-i Resÿlu’l-lÀh’uñ ùarìúasÕna õÀhib
olup kendini anlara muòlis bir bende èadd iderek imdi muòÀlefetinde olmaàÕn ãÕhhat-i nesebüñ
iútiøÀsÕdur. VallÀhi óadìå vardur, ehl-i beyt-i Resÿl’e èadÀvet itmez illÀ veledü’õ-õìnÀ ve veledü’lóìf. Ey ùafièì evÀéilde Ebÿ Óanìfe’i hicv itdüñ ve ehl-i beyte muòÀlefetine nisbet úasìdei hicvle
girü àalaù ictióÀd itdigini ve úÕyÀs üzre èamel úÕldÕàÕnÕ iôhÀr ve ùaèn itmiú oldÕàuñ cümle óüøøÀr-Õ
meclisüñ maèlÿmÕdur, inkÀr itmezler. Ve bu zamÀnede beú günlük iètibÀrsÕz dünyÀvÀsÕùÀsÕyla dìni
dünyÀya ãatup òalúa imÀm [u] piúvÀlÕú iddÀsÕyle Ebÿ Óanìfe miåillü Àdeme ùarìú-i óazelÀnuñ úerìk
ve cÀnib-inìrÀna gitmede refíú olduñ. Ey ùÀfièì Óaøret-i Nÿó èAleyhi’s-selÀm ùÿl-i èömri ve keåret
Óaøret-i øbrÀhìm óÕllet ve Haøret-i MÿsÀ derece-i mükÀlemet ve Õü’l-Úarneyn ve Óaøret-i
SüleymÀn salùÀnat ve úevket ve DÀvÿd úuvvet ve èizzet ve èÌsÀ rifèat ve menzeletleriyle cümlesi
123 A’râf (7 : 12) “Ben, dedi, ondan hayÕrlÕyÕm; beni ateúten yarattÕn, onu çamurdan yarattÕn.”
124 Ahzâb (33/43) “Melekleri ile birlikte üzerinize rahmet ve bereket indiren O'dur.”
125 Mâide (5/55) “Sizin asÕl dostunuz Allah'tÕr.”
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irÀdet baúÕnÕ bizüm peyàamberimüzüñ ÀstÀne-i devlet ve èatebe-i èizzetlerine úoyup Ϧϣ ϰϨϠόΟ ϢϬϠϟ
126
ΪϤΤϣ Ζ˷ϣ deyü niyÀz ve temennÀ itmiúlerdür. Ve peyàamberimüzüñ dahi òÀfÕôlarÕ ve milletüñ
muútedÀlarÕ ve RaómÀn’uñ emnÀlarÕ ve ÚuréÀn’uñ müfessirleri ve AllÀh’uñ óüccetleri ve Resÿl’üñ
evãiyÀlarÕ 127˱ήϴ˶Ϭ˸τΗ˴ ˸Ϣϛ˵ ή˴ Ϭ͋ τ
˴ ϳ˵ ϭ˴ Ζ
˶ ˸ϴΒ˴ ˸ϟ Ϟ
˴ ˸ϫ˴ β
˴ ˸Οή͋ ϟ Ϣ˵ Ϝ˵ ˸Ϩϋ
˴ ΐ
˴ ϫ˶ ˸άϴ˵ϟ˶ Ϫ˵ ͉Ϡϟ Ϊ˵ ϳ˶ήϳ˵ Ύ˴Ϥϧ͉ ˶ Àyet-i úerìfesinüñ maèãÿmlarÕ, Ύ˴Ϭϳ͊˴ Ύ˴ϳ
128
˸ϢϜ˵ ˸Ϩϣ˶ ή˶ ˸ϣΎ˴ ˸ϟ ϰ˶ϟϭ˵ϭ˴ ϝ
˴ Ϯ˵γή͉ ϟ Ϯ˵όϴσ˴ϭ˴ Ϫ˴ Ϡ˷ϟ Ϯ˵όϴσ˴ Ϯ˵Ϩϣ˴  Ϧ
˴ ϳά͉ϟ naãã-Õ kerìmüñ menãÿãlarÕ, Ϫ˴ Ϡ͉ϟ Ϯ˵ϘΗ͉  Ϯ˵Ϩϣ˴ ˴ Ϧ
˴ ϳ˶άϟ͉ Ύ˴Ϭϳ͊ ˴ Ύ˴ϳ
129
130
Ϧ
˴ ϴ˶ϗΩ˶ Ύ͉μϟ ϊ˴ ϣ˴ Ϯ˵ϧϮ˵ϛϭ˴ tenzìlinüñ server-i ãÕddÕúlarÕ, Δ˴ Ϩ͉ Π
˴ ˸ϟ Ϣ˵ Ϭ˵ ϟ˴ ϥ
͉ Ύ˴ Α˶ ˸ϢϬ˵ ϟ˴˴Ϯ˸ϣ˴ϭ˴ ˸ϢϬ˵ δ
˴ ϔ˵ ˸ϧ˴ Ϧ
˴ ϴ˶Ϩϣ˶ ˸ΆϤ˵ ˸ϟ Ϧ
˴ ϣ˶ ϯ˴ήΘ˴ ˸η Ϫ˴ Ϡ͉ϟ ϥ
͉ ˶ Àyeti kerìmesinüñ cÀn-fedÀ idenleri 131˱ήϴ˶γ˴ϭ˴ Ύ˱Ϥϴ˶Θϳ˴ ϭ˴ Ύ˱Ϩϴ˶Ϝ˸δϣ˶ Ϫ˶ Β͋ Σ
˵ ϰ˴Ϡϋ
˴ ϡ˴ Ύ˴ότ
͉ ϟ ϥ
˴ Ϯ˵Ϥό˶ ˸τϳ˵ ϭ˴ Àyesinüñ loúma-baòú
olanlarÕ ve bunlaruñ reés ve reéisi ol ãÀóib-i devletdür ki Óaøret-i Resÿl anuñ óaúúÕnda buyurdÕlar.
Ve bu daòi sizüñ ve rivÀyet-i úavliñüzce mesùÿrdur: ϩϮϘΗ ̶ϓ ΡϮϧ ̶ϟ ϭ ϪϤϠϋ ̶ϓ ϡΩ ̶ϟ ήψϨϳ ϥ 25b Ωέ Ϧϣ
132
ΐϟΎσ ̶Α ϦΑ ̶Ϡϋ ̶ϟ ήψϨϴϠϓ ϪΗΩΎΒϋ ̶ϓ ̶δϴϋ ̶ϟ ϭ ϪΘΒϴϫ ̶ϓ ̶γϮϣ ̶ϟ ϭ ϪϤϠΣ ̶ϓ ϢϴϫήΑ ̶ϟ ϭ VaútÀ ki
peyàamberimüzüñ buña èuluvv-i úÀn ve kemÀl-i rifèatÕnda ibn-i èammÕ ve birÀderi ve vaãìsi olup ve
Óaøret-i Resÿl daòi anÕ sizüñ øuèmuñuzca ve ittifÀú-Õ øslÀm üzre cümle èulu’l-èazm peyàamberler
ile berÀber ùutmÕúdur. Pes saña úimdi ey ùÀfièì úÀh-rÀh-Õ muóabbeti bÕraúup bir nice nÀúÕã ve ebÿ’lfaøl ve ehl-i beytte ôÀlim ve gümrÀh bulunan füseúÀnuñ tarìúasÕna sÀlik olaraú irÀdet yediyle Ϣϫϭ
έΎϨϟ ϰϟ ϥϭΪΘϬϳ ΔϤ olan imÀmÀn-Õ fÀsÕkanuñ eteklerine yapÕúduñ.” didükde ùÀfièì òacÀletinden mürde
ãÕfaùÕna varup cevÀba úudret ve òiùÀba mecÀli úalmadÕ.
Dìger mertebe Óüsniyye øbrÀhìm ÒÀlid’e teveccüh idüp didi: “Ol günden ki Ebÿ Bekir
müteãaddì emr-i òilÀfet oldÕ. Óaøret-i èAlì anÕ ve aña tÀbiè olan aãóÀbÕ kerrÀt ve merrÀt óüccet ve
delìl ile ilzÀm ve bì-ímÀn iderek òalúuñ içinde úermende ve bì-iètibÀr baúlarÕnÕ aúaàa diküp bir
cevÀba úÀdir olmamÕúlardur. Ve ol vaúitden úimdiye úadar aèdÀ-yÕ dìn ve ôÀlimÀn-Õ pür-kemìnüñ
keåretinden muóibbÀn-Õ Àl-i Resÿl bulunan ehl-i ìmÀn-Õ óaúìúat meõhebi iôhÀra úÀdir olmayup
ùarìú-i müstaúìm Àl-i Resÿl ìrÀd iderek aèdÀ-yÕ Àl-i Muóammed’i ilzÀm ve õelìl itmemiúlerdür. Va’llÀhi’l-óamd bu gün òalìfe-i zamÀn sÀyesinde baña furãat müyesser oldÕ. AúvÀl ve efèÀline
müteúebbiå oldÕàÕñuz eéimme-i iølÀlüñ bÀùÕl olduúlarÕ delìl ve bürhÀn üzre sizlere irÀée olduúda
úermende ve óacÀlete dÿçÀr oldÕñuz. Söyle ey øbrÀhìm peyàamberlik göz ile görülecek ãÿret mi
veyÀòÿd insÀn ãÿretinde ehl-i keúf ve kerÀmetden baúúa müúÀhedesi mümkin olmaz bir maènÀ
mÕdur? Ve daòi AllÀhu TeèÀlÀ Óaøretleri peyàamber göndermesi neye mebnìdür? Ve ol peyàamber
dünyÀdan gidecegi óÀlde peyàamberlikden èibÀret olan nübüvvet maènÀsÕ daòi gidüp àÀéib olur mÕ
veyÀòÿd nübüvvet eåeri münúaùiè olmayup úerÀyiè ve aókÀmÕ óÕfô itmek içün ol peyàamber nefs ve
rÿóÕna muúÀrib bir rÿóÕ [mÕ] iútiøÀ ider? VeyÀhÿd bu eånÀ-yÕ 26a óÀlde eóibbÀ-yÕ dìn içün bir
imÀm-Õ èÀlemüñ vücÿdÕna ihtiyÀcÕ lÀzÕm gelür [mi]? Ey øbrÀhìm buña bir cevÀb isterüm. ÒudÀ-yÕ
lÀ-YezÀl óaúúÕçün yüz yigirmi dört biñ peyàamber-i mürsel ve àayr-Õ mürsel dünyÀya geldiler.
øblÀà-Õ risÀlÀt idüp dünyÀdan rÕóletlerinde daòi taèyìn itmeksizin gitmediler.” øbrÀhìm didi: “Bu
inkÀr olunmaz.” Óüsniyye didi: “èAcabÀ vaãì ve òalìfe taèyìni emr-i ølÀhìyle midür?” øbrÀhìm didi
“Emr-i ølÀhì oldÕàÕ emr-i maèlÿmdur.” Óüsniyye didi: “MÀdÀm ki cemìè-i enbiyÀ emr-i ølÀhì üzre
126 “AllahÕm beni Muhammed ümmetinden kÕl.”
127 Ahzâb (33/33) “Ey ehli beyt! Allah sizden kiri gidermek ve sizi tertemiz, pampak yapmak istiyor.”
128 Nisâ (4/59) “Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, Peygambere de itaat edin ve sizden olan emir sahibine
de itaat edin.”
129 Tevbe (9/119) “Ey iman edenler! Allah'dan korkun ve do÷rularla beraber olun.”
130 Tevbe (9/111) “Allah, müminlerden, canlarÕnÕ ve mallarÕnÕ, kendilerine cennet vermek üzere satÕn
almÕútÕr.”
131 ønsân (76/8) “Düúküne, yetime ve esire seve seve yemek yedirirler.”
132 “Kim Âdem’in ilmini, Nuh’un takvasÕnÕ, øbrahim’in hilmini, Musa’nÕn heybetini, øsa’nÕn ibadetini
görmek isterse Ali b. Ebî Tâlib’e baksÕn.”
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daòi taèyìn itmiúlerdür bizüm peyàamberimüz efêÀl-i enbiyÀ dìn ve úerìèatini ióyÀ itmege bir vaãì
taèyìn itmedigünüñ sebebi nedür? Ve peyàambere vaãì taèyìni daòi emr olmÕú iken bilÀ-vaãì
dünyÀdan rÕòlet iderek ümmetine bir vaãì bulunmamÕú. Ne vechle olabilür? Bu ãÿretde êalÀlete
üftÀde olmaú lÀzÕm gelür. Ve daòi ey øbrÀhìm peyàamber oldur ki AllÀh buyurdÕàÕ üzre zemìn ve
ÀsumÀn úÀdir olamadÕúlarÕ emre müteóemmil ola. YÀ gerekdür òaùÀ ve sefìh èÀúÕú ve dürÿà-gÿ olup
kendi nefs-i müddeèÀsÕ üzre òalúa emr ve teklìf iderek bir nice kimesne baúÕna cemè olup óaúúÕnda
úehÀdet vireler. äonrÀ istediklerini icrÀ ideler. VeyÀòÿd peyàamber didigüñ õÀta AllÀh ùarafÕndan
bir óüccet ve delìl gösterilüp peyàamberlerden alÕnan èahd ve mìåÀú ol peyàamberden daòi alÕnmÕú
ola ve ÚuréÀn’da õikri vechle AllÀóu TeèÀlÀ ile peyàamberÀn miyÀnÕnda olan èahd ve mìåÀú ne
àÿnÀdur. øètibÀrÕ var mÕ veyÀòÿd bunlaruñ cümlesi efsÀne midür söyleñüz? TÀ biz de bu óaml-i
girÀnÕ arúamuzdan atup rÀóat ve asÀyiúe varalum. Ve bir de kendümize zaómet virmeyelüm òalú
kimi isterlerse òalìfe itsünler ve göñülleri diledigini imÀm úÕlsuñlar.
Ve daòi ey øbrÀhìm ÒÀlid imÀmet didigüñ ne úeydür? èAcabÀ øbrÀhìm Òalìl (a.s)’a virilen
imÀmet midür? AllÀhu TeèÀlÀ óaúúÕnda buyurdÕ: 133Ύ˱ϣΎ˴ϣ˶ α
˶ Ύ͉ϨϠ˶ϟ Ϛ
˴ Ϡ˵ϋ
˶ Ύ˴Ο ϰ͋ϧ˶ Ve dìger maóalde buyurmÕú:
134
135
˴ ϴϘ͉ΘϤ˵ ˸Ϡϟ˶ Ύ˴Ϩ˸Ϡό˴ ˸Ο˴ϭ. Ve buradan mefhÿm olan imÀmet
έ˶ Ύ͉Ϩϟ ϰϟ˴˶ ϥ
˴ Ϯ˵ϋ˸Ϊϳ˴ Δ˱ Ϥ͉ ˶ ˴ ˸Ϣϫ˵ Ύ˴Ϩ˸Ϡό˴ Ο
˴ ϭ˴ Ve yine buyurdÕ: Ύ˱ϣΎ˴ϣ˶ Ϧ
iki úÕsÕm oluyor. Birisi imÀm-Õ müttaúÕyÀn ve dìgeri imÀm-Õ echel-i ehl-i cehennem. YÀènì anlar ki
bu òalúÕ cehenneme daèvet iderler. ømdi imÀm-Õ müttaúÕyÀn kimlerdür ve èalÀmetleri nedür? Ve
AllÀh ùarafÕndan olanimÀm peyàamberlik meåÀbesinde olur mÕ olmaz mÕ? Ve vaãì-i Resÿl ve
imÀm-Õ MüselmÀnÀn Óaøret-i øbrÀhìm Peyàamberüñ neslinden olup ÀbÀÕ ve ecdÀd-Õ úerìki aãlÀ puta
ùapmÕú ve ùahÀret üzre tevellüd itmiú ve ìmÀna ùoàrÕ ve nÿr-Õ èilm ve úuvvet-i nefs ve esrÀr-Õ 26b
èarúu’l-lÀhdan òaberi ve maèrifeti ve ÀdÀb ve aòlÀk-Õ sütÿdesi mebdeé u meéÀddan muòbir ve ãabr
ve óilm ve ùÀèÀte müdÀvemeti ve úübehÀtdan ictinÀbÕ ve kerem ve saòÀvet ve èilm ve úecÀèat ve
kÀfir ve ôÀlim ve münÀfÕú ve cÀbbÀrlarÕ keår ve helÀke úudreti ve Müémin muùùaúìlere èazìz ve
refìú ve mudÀrÀ ve òoú-aòlÀka mÀlik oldÕàÕ úeyéi AllÀh yolÕna nafaúa úÕlmasÕ müúkilÀt ve taóúìúÀt-Õ
ÚuréÀn’Õ güzelce èÀlim olup bilmesi ve dÀéimÀ mesÀkìn ve fuúarÀ ile muãÀóabet itmesi geçmiú ve
gelecek úeylerden òalúa òaber virmesi AllÀhu TeèÀlÀ ve resÿlini cÀnÕndan ziyÀde sevmesi ve ÀyÀt-Õ
ÚuréÀn óaúúÕnda çoúça nÀzil oldÕàÕ muvÀfÕú ve muòÀlif úavlince çoú eóÀdìå-i ãaóìhÀ óaúúÕnda
Peyàamberden vÀrid olmasÕ ve eóÀdìå-i meõkÿrei muòÀlifler daòi münkir olmasÕ ve cemìè-i
àazavÀtda müúrik ve kÀfiri helÀk iderek aãlÀ firÀr itmemesi ve Peyàamber daòi anuñ òarb ve seyfini
cinn ve insüñ èamÀline berÀber ve efêal úÕlmasÕ ve icmÀè-Õ ümmet muvÀfÕú ve muòÀlif rivÀyeti
vechle Resÿl (a.s.) anÕ ibn-i èamm ve birÀder ve nÿr-Õ çeúmi deyü óaúúÕnda buyurmasÕ ve bu evãÀf-Õ
meõkÿre óaúúÕnda muètÀd olan kimesne mi imÀmete evlÀ veyÀòÿd úÕrú yÕl puta ùapmÕú ve laóm ve
cildi ve èiôÀm ve úÀnÕ úarÀb-Õ óarÀmdan perverde olmÕú ve müddet-i medìd lÀt ve èuzzÀ
èubÿdiyetinde èömrini sarf itmiú ve baèdehÿ iôhÀr-Õ ìmÀn úÕlmÕú ise de henüz minberde iken bir
èavratuñ suèÀlinden èÀciz úalup 136ΕϮϴΒϟ ϰϓ ΕέΪΨϤϟ ϰΘΣ ϰ˷Ϩϣ ϪϘϓ ϢϜϠϛ dimiú oldÕàÕnÕ ve kerrÀt ve merrÀt
muvÀfÕú ve muòÀlif óuøÿrÕnda ϰϧϮϠΒϗ ilÀ Àòirihì lisÀnÕndan cÀrìúÕldÕàÕ èÖmer ve èUbeyde CerrÀó ve
SÀlim MevlÀ Ebì äÕddìúa ve Seyyid bin ÓÕøÕr ve Beúìr bin äaèd ÒÀlid bin Velìd ve dìger bir nice
fÀsÕú ve erzel-i ümmet iòtiyÀr ve icmÀèÕyle Sakìfe bin äÀèide’de ana bìèat itmiú olmaàla imÀm
olmasÕ ve aúdemleri bir urba ve òayyÀùlÕú sanèatÕ olup pederi daòi zamÀn-Õ cÀhiliyede èAbdu’l-lÀh
CüzÀ’nuñ ãofrasÕ baúÕnda òalúÕ ùÀèama daèvet idüp òalúdan faøla úalan ùÀèamÕ yimesi 27a ve
133 Bakara (2/124) “Ben seni bütün insanlara imam yapaca÷Õm.”
134 Kasas (28/41). “OnlarÕ ateúe ça÷Õran öncüler kÕldÕk.”
135 Furkân (25/74) “Bizi takva sahiplerine önder kÕl.”
136 “Ev hanÕmlarÕna varÕncaya kadar hepiniz benden daha fakihsiniz.”
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eyyÀm-Õ òilÀfetde daòi terzilik iderken òalú anÕ inkÀr ve óürmet úÕlmalarÕ ve bu evãÀf-Õ maèdÿde ile
mevãÿf olan kimesnei òÀnedÀn-Õ nübüvvetden efêal ve muúaddem ùutaraú Resÿlu’l-lÀh’dan ãoñra
bir nice fÀsÕúlaruñ zuèmÕnca óalìfe ve úÀéim-i maúÀm-Õ Resÿl ùanÕlup bilinmiú oldÕàÕ kendüde
faøìlet eåeri olmayaraú óaúúÕnda 137Ϳ ΪϨϋ Ύ˱ ΑϮΛ ήΜϛ dinilüp cÀéiz ve revÀ görülmesi. ømdi ey øbrÀhìm
sen söyle evãÀf-Õ meõkÿre ile õikr olunan iki imÀmdan imÀmet ve òilÀfete müsteóaú ve lÀyÕú
úanàÕsÕdur?”
øbrÀhìm didi: “Ey Óüsniyye èAlì bin Ebì ÙÀlib’üñ feøÀéilini biz münkir olmayup ve èuúÿl-i
beúer anuñ feøÀéilini idrÀk idemeyecegini bize daói meåbÿtdur. VelÀkin Ebÿ Bekir’üñ icmÀ-Õ
ümmete mebnì olup Resÿlu’l-lÀh daòi ϝ
˳ ϼο ϰϠϋ ϰΘϣ ϊϤΠΗϻ buyurmÕúlardur. Yaènì her bir emrde
benüm ümmetimüñ icmÀè-Õ ãavÀb görilmiúdür.” Óüsniyye didi: “Ey øbrÀhìm seni AllÀhu Õü’l-CelÀl
Óaøretleri’ne úasem virdüm ùoàrÕsÕnÕ söyle. Óüccetü’l-vedÀèuñ keyfiyyeti kitÀblarÕñuza mesùÿr ve
maèlÿm mÕdur? Resÿl-i ÒudÀ áadìr-i Òum’a geldükde emr-i ølÀhì üzre ol maóalde nüzÿl itdi ve
CebrÀéil daòi úu Àyet-i úerìfeyi getürdi: 138Ϫ˵ Θ˴ ϟ˴Ύ˴γέ˶ Ζ
˴ ˸ϐϠ͉Α˴ Ύ˴Ϥϓ˴ ˸Ϟό˴ ˸ϔΗ˴ ˸Ϣϟ˴ ˸ϥ˶ϭ˴ Ϛ
˴ Α͋ έ˴ ˸Ϧϣ˶ Ϛ
˴ ˸ϴϟ˴˶ ϝ
˴ ΰ˶ ˸ϧ˵ Ύ˴ϣ ˸ώϠ͋Α˴ ϝ
˵ Ϯ˵γή͉ ϟ Ύ˴Ϭϳ͊ ˴ Ύ˴ϳ
Resÿlu’l-lÀh baèøÕ aãóÀbdan òÀéif olup emr-i ølÀhìi iblÀàda müteóayyir iken verÀsÕnca Ϧ
˴ ϣ˶ Ϛ
˴ Ϥ˵ μ
˶ ˸όϳ˴ Ϫ˵ Ϡ͉ϟ˴ϭ
139
α
˶ Ύ͉Ϩϟ Àyesi nÀzil olduúda èAlì biñ Ebì ÙÀlib’üñ elinden ùutup deve cihÀzÕndan müretteb bir
minbere çÕúup buyurdÕ: ˸Ϧϣ˴ ˸ϝά˵ ˸Χ˴ϭ ϩ˵ ή˴ μ
˴ ϧ˴ ˸Ϧϣ˴ ˸ήμ
˵ ˸ϧ˴ϭ ϩ˵ ΩΎϋ ˸Ϧϣ˴ Ω˶ Ύϋ˴ϭ ϩ˵ ϻϭ ˸Ϧϣ˴ ϝ
˶ ϭ ͉ϢϬ˵ ˷Ϡϟ ϩ˵ ϻ˸Ϯϣ˴ ϲ
͇ Ϡ˶ϋ
˴ άϬ˴ϓ ϩ˵ ϻ˸Ϯϣ˴ Ζ
˵ ˸Ϩϛ˵ ˸Ϧϣ˴
140
ϪϤϠχ Ϧϣ ̶Ϡϋ Ϧόϟϭ Ϫ˵ ϟ˴ά˴ Χ
˴ . Der èaúab bu Àyet-i úerìfe nÀzil oldÕ: ϰ˶ΘϤ˴ ˸όϧ˶ ˸ϢϜ˵ ˸ϴϠ˴ϋ
˴ Ζ
˵ ˸ϤϤ˴ ˸Η˴ϭ˴ ˸ϢϜ˵ Ϩ˴ ϳ˶Ω ˸ϢϜ˵ ϟ˴ Ζ
˵ ˸ϠϤ˴ ˸ϛ˴ ϡ˴ ˸Ϯϴ˴ ˸ϟ˴
141
Ύ˱Ϩϳ˶Ω ϡ˴ Ύ˴Ϡ˸γΎ˶˸ϟ Ϣ˵ Ϝ˵ ϟ˴ Ζ
˵ ϴ˶οέ˴ ϭ˴ Ey øbrÀhìm müdÀóane ve muúÀberesiz vuúÿèÕnÕ söyle.” øbrÀhìm baú aúaàa
egüp cevÀb bile virmedi.
Ol óìnde Óüsniyye èulemÀya teveccüh idüp sizi Resÿl-i ÒudÀ’ya ve andan òalìfeye yemìn
virdigi gibi Ebÿ Yÿsuf didi: “Ekåerì ãaóÀbe ve müfessirìn taãrìóen söylemiúler. Áyet-i meõkÿre èAlì
bin Ebì ÙÀlib’üñ óaúúÕnda nÀzìl olup óadìå-i meõkÿr daòi ãaóìhdür.” Óüsniyye didi: “MÀdÀm ki
bunÕ ùoàrÕ söyledüñ bu Àye daòì kimüñ óaúúÕnda ise anÕ daòi ùoàrÕ söyle: Ϧ
˴ ϳ˶άϟ͉˴ϭ Ϫ˵ ϟ˵Ϯ˵γέ˴ ϭ˴ Ϫ˵ Ϡ͉ϟ Ϣ˵ Ϝ˵ ͊ϴϟ˶ϭ˴ Ύ˴Ϥϧ͉ ˶
142
Ϯ˵Ϩϣ˴ ˴ ila Àòiri’l-Àye.” Ebÿ Yÿsuf didi: “Bu Àyet daòi icmÀè-Õ ümmet üzere èAlì óaúúÕnda.”
“Ve Àyet-i mübÀóaleye ne dirsüñ? 27b143˸ϢϜ˵ δ
˴ ϔ˵ ˸ϧ˴ϭ˴ Ύ˴Ϩδ
˴ ϔ˵ ˸ϧ˴ϭ˴ ˸Ϣϛ˵ ˯˴ Ύ˴δϧ˶ ϭ˴ Ύ˴ϧ˯˴ Ύ˴δϧ˶ ϭ˴ ˸Ϣϛ˵ ˯˴ Ύ˴Ϩ˸Α˴ϭ˴ Ύ˴ϧ˯˴ Ύ˴Ϩ˸Α˴ ω
˵ ˸Ϊϧ˴ ˸Ϯϟ˴Ύ˴όΗ˴ ˸Ϟϗ˵
YÀ EbÀ Yÿsuf eger óaúúÕ iòfÀ iderseñ AllÀh’uñ laènetine müsteóaú olursuñ. MübÀhele güninde
Óaøret-i èAlì ve Óasan ve Óüseyin ve FÀùÕma’dan baúúa zükÿr ve nisÀdan Resÿl ile bir kimesne
berÀber var mÕydÕ?” didükde Ebÿ Yÿsuf didi: “Óaøret-i Resÿl ile berÀber bunlardan mÀèadÀ
mübÀhaleye dÀòil olacaú bir kimse olmadÕàÕ ve olmayacaàÕ emr-i maèlÿmdur.” Óüsniyye didi:
“AllÀhu TeèÀlÀ Óaøret-i èAlì’i Àyet-i meõkÿrede nefs-i Resÿl buyurmÕú mÕ ve ol Óaøret-i èAlì’ye
maóãÿã degil mi?” Ebÿ Yÿsuf didi: “Bunda òilÀf olmayup inkÀr daòi olunmaz.” Ol vaúit Óüsniyye

137 Sözün tamamÕ úöyledir: “ήϫΎψϟ Ϟπϔϟ ϰϓ ϭ Ϳ ΪϨϋ Ύ˱ΑϮΛ ήΜ̯ ϪϧϮ̯ ϰϓ ϪΘϴϋέ Ϟ
˷ ̯ Ϧϣ Ϟ
˴ πϓ ϡ˵ Ύϣϻ ϥϮ̰ϳ ϥ ΐ
˵ Πϳ ϭ”
Liderin Allah indinde halkÕndan daha fazla sevabÕ olmasÕ ve daha faziletli olmasÕ vaciptir.
138 Mâide (5/67) “Ey úanlÕ Resul! Rabbinden sana indirileni tebli÷ et! E÷er bunu yapmazsan O'nun
peygamberlik görevini yapmamÕú olursun.”
139 Mâide (5/67) “Allah seni insanlardan korur.”
140 “ Ben kimin efendisi isem, Ali de onun efendisidir. AllahÕm! Onu sevenleri sev, düúmanlarÕna düúman
ol. Ona yardÕm edene yardÕm et, onunla savaúanÕ kahret. Ona zulmetdene lanet et.”
141 Mâide (5/3) “Bugün dininizi kemale erdirdim, size nimetimi tamamladÕm. Size din olarak øslâmÕ
be÷endim.”
142 Mâide (5/55) “Sizin asÕl dostunuz Allah'tÕr, O'nun Resulüdür ve müminlerdir…”
143 Âl-i ømrân (3/61) “De ki: Gelin, o÷ullarÕmÕzÕ ve o÷ullarÕnÕzÕ, kadÕnlarÕmÕzÕ ve kadÕnlarÕnÕzÕ, kendimizi ve
kendinizi ça÷ÕralÕm…”
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òalìfe ùarafÕna baúup didi: “YÀ òalìfe-i zamÀn kendü meclisüñ èulemÀlarÕndan iúit ki Resÿl-i
KibriyÀ óaúúÕçün úÀhid olasuñ.”
Bu kere yine Óüsniyye èulemÀya didi: “YÀ èulemÀ-yÕ zamÀn-Õ óÀøÕr bi’l-meclis sizden bir
suéÀlüm daòi vardur. Ol Rabbü’l-èøzzet óaúúÕçün anÕ daòi ùoàrÕ söyleyiñüz. VaútÀ ki Resÿl-i ÒudÀ
(a.s.) óÀlet-i nezède idi. AãóÀba iúÀret buyurdÕ: ϯΪόΑ ϮϠπΗϻ Ύ˱ΑΎΘϛ ϢϜϟ ΐΘϛ αΎσήϗϭ Γ˳ ϭΪΑ ϰϧϮΗ Yaènì baña
devÀt ve úaàÕt getürüñ size bir úey yazup vireyüm ki benden ãoñra êalÀlete dÿçÀr olmayasÕñuz. ÁyÀ
aãóÀbdan ol vaúitte Resÿlu’-lÀh’uñ vaãiyetine mÀniè olup devÀt ve kÀàÕd getürmege bÕraúmayan
kim idi?” Ebÿ Yÿsuf didi: “Buña èÖmer mÀniè oldÕàÕ úÕããa-i meúhÿrdur. ZìrÀ ki evúÀt ve zamÀn-Õ
ekåerde CenÀb-Õ Resÿlu’l-lÀh’uñ maraø-Õ úiddetine sebeb olur idi. Ve èÖmer didi: Ϯϫϭ ϭΪΘϬϳ ήϤϟ ϥ
˷
144
Ϳ ΏΎΘϛ ΎϨΒδΣ ξϳήϣ” Óüsniyye òande iderek didi: “YÀ øbrÀhìm ÒÀlid aókÀm-Õ naãã-Õ ÚuréÀn-Õ
ølÀhì’i muèaùùal bÕraúup bìèat-i yevm-i áadìr’i keéen-lem-yekün sayup Resÿlu’l-lÀh’uñ vaãiyetine
mÀniè olaraú hezeyÀn söyleme isnÀdÕnÕ dirseñüz vaãìyu’l-kelÀm melìku’l-èallÀma daòi ìmÀnÕñuz
yoúdur. Ve Óaú TeèÀlÀ daòi ÚuréÀn-Õ Mecìdin’de buyurmÕú: 145ϰ˴ΣϮ˵ϳ ˲ϰ˸Σϭ˴ Ύ͉ϟ˶ Ϯ˴ ϫ˵ ˸ϥ˶ ϯ˴ϮϬ˴ ˸ϟ Ϧ
˶ϋ
˴ ϖ
˵τ
˶ ˸Ϩϳ˴ Ύ˴ϣϭ˴
Bundan 28a uùanup óayÀ itmeyerek Ebÿ Bekir’üñ òilÀfetini icmÀè-Õ ümmetdür dirsiñüz. ÓÀlÀ yÀ
øbrÀhìm her bir icmÀè naãã-Õ ÚuréÀn-Õ ølÀhì’ye muòÀlif olursa münèaúid olur mÕ olmaz mÕ?”
øbrÀhìm didi: “ÔÀhir olmaya.” Óüsniyye didi: “Bu ãÿretde icmÀèa isnÀdÕñuz neden neúéet ideyor?”
Bu òuãÿãda HÀrÿn Reúìd güldi ise de baúÕnÕ aúaàa dikdi. Baèdehÿ yine Óüsniyye didi: “Füãÿãdan
geçdüm, óükm-i ølÀhì ve emr-i Resÿl’i daòi bir cÀnibe úoyalum. Ebÿ Bekir’üñ òilÀfeti icmÀè-Õ
ümmet midür? YÀòÿd òavaãã-Õ ümmet ile mi olmÕúdur?”
Bu suéÀlde øbrÀhìm ÒÀlid tefekküre vardÕ. Eger icmÀè-Õ ümmetdür dirse kiõbi iåbÀt itmiú
olur. ZìrÀ ki ol cemèiyetde bir úehrüñ ehl[i] degil ve belki bir maóalle ehli bile bulunmamÕúdur.
Ancaú ehl-i beyt-i Resÿl’üñ èadÀvetinde meúhÿr bir nice fÀsÕú ve merdÿd cemè olmÕúlar idi. Óatta
Resÿl’ün óÀl-i óayÀtÕnda nifÀú yolÕna sÀlik idiler. Be-her ne ise øbrÀhìm nuùúa gelüp didi: “Ehl-i
óall u èaúd bulunan òavaãã-Õ ümmet, Ebÿ Bekir baúúalarÕndan evlÀ oldÕàÕna ittifÀk itdiler.”
Óüsniyye ol vaúit didi: “Ey èulemÀ ve aóêÀr-Õ meclis imdi bu òuãÿãda sizden bir suéÀlüm
lÀzÕm geldi. Ebÿ Bekir’den ãoñra menÀúÕb ve fezÀéili óaúúÕnda Resÿlu’l-lÀh’dan óadìå vÀrid olan
aãóÀb-Õ kibÀr ki münÀzaèun-fìh aèôÀm olup efêal ve aúdem ve aèlem åÀbit ve ehl-i beyt ve Benì
ÓÀúim’den olaraú kim idiler?” Didiler: “èAlì ve èAbbÀs Óasan ve Óüseyin èÖmer bin ÒaùùÀb ve
ÙalhÀ ve Zübeyr ve èAbdu’l-lÀh Ebÿzer ve MiúdÀd Esved ve èAmmar YÀsir ve CÀbir EnsÀrì ve
Eyyüb EnsÀrì ve èOåmÀn bin Maùèÿn ve Ebÿ RecÀneti’l-EnsÀrì ve Óuõeyfe-i YemÀnì Ebì bin Úaèb
ve äaèd bin èUbÀde ve Úays bin äaèd aãóÀb-Õ kibÀrdan bunlardur.” didüklerinde Óüsniyye HÀrÿn
Reúìd’e ùoàrÕ yüz ùutup didi: “Saña úasem virirüm ol kimse kim yirinde oturup icrÀ-yÕ òilÀfet
idersüñ, èulemÀdan ãor Ebÿ Bekir’e bìèat olundÕàÕ vaúit èAlì ve èAbbÀs ve ekÀbir-i HÀúim ve
aãóÀb-Õ kibÀr óÀøÕr olup bìèat itdiler mi yoòãÀ itmediler mi?” Òalìfe èulemÀya teveccüh idüp “MÀhÀzÀ’l-vÀúìèi ne ise söyleyiñüz.” didi. ùÀfièì didi: “Ey èulemÀ-Õ meclis baúÕmuzÕ egüp yire
baúmadan ise vuúÿè bulanÕ 28b beyÀn idüñ146.” Ebÿ Yÿsuf didi: “ÕÀhiran bu òuãÿãda aãóÀb ve ehl-i
beyt miyÀnÕnda münÀøaèa ve muòÀlefet vuúÿèa gelmiúdür.” Óüsniyye didi: “Ben sizüñ aòbÀr ve
eóÀdìåiñüzi geregi gibi ÕùùÕlÀè idüp eger úavlümi úabÿl ve taãdìú iderseñüz mÀ-hüve’l-vÀúiè size
beyÀn ve iåbÀt iderem.” Òalìfe didi: “Ey Óüsniyye mÀdÀm ki keyfiyyet böyle imiú, ãaótÕ üzre beyÀn
144 “O hastadÕr, bize Allah’Õn kitabÕ yeter.”
145 Necm (53/3-4) “O, hevâdan (arzularÕna göre) konuúmaz. O(nun konuúmasÕ kendisine ) vahyedilenden
baúkasÕ de÷ildir.”
146 Metinde ‘iderek’ yazmaktadÕr fakat anlama uymuyor. Müstensih hatasÕ olabilir.
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it iúidelüm.” didükde Óüsniyye didi: “Ol óÀlde èAlì bin Ebì ÙÀlib ve Faøl bin èAbbÀs ve baèøÕ Benì
HÀúim aãóÀb-Õ kibÀr ile Resÿlu’l-lÀh’uñ techìz ve tekfìn ve taàsìline meúàÿl idiler. MünÀfÕúìn
ãaóÀbeden ekåeri Saèide Sakìfe’de oturmÕúlar idi. Resÿlu’l-lÀh’uñ defn ve kefen ve namÀzÕna óÀøÕr
olmadÕlar. Ve òilÀfet içün münÀøaèaya baúladÕlar. EnãÀrdan daòi birúaç kimesne ol cemèiyete gidüp
miyÀnelerinde münÀøaèalarÕ uzayup kÀh Ebÿ Bekir ve kÀh èÖmer’e didiler: ‘Eliñüzi uzaduñ bìèat
idelüm.’ Ve kÀh SÀlim’e mevlÀyÕ Ebÿ Óuõeyfe’ye òilÀfeti teklìf iderler idi. Ve kÀh Ebÿ èUbeyde
òalìfe olsun dirler idi. Bir çoú münÀøaèadan ãoñra enãÀrdan didiler: 147ήϴϣ ϢϜϨϣ ήϴϣ ΎϨϣ EnãÀruñ kebìri
äaèd-Õ èUbÀde’ye bìèat itmege úarÀr virdiler ise de äaèd rÀøÕ olmayup èÀúibet enãÀruñ mübÀlaàa ve
ibrÀmÕyla rÀøÕ oldÕàÕnÕ gördükde seyfini çeküp pederinüñ baúÕ üzerinde durdÕ ve didi ki ‘Ey peder
èAli bin Ebì ÙÀlib’e ne óüccet üzre cevÀb virirsüñ. áadìr-i Òum’da AllÀhu TeèÀlÀ’nuñ emri ile
Resÿlu’l-lÀh èAlì’nüñ elinden ùutup anÕ size òalìfe ve imÀm úÕlduúda cümleñüz rÀøÕ olup bìèat
iderek mübÀrek olsun didiñüz. ømdi ne necvle AllÀh’un óükm ve Resÿlu’l-lÀh’uñ emr ve rÕøÀsÕna
muòÀlefet idersiñüz? Henüz Peyàamber dün vefÀt itdi. Ve AllÀhu’l-èaôìm yÀ peder eger bu
muèÀmeleden geçmez iseñ baúÕnÕ gövdenden cüdÀ iderem.’ didükde äaèd oàlÕnuñ bu kelÀmÕndan
peúìmÀn olup istiàfÀr úÕldÕ. Baèdehÿ enãÀrdan bir baúúasÕna teklìf iderler iken èÖmer ayaàa úalúup
didi: 29a ‘AãlÀ òilÀfet iki kimesne beyninde olmaz ve olursa daòi nihÀyet bulmaz.’ DeróÀl úÕlÕnc
elinde Ebÿ Bekir’üñ üzerine yürüdi: ‘Çoú laf söyleme tìz eliñi uzat saña bìèat ideyüm.’ HemÀn
ãÀèat èÖmer Ebÿ Bekir’e bìèat idüp andan ãoñra Ebÿ èUbeyde ve baèdehÿ aãóÀb-Õ êÀlleden gelüp
birer ikiúer bìèat iderek yigirmi nefere úarìb bìèate girdiler. Ve baèdehÿ èÖmer elinde úÕlÕnc gezüp
nerede buldÕàÕ ãaóÀbei úahran ve cebren bìèate ãoúar idi. Üç gün bu óÀl ve bu minvÀl üzre olup üç
günden ãoñra mescìde gelüp Resÿlu’l-lÀh’Õ türbeden çÕúarup namÀz úÕlmaú istediler. Ol vaúit
Óaøret-i èAlì iki baúÕ demirlü bir aãÀ eline alup Resÿlu’l-lÀh’uñ úabri üzerinde durdÕ. Ve úasem
itdigi bu bÀbda: ‘Sizleri tamÀmen úatl iderem, Resÿlu’l-lÀh’Õ türbeden ùaúra çÕúarmaàa bÕraúmam.’
Ol óìnde MuèÀviye Ebÿ Bekir’e didi: ‘Gel bu muèÀmeleden vÀz geç. ZìrÀ ki ben Óaøret-i Resÿl’den
iúitmiú idüm ol gün ki birÀderüm èAlì baúÕna úÕrmÕzÕ èiãÀbe baàlayup bu ãÕfÀtda eline bir èaãÀ alur
ise Meúrik’den Maàrib’e varÕncaya úadar aña cumhÿr ve hücÿm itseler ol gün cümlesini úatl ve
helÀk ider.’ VaútÀ ki Ebÿ Bekir MuèÀviyeden bu cevÀbÕ iúitdüklerinde ol muèÀmeleden vÀz
geçdiler. Cümlesi gelüp mescìd-i Resÿlu’l-lÀh’da oturdÕlar. Ve èAlì bin Ebì ÙÀlib óÀøÕr-Õ aãóÀb-Õ
kibÀr yaènì Benì HÀúim ile bir cÀnibde oturup mükÀlemeleri dìdÀra yitdi. Ve Óaøret-i èAlì anlara
óüccet ùutup söyledi ki: ‘Óaøret-i Resÿl’i bÕraúup techìz ve tekfìn namÀzÕna óÀøÕr olmayup da
Saúìfe-i Benì SÀide’ye girüp óükm-i ølÀhì ve emr-i Resÿlu’l-lÀh ile áadìr-i Òum’da òilÀfet baña
virilmiú iken bu dünden muòÀlefete úalúÕúup bir nice süfehÀ-Õ fÀsÕúlar meúveretleriyle kendüñizi
òalìfe taèyìn úÕldÕñuz.’ deyü melÀmetler ider idi. Bu óìnde èOåmÀn bin èAffÀn ve èAbdu’r-rÀóman
bin Avf ve Benÿ Zühre óÀøÕr oldÕlar. èÖmer ile Ebÿ èUbeyde ayaú üzre úalúup Benì Ümeyye ile
Benÿ Zührei Ebÿ Bekir’üñ bìèatine daèvet iderek anlar daòi úabÿl-i bìèat úÕldÕlar. Ve bunlar ise
Óaøret-i Resÿl’üñ óÀl-i hayÀtÕnda iken èAlì’ye olan kìn ve kibr ve buàø ve èadÀvetleri ôÀhir idi. Ve
èÖmer yanÕnda bir úaç kimesne ile Óaøret-i èAlì’nüñ úarúusÕna gelüp didi: ‘Òalúuñ ekåerìsi Ebÿ
Bekir’e gelüp bìèat itdiler. ømdi sen ve Benì HÀúim daòi gelüp bìèat itmeñüz be-her óÀlde
lÀzÕmdur.’ didi. Ve ol óÀlde Zübeyr úÕlÕca davranup didi: ‘YÀ øbn-i ÒaùùÀb èAlì bin Ebì ÙÀlib
Óaøret-i Resÿl’üñ birÀderi ve ibn-i èammÕ ve Abdu’l-lÀh ve èAbbÀs ve daòi Benì HÀúim’den reéis
ve òavÀãã-Õ aãóÀblardur. BunlarÕ erÀzilden maèdÿd it. 29b ÚuóÀfe’nüñ bìèatine ne vechle delÀlet
idüp ve bu emre sen daòl idüp ve taãarruf idersüñ. Ve óÀlbuki ‘Resÿlu’-lÀh’uñ aúrabÀsÕ óÀøÕr ve
úerÀèiù-i imÀmet ve òilÀfet anlarda mevcÿddur.’deyü úÕlÕcÕnÕ èÖmer’üñ baúÕna urmaú istedükde
èÖmer feryÀda gelüp SelÀm kelbini imdÀda istedi. SelÀm kelbi daòi Zübeyr’üñ verÀsÕndan gelüp
147 “Bizden bir emir, sizden bir emir.”
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úÕlÕcÕ elinden úapdÕ. èÖmer daòi ùavranup meõkÿr úÕlÕcÕ SelÀm kelbinüñ elinden alup úÕracaú
olduúda Benì HÀúìm daòi úÕlÕca ùavrandÕlar. Ve Óaøret-i èAlì daòi anlara mÀniè olup buyurdÕ:
‘Sizüñ úÕlÕc çekmeñüze AllÀh’uñ emri yoúdur. Ve bu òuãÿãda bizler ãabr ve ãalÀóa meémÿruz.’
Baèdehÿ Óaøret-i èAlì münÀfÕúlardan baèøÕ iòtiyÀr ve baèøÕ icbÀr ile bìèat itdüklerini gördükde
èÖmer ve Ebÿ Bekir ve cemÀèate teveccüh idüp didi: ‘Ey cemÀèat Peyàambere muòÀlefet idüp ve
óükm-i emru’l-lÀha èÀãì oldÕñuz. Bu emrde ben ãÀóib-i óaúúum ve Óaøret-i Resÿl’e cümleden
aúreb ve evlÀ ve eúcaè ve aèlem ve etúÀ olup òilÀfet benüm óaúúumdur. AllÀh’dan òavf idüp
resÿlinden óayÀ úÕluñ. Ve benüm óaúúumÕ baña ióÀle idüñ.’ Ol eånÀda èÖmer ayaàa úalúup didi:
‘YÀ èAlì eger cümlemüz úatle iriúecek olursaú saña bìèat itmeyecegimüzi muóaúúaú bilesüñ. Ve
sen daòi Ebÿ Bekir’e ùavèan ve cebren bìèat itmeyince senden el çekmeyecegimiz daòi
maèlÿmdur.’ Óaøret-i èAlì didi: ‘YÀ èÖmer ol Óaøret-i Õü’l-CelÀl’e úasem olsun ki senden ve
òalúuñ cümlesinden aãlÀ òavfum yoúdur. Seni ben bir ölmüú kiúiden èadd iderem. Ve lÀkin emr-i
ølÀhì ve vaãiyyet-i Resÿl-i ÒudÀ böyledür. ÚÕlÕc niyÀmÕndan çekmeyem. Eger ki bu emr-i ølÀhì
olmasa idi yiryüzinde küffÀrdan bir münÀfÕú diri úoymaz idüm,Õü’l-fikÀr-Õ ølÀhìden geçirür idüm.
Ve senüñ gibi münÀfÕú ve aèdÀ-Õ Resÿl-i ÒudÀ bulunan ve benüm velÀyetime münkir olanlarÕ
tamÀmen úatl ider idüm. Ber-ùarfeti’l-èayn sizüñ bu cemèiyyetiñüz perìúÀn iderek úafÀlarÕñuzÕ
yumuúadur idüm. VelÀkin her óÀlde ãabr idüp kendü àam ve endÿhumÕ AllÀh’uma úikÀyet iderem.’
Ol óìnde Ebÿ Bekir ve Ebÿ èUbeyde didiler: ‘YÀ ibn-i èamm-Õ Resÿl biz senüñ úarÀbet ve
feøÀèiline bir diyecegimüz yoúdur. Pes ancaú sen civÀn olup henüz sÀl-i èömrinden otuz üç meróale
ùay itmiúsüñ. Ebÿ Bekir ise pìr ve iòtiyÀrdur. Ve bu òalúuñ zaómet 30a ve meúaúúatine iòtiyÀrlar
ãabr ve tahammül iderler. AllÀh saña èömr virür ise èÀúÕbet òilÀfet yine senüñ olur. ømdi sükÿt
buyurup basÕlmÕú fitnei be-tekrÀr uyandurma. ZìrÀ ki èArabÀn ùÀéifesi ve gerek àayrÕlarÕ göñülleri
senden ne gÿne oldÕàÕ saña maèlÿmdur.’ Óaøret-i èAlì buyurdÕ: ‘Ey muòÀcir ve enãÀr AllÀh’dan
òavf idüñ. ÒanedÀn-Õ nübüvvet ve ehl-i beyt-i risÀlet maèãÿmÀn olup bu óaú anlara maòãÿãdur. Ve
anlardan baúúa bu emre bir kimesnenüñ liyÀúati yoúdur.’ didükde Beúìr bin äaèd EnãÀrì didi: ‘YÀ
èAlì enãÀr Ebÿ Bekir’e bìèat itmezden evvel bu kelÀmÕ iúitmiú olsaydÕlar saña aãlÀ muòÀlefet itmez
idi.’ didükde Óaøret-i èAlì buyurdÕ: ‘Úasem olsun ki sizüñ itdigiñüz èameli bir kimseler itmez. Ben
ãanÕrdum ki imdi siz bu èameli óelÀl ve cÀéiz gördiñüz ise úÕyÀmet güni Resÿl-i ÒudÀ èÕndinde
óüccetiñüz nedür ve ne cevÀb vireceksiñüz? Yevm-i áadìr’de 148ϩ˵ ϻ˸Ϯϣ˴ Ζ˸Ϩϛ˵ ˸Ϧϣ˴ óadìåi Resÿlu’l-lÀh’dan
be-her kim ki mesmÿè itdi ise bu meclisde úehÀdet virsüñler.’ didükde Óaøret-i èAlì
muòÀliflerinden Zeyd bin ErkÀm’uñ rivÀyeti üzre Ebÿ Bekir’e bìèat iden bedevìlerden on iki nefer
ayaàa ùurup óadìå-i meõkÿruñ ãÕóóatine ol meclisde úehÀdet virdiler. Ol óìnde èÖmer bin ÒaùùÀb
didi. Alì’ye bìèat olunur òülyÀsÕyla òavfa düúüp àaøabÀne meclisi ùaàÕtdÕ. Ve bu muúaddimenüñ
ikinci güni aãóÀbdan on iki nefer Ebÿ Bekir minber-i Resÿl’e çÕúdÕàÕ vaúit úatline iúdÀm ve ittifÀú
itdiler ise de anlardan baèøÕsÕ Óaøret-i èAlì’ye meúveret olmaúsÕzÕn bu emre mübÀúeret cÀéiz
degildür deyü Óaøret-i èAlì’nüñ yanÕna gelüp didiler: ‘YÀ èAlì sen kendü óaúúÕnÕ dìgerlerine ne
vechle bÕraúursuñ? Resÿlu’l-lÀh senüñ óaúúÕnda buyurdÕ: 149̶
˷ Ϡϋ ϊϣ ϖ
˷ Τϟϭ ϖΤϟ ϊϣ ̶
˷ Ϡϋ didi.’ Ebÿ
Bekir’üñ minberden indirmelerine ittifÀú itdüklerini èarø idüp bu bÀbda ‘YÀ èAlì emrüñ nedür?’
didiler. Ve aãóÀb-Õ meõkÿreden biri SelmÀn ve ÒÀlid bin äaèdü’l èAãã ve ÁzerèAùùÀrì ve MiúdÀd
bin Esved ve èAmmÀr YÀsir ve biri de Esli ve dìger altÕ nefer enãÀrdan Ebu’l-Hiúem bin ÓÀn ve
Süheyl bin Óanìfe ve èOåmÀn bin Óanìfe Òaõìme bin æÀbit ve Ebì bin Úaèab ve Ebÿ Eyyüb EnãÀrì
olup Óaøret-i èAlì anlara buyurdÕ: ‘ÒudÀ óaúúÕçün eger sizler bu yardÕma gelür ve her ùarafdan
úÕlÕclar oynar sizler de be-her óalde telef olursÕñuz. Be-her óÀl bunuñ defèi baña lÀzÕm gelür. ZìrÀ
148 “Ben kimin efendisiysem…”
149 “Ali Hak’la, Hak Ali’yledir.”
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Resÿlu’l-lÀh baña òaber virmiú idi ve buyurmÕú idi kim: 30b ‘YÀ èAlì benüm ümmetüm benden
ãoñra àadr ve ôulm idüp èaòidlerine vefÀ itmezler. YÀ èAlì sen baña HÀrÿn ile MÿsÀ
menzilesindesüñ. Nice ki Benì øsrÀéil Óaøret-i HÀrÿn’a bÕraúup öküze ùapmaàÕ ihtiyÀr itdiler ise
benüm ümmetümden daòi niceleri seni ol vechle bÕraúup òÀricden àayru birin iòtiyÀr ideceklerdür.’
didi. Ol vaúit èarø itdüm didüm ki: ‘YÀ Reãÿlu’l-lÀh ben ne iúleyeyüm?’ BuyurdÕlar ki: ‘YÀ èAlì
sen ãabr it, anlar ile cihÀd itme. ZìrÀ ki eger úÕlÕclar çekilürse 150Ζ
˶ ϴ͋ Ϥ˴ ˸ϟ Ϧ
˴ ϣ˶ ϰ
͉Τ
˴ ˸ϟ Ν
˵ ή˶ ˸Ψϳ˵ netìce-i õÀéil olup
øslÀm nÀ-bedìd olur. Ve emr-i ølÀhì böyledür ki sen ãabr ve taóammül idüp òÀnende úarÀr idesüñ.
Óatta maôlum olmaú üzre baña vÀsÕl olasuñ.’’ Óaøret-i èAlì aãóÀbÕ bu vechle iskÀt buyurdÕlar.Ve
yine ãÕóóat yetiúmiúdür ki Resÿl-i ÒudÀ dünyÀdan rÕòlet buyurup Óaøret-i èAlì techìz ve tekfìnden
fÀrià olduúlarÕnda ümmet arasÕnda münÀøaèa ve muòÀlefete mebnì herne úadar óüccet ve delìl
anlara gösterdi ise anlar úabÿl itmedüklerinden feøÀéilde meúhÿr olan aãóÀb-Õ kibÀrdan on iki nefer
Resÿl-i ÒudÀ’dan iúitdiklerüñ Ebÿ Bekir’e ve etbÀèÕna söylemek içün Óaøret-i èAlì gönderdi. Ve ol
gün daòi cumaè güni aãhÀb-Õ meõkÿre gelüp Resÿlu’l-lÀh’uñ minberi eùrÀfÕnda oturdÕlar. Ebÿ Bekir
minbere çÕúduúda aãóÀb ayaàa úalúup didiler: ‘YÀ EbÀ Bekir AllÀhu TeèÀlÀ’dan úorú. Gel bu emr-i
úenìèaÕ irtiúÀb itme.’deyüp melÀmet itdüklerinde Ebÿ Bekir aãóÀb-Õ kibÀruñ óüccetlerini iúiderek
èÀciz úalup ϲϧϮϠϴϗ ϢϛήϴΨΑ βϴϟϭ ϲϧϮϤΘϴϟϭ kelÀmÕndan mÀèadÀ bir cevÀba úÀdir olmadÕ. Yaènì siz beni
vÀli itdiñüz. Eger ki ben size òayÕrlu degil isem beni terk idüñ. Ol óìnde èÖmer ayaàa úalúup didi:
‘YÀ Ebÿ Bekir bunlara cevÀb virmege úÀdir degil iseñ minberden aúaàa in ki baú.’ didi. Ebÿ Bekir
minberden aúaàa inüp òÀnesine gitdi. Üç gün òanesinden ùaúra çÕkmadÕ. Baèdehÿ dördünci gün
ÒÀlid bin Velìd ve SÀlim bin MevlÀ ve Ebÿ èUbeyde altÕ biñ èasÀkir-i münÀfÕú cemè ve müheyyÀ
úÕlup ve èAlì’nüñ úÕlÕcÕ òavfÕndan iôhÀr-Õ øslÀm iderek øamirleri ise èadÀvet-i èAlì ile memlÿ olan
münÀfÕúÀn-Õ èArab’dan pey-der-pey gelüp bir èaôìm èasker cemè oldÕ ve èÖmer ol óÀlde bunlaruñ
öñlerine 31a düúüp úÕlÕclar ellerinde Resÿl-i ÒudÀ’nuñ mescìdine geldiler. Ve Óaøret-i èAlì daòi ol
óìnde òavÀãã-Õ aãóÀb ile mescìd-i Resÿlu’l-lÀh’da oùurur idi. èÖmer bunlara ùaraf yüriyüp didi:
‘Va’l-lÀhi bugün eger sizden bir kimse aàzÕnÕ açar ise úÕlÕc ile baúÕnÕ bedenden cüdÀ iderem.’ didi.
ÒÀlid bin äaèidü’l-èÀãì hemÀn ayaú üzre ùurup didi: ‘BÀbeú ëaóóÀk elçisine bizleri cemè itdigün
münÀfÕú èasker ve úÕlÕclarÕyla úorúudÕrum dirseñ bizüm seyfimüz sizüñ úÕlÕclarÕñuzdan ziyÀde
keskindür. Ve her ne úadar èadedimüz aúall ise de AllÀh’uñ muóabbeti ve úuvveti ve rÕøÀsÕ ve emri
bizüm ile berÀberlerdür. Eger anuñ emr ve iùÀèati bize vÀcib olmayaydÕ sizüñle cihÀd itmek lÀzÕm
idi.’ Yine èAlì ÒÀlid’i bÕrakmayup iskÀnbuyurdÕlar. Ol óìnde SelmÀn-Õ FÀrisì ayaú üzre ùurup ve
didi: ‘AllÀhu Ekber! Eger yalan söyler isem bu iki úulaàum ãaàÕr olsun ve bu úulaúlarum ile
Resÿlu’l-lÀh’dan mesmÿè itdüm. BuyurdÕlar ki: ΎϤϬϨϴΑ ϰΧ ϦΑϭ ϰϤϋ ϥϮδϟΎΟ ϯΪΠδϣ ϊϣ ϪϴΗ΄ϳ ϪΑΎΤλ Ϧϣ ήπϧ
έΎϨϟ Ϟϫ Ώϼϛ Ϧϣ ΔϋΎϤΟ Yaènì bir vaúit olur ki benüm birÀderüm ve ibn-i èammum kendü yÀrÀnlarÕyla
benüm mescidümde oùurur iken ünsüz bir cemÀèat cehennem kelblerinden aña hücÿm
ideceklerdür.’ ømdi bu gün nuùú-Õ Resÿl ôÀhir ve peydÀ oldÕ. äadaúa yÀ Resÿlu’l-lÀh deyüp kilÀb-Õ
cehennem siz oldÕàÕñuza aãlÀ hiç úübhem úalmadÕ.’ èÖmer SelmÀn’dan bu cevÀbÕ iúitdükde úÕlÕc
elinde SelmÀn’uñ üzerine yüridi. Óaøret-i èAlì fi’l-óÀl èÖmer’üñ yaúasÕndan ùutup çekdükde úÕlÕc
elinden bir ùarafa ve ãÀrÕàÕ baúÕndan bir ùarafa gidüp òalúuñ içinde rezìl ve hacìl olaraú Ebÿ Bekir
ile bir nice münÀfÕú gelüp èÖmer’i elden alup bir ùarafa oùurtdÕlar. Óaøret-i èAlì didi:
ΩΪϋ Ϟϗ ϭ ήλΎϧ ϒόο Ϧϣ Ϫϳήϟ ϡΪϘϧ Ϳ ϝϮγέ Ϧϣ ΪϬϋ ϭ Ϳ Ϧϣ ΏΎΘϛ ϻ Ϯϟ ϪϴθΒΤϟ ϙΎΤο ϦΑΎϳ. YÀ èÖmer! Senüñ
derece-i úecÀèatüñ cemìè-i àazavÀtda maèlÿmdur. Ve èAli’nüñ õü’l-fiúÀrÕ daòi görilmiúdür deyü
kendü yÀrlarÕ óaúúÕnda raómet okuyaraú mescid-i Resÿl’den kalkup kendi òÀnesine gitdi. Ve andan
ãoñra èÖmer èasÀkir-i meõkÿre-i münÀfÕúìni alup Medìne’nüñ maóallelerini dolaúdÕraraú óalúÕ Ebÿ
Bekir’üñ bìèatine daèvet ider idi. Bìèat istemeyenleri cebren ve úahran bìèate idòÀl ve óattÀ
150 “Ölüden diriyi çÕkarÕr.”
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òÀnelerinde ãaúlu olanlarÕ bulup zor ile bìèat aldÕrur idi. Ve baèøÕlarÕnÕ 31b dahi úatl iderdi. Belki
üç mÀh ve küsÿr iúbu daèvÀ-yÕ òilÀfet aralÕúda mumtedd olup èÀúÕbet Óaøret-i èAlì’i daòi bìèate
ùÀlib olduúlarÕnda Óaøret-i FÀùÕma seyyidü’n-nisÀÕ eõÀ ve incitmek úaøiyyesi ve èÖmer
Peyàamberüñ úapusÕna gelüp ve ùapÕma urmaú vÀúÕèasÕ ôuhÿra gelüp deyü cümleye de maèlÿmdur.
Ve bir daòi Benì Òazrec úabìlesinden äaèd bin èUbÀde ùoúuz bin Àdem ile bìèate muòÀlefet itmiú
oldÕàÕ ve Úays ibn äaèd’uñ úaøiyyesi mecmuèa-i èÀleme maèlÿm ve ÀúikÀrdur. Ve óatta MÀlik bin
Nuveyre’i on biñe bÀlià úabìlesiyle bìèat itmediginden ÒÀlid bin Velìd melèÿnÕ èÖmer gönderdi. Ol
Müémin-i muvaóóidi eånÀ-Õ namÀzda on biñ úabìlesiyle tamÀmen úatle iriúdirerek emvÀlini àÀrÀt ve
ehl-i èÕyÀllerini esìr itdiler. YÀ øbrÀhìm bu miåillü Àdemlere ne vechle òavÀãã-Õ ümmet dinilür?
AllÀh’dan bir òavf idüñ ve bu iètiúÀd-Õ fÀsidei bÕraúuñ. AllÀhu TeèÀlÀ ve resÿli óaúúÕnda bu derece
èamellere cesÀret itmeyiñüz.
YÀ øbrÀhìm ÒÀlid eger icmÀè-Õ ümmet iètibÀr olaraú Ebÿ Bekir’üñ òilÀfeti icmÀè-Õ
müttefiúa ile olacaàÕ óÀlde müfsidÀn-Õ dìn ve kÀfirÀn-Õ laèìn olan Yezìd bin MuèÀviye bÀúì Benì
Ümeyye daòi imÀm ve òalìfe olmalarÕ lÀzÕm gelür. ZìrÀ anlara bìèat ve itÀèat iden Ebÿ Bekir ve
èÖmer’üñ bìèatinde bulunanlaruñ yüz muúÀbili gelür idi. Ve bu taúdìrce MuèÀviye ve Yezìd bÀúì
Benì Ümeyye gürÿhÕ gerek idi ki buñlaruñ cümlesi imÀm olsunlar. Ve bu ise Benì Ümeyye’nüñ
imÀm bulundÕàÕ cemÀèatüñ küfrinde aãlÀ úübhe olmayup Resÿlu’l-lÀh’uñ ferzend-i èazìzinüñ kerb-i
belÀ çöllerinde teúne-leb ve bu úadar cevr ve cefÀlar ile baúÕnÕ kesdiler. Ve ehl-i beyt-i nÀzenìn
maúbÿl-i ÒudÀ ve èiãmet-serÀlarÕnÕ çÕplaú develere bindirüp ve ùÀm’a esìr gönderüp ve bir müddet
daòi ehl-i beyt kisvetine mübÀderet úÕldÕlar.
YÀ øbrÀhìm senüñ icmÀè-Õ ümmet didügüñ ancaú èOåmÀn’uñ úatli òuãÿãÕnda olup gerek
òavÀãã ve gerek èavÀmu’n-nÀs øslÀm úehirlerinüñ cümlesinde birbirleriyle óikÀyet iderken
èOåmÀn’uñ úatline mübÀderet idüp óatta MÕãÕr’dan 32a otuz biñe úarìb èOåmÀn’uñ ôulminden
úikÀyete gelmiúler idi. Anlar daòi icmÀè-Õ ümmete dÀòil olup eãaóó vechle èOåmÀn’Õ úatl itdükden
ãoñra nice gün ib ayaàÕnda baàlu Medìne’nüñ maóallelerinde sürüyüp gezdirdiler idi. Ve
MüselmÀnlar gürÿh gürÿh gelüp sen bu ôulmi ümmet-i øslÀma ne gÿne cÀéiz gördüñ diyerek ùapma
ile baúÕna ururlar idi. YÀ øbrÀhìm èÖmer bin Òaùùab ve Òalid bin Velid ve Benì Ümeyye
münÀfÕúlardan bir nice fÀsÕú èAlì bin Ebì ÙÀlib ile èadÀvet-i cibilliyeti göñüllerinde muømer
oldÕàÕndan bu úadar fesÀdlar iderek nice Müémini ôulmen úatl idüp ve ümmet-i Resÿl’i ùarìú-i
Óaúú’dan çÕúarup esfel-i sÀfilìne gönderdiler. Ve hiç Peyàamberüñ ümmeti kendü Peyàamberinüñ
dìnini fesÀda virüp ve ehl-i beytine daòi bu gÿne ôulmi hiçbir millet cÀéiz ve revÀ görmediler. Ve
kendü nefs ve hevÀlarÕna mutÀbaèaten gÀh èOåmÀn’Õ ve gÀh äaèd bin èUbÀde’i òilÀfete vÀlì úÕlaraú
ve yine èazl idüp Ebÿ Bekir’e úarÀr virmekle aèrÀølarÕna muvÀfÕú olan umÿrÀtÕ icrÀ itdiler. ømdi yÀ
øbrÀhìm ÒÀlid bunlar iki gürÿh olup miyÀnelerinde olan muòÀlefet ve èadÀvet cemìè-i ümmete
maèlÿm ve åÀbitdür. Bir nicesi èAlì ve ømÀm Óasan ve ømÀm Hüseyin ve Óaøret-i FÀùÕma ve
èAbdu’l-lÀh èAbbÀs ve èAbbÀs ve SelmÀn-Õ FÀrisì ve èAbdu’l-lÀh Meséÿd ve Ebÿ Zerr-i áÕfÀrì ve
MiúdÀd ve Esved ve èAmmar YÀsir ve èOåmÀn bin Maùèÿn ve Muóammed bin Ebÿ Bekir ve
Óuõeyfe-i YemÀnì ve Ebì bin Úaèb ve ÒÀlid bin äaèidü’l-èÀãì ve CÀbir bin èAbdu’l-lÀh EnãÀrì ve
Eyyüb EnãÀrì ve Ebÿ DeccÀne EnãÀrì äa’d bin èAbbÀde EnãÀrì ve Úays bin äaèdü’l-EnãÀrì ve
Ebÿ’l-BÀba ve Ebÿ’l-Hiúam ve Mìåemü’l-TemÀd ve MÀlik bin Eúter ve Faøl ibn èAbbÀs ve CÀfer
Ùayyar ve Ebÿ äaèdü’l-Óazerì ve SüleymÀn bin Óamza ve Süheyl bin Óanìfe ve èAdì bin ÒÀtem-i
Ùayy’dur. Ve bunlar Resÿlu’llÀh’uñ ibtidÀ-Õ èömrinden intihÀ-Õ èömrine úadar òÕdmet ve
mülÀzemetinde bulunmÕúlardur. Ve Óaøret-i Resÿlu’l-lÀh (a.s.) ile dÀéimÀ òalvet ve àayr-Õ òalvetde
evúÀt-güzÀr olup ùarìúat-Õ Resÿlu’l-lÀh’Õ gerek aúvÀli ve gerek efèÀli ve aèmÀli ve èibÀdÀtda olsun
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sÀéir aãóÀbdan güzelce añlayup bilmiúlerdür. Ve Resÿlu’l-lÀh daòi aãóÀb-Õ meõkÿrdan baèøÕsÕnÕ ehli beytine dÀòil ve baèøÕlarÕnÕ daòi gözi miyÀnÕnda post ve cildüm deyü be-heri óaúúÕnda menÀúÕb
ve fezÀéillerine maòãÿã óadìåler buyurmÕú ve ehl-i beyt óaúúÕnda ùahÀret ve èiãmetlerine úehÀdet
virmiú ve AllÀhu TeèÀlÀ Óaøretleri ehl-i beytinüñ muóabbetlerini cümle ibÀdÀta naãã buyuraraú
úÀnlarÕnda 32b 151ϰ˴Α˸ήϘ˵ ˸ϟ ϰ˶ϓ Γ˴ Ω͉ Ϯ˴ Ϥ˴ ˸ϟ Ύ͉ϟ˶ ˱ή˸Ο˴ Ϫ˶ ˸ϴϠ˴ϋ
˴ ϢϜϠΌγ Ύ˴ϟ ˸Ϟϗ˵ Àyesini nÀzil itmiú. Emr-i ølÀhì üzre anlaruñ
úullarÕ ãÀdÕú ve kelÀmlarÕ naãã-Õ ÚuréÀn ve söyledükleri ùarìú-i èibÀdet ve ferÀéiø ve nevÀúil ve
aòbÀr-Õ Resÿlu’l-lÀh olup ve resÿli èÕndinde iètibÀrlarÕ cümleden ziyÀdedür.” “ømdi bunlaruñ
úavline mesmÿèuñ nedür? BeyÀn it de defè-i úübhe idelüm.” Óüsniyye didi: “YÀ òalìfe-i zamÀn
úöyle mesmÿèa-i èacìzÀnem olmÕúdur ki: 152ή˵ ϴ˶ΒΨ
˴ ˸ϟ ϒ
˵ ϴ˶τϠ͉ϟ Ϯ˴ ϫ˵ ϭ˴ (έ˴ Ύ˴μ˸ΑϷ
˴ ϙ
˵ έ˶ ˸Ϊϳ˵ Ϯ˴ ϫ˵ ϭ˴ ) έ˵ Ύ˴μ˸ΑϷ
˴  Ϫ˵ ϛ˵ έ˶ ˸ΪΗ˵ ϻ
͉”
Ol vaúit øbrÀhìm ÒÀlid tekellüme gelüp didi: “Ey Óüsniyye mÀdÀm ki rüéyet-i ølÀhì
muóÀldür dirsüñ enbiyÀ-Õ èulü’l-èazmden MÿsÀ’nuñ ne vechle ùaleb-i rüéyet iderek didi: ˸ήψ
˵ ˸ϧ˴ ϰϧ˶έ˴
153
Ϛ
˴ ˸ϴϟ˴˶ Óaøret-i MÿsÀ’nuñ bu müsteóil emri ùÀlib olmasÕ cehli yüzinden mi veyÀòÿd sehven mi oldÕ?
Bu ise vechiyyet-i meõkÿriyesinüñ meõhebince muóÀl úabìlindendür.” ømdi Óüsniyye didi: “YÀ
øbrÀhìm Óaøret-i MÿsÀ’nuñ rüéyet-i ølÀhì’i ùaleb itmesi ne cehÀletden ve ne sehvendür. Belki
Óaøret-i MÿsÀ rüéyet ùalebinde mecbÿr bulunmÕúdur. ZìrÀ cebel-i Ùÿr’a münÀcÀta giderken yetmiú
nefer Benì øsrÀéil úavminden iòtiyÀr idüp yanÕnda bilesince berÀber getürmiú idi. KelÀm-Õ Mecìd
daòi anÕ nÀùÕúdur: 154Ύ˴ϨΗ˶ Ύ˴Ϙϴ˶Ϥϟ͋ ϼ
˱Ο
˵ έ˴ Ϧ
˴ ϴ˶ό˸Βγ
˴ Ϫ˵ ϣ˴ ˸Ϯϗ˴ ϰ˴γϮ˵ϣ έ˴ Ύ˴Θ˸Χ˴ϭ Ol úavm Óaøret-i MÿsÀ (a.s)’a didiler: ‘YÀ
MÿsÀ sen AllÀhu TeèÀlÀ Óaøretleri’yle muúÀleme iderken kelÀmÕnÕ bize iúitdirmesini ricÀ ve niyÀz
iderüz.’ Buna binÀéen Óaøret-i MÿsÀ daòi AllÀhu Õü’l-CelÀl Óaøretleri’nüñ kelÀmÕnÕ úavm-i
meõkÿra iúirdürmegi niyÀz itdükde duèÀsÕ müstecÀb olup kelÀm-Õ ølÀhìi mesmÿè itdiler. Óaøret-i
MÿsÀ didi: ‘Ϣ̰˷Αέ ϡϼ̯ ϢΘόϤγ Ϟϫ ÁyÀ AllÀh’Õñuzuñ kelÀmÕnÕ iúitdiñüz mi?’ Ol úavm ayÕtdÕ: ‘Bu
kelÀmu’l-lÀhuñ mÕ ÀyÀ úeyùÀnuñ mÕ bize maèlÿm degildür. Biz AllÀhu TeèÀlÀ’Õ ôÀhir görmedükce
inanup ìmÀn getürmeyüz.’ didiler. Ve bu ecilden AllÀhu TeèÀlÀ buyurdÕ: Γ˱ ή˴ ˸ϬΟ
˴ Ϫ˴ Ϡ͉ϟ ϯ˴ήϧ˴ ϰ͉ΘΣ
˴ Ϛ
˴ ϟ˴ Ϧ
˴ ϣ˶ ˸Άϧ͊ Ϧ˴ϟ
155
ϥ
˴ ϭ˵ήψ
˵ Ϩ˴Η ˸ϢΘ˵ ϧ˴ϭ˴ Δ˵ Ϙ˴ ϋ
˶ Ύ͉μϟ Ϣ˵ Ϝ˵ ˸Ηά˴ Χ
˴ ΄˴ϓ˴ Yaènì MÿsÀ’nuñ úavm didiler saña ìmÀn getürmeyüz. AllÀh’Õ èaleôôÀhir görmeyince ol úavm rüéyet ùalebinde ôÀlim olduúlarÕ sebebden sÀèatince bir sÀéiúa nÀzil olup
33a anlarÕ iòrÀú ve helÀk eyledi. Ve baèdehÿ kelÀm-Õ nÀùÕú üzre MÿsÀ münÀcÀt itdi: Ϟ
˴ ό˴ ϓ˴ Ύ˴ϤΑ˶ Ύ˴ϨϜ˵ Ϡ˶˸ϬΗ˵ ˴
156
˯˵ Ύ˴Ϭϔ˴ δ
͊ ϟ Yaènì bu senüñ sefìh bendelerüñ seni rüéyet istemeleriyle bizi helÀk ider miymiú? ømdi yÀ
øbrÀhìm eger MÿsÀ’nuñ úavm[i] ùÀlib-i rüéyet olmalarÕ ãavÀb olup ve úurbetu’l-lÀh mümkin olmÕú
olsaydÕ AllÀhu TeèÀlÀ anlarÕ helÀk itmez idi. Ve bu bÀbda sen tefekkür iderek var kendü èakluna
güzelce ãÀóib ol.” didi.
Baèdehÿ øbrÀhìm yine didi: “Óaøret-i MÿsÀ rüéyeti ùaleb ve niyÀz itdi. Úavm baède’l-helÀk
ne içün 157Ϛ
˴ ˸ϴϟ˴˶ Ζ
˵ ˸ΒΗ˵ deyü istiàfÀr itdi.” Óüsniyye didi: “Óaøret-i MÿsÀ CenÀb-Õ Óaúú’dan iõin ve
ruòãat almazdan evvel suéÀl itdi. Eger ibtidÀ niyÀz ve ruòãat idüp baèdehÿ suéÀl úÕlmasÕ evlÀ ise de
yine be-her óÀl bilÀ-ruòãat suéÀle mübÀderet itdigi kendüye ne günÀh-Õ kebìr ve ne günÀh-Õ
ãaàìrdür. ZìrÀ enbiyÀ-Õ kirÀm ÓaøerÀt-Õ AllÀhu TeèÀlÀ’nuñ dil-nüvÀz maèãÿm bir güzìdeleridür.
151 ùûrâ (42/23) “De ki: Ben bu tebli÷ime karúÕ sizden akrabalÕkta sevgiden baúka hiçbir ücret istemiyorum.”
152 En’âm (6/103) “Gözler onu göremez, O ise bütün gözleri görür; O, lütuf sahibidir, her úeyden
haberlidir.” Parantez içindeki kÕsÕm nüshada yazÕlmamÕútÕr.
153 A’râf (7/143) “(Ey Rabbim) göster bana kendini de bakayÕm sana.”
154 A’râf (7/155) “Bir de Musa, mîkatÕmÕz için (tayin etti÷imiz vakitte tevbe için) kavminden yetmiú erkek
seçti.”
155 Bakara (2/55) “Allah'Õ açÕkça görmedikçe senin sözünle asla inanmayaca÷Õz…”
156 A’râf (7/155) “ùimdi bizi, içimizdeki o beyinsizlerin yaptÕklarÕ yüzünden helâk mi edeceksin?”
157 A’râf (7/143) “Tevbe ettim…”
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Kendülerde olan rifèat ve èuluv menziletlerine binÀéen bir terk-i edeb ãüdÿrunda dÀéimÀ istiàfÀr
iderler. YÀ øbrÀhìm bizüm mübÀóeåemüz rüéyet ve èadem-i rüéyet bÀbÕnda idi. èAdem-i rüéyetüñ
istidlÀline henüz òiùÀm virmeden bir baúúa baóåe ãapup 158Ϛ
˴ ˸ϴϟ˴˶ Ζ
˵ ˸ΒΗ˵ bÀbÕnÕ orta yire getürmegüñ
èadem-i rüéyet emrine bir medòali olmayup ve benüm maúãÿdÕma aãlÀ úÀhid olamaz. ømdi bunÕ
muóaúúaú bil ki Allahu TeèÀlÀ MÿsÀ (a.s.)’a 159ϰ˴γϮ˵ϣ Ύ˴ϳ ϰ˶Ϩϳ˴ήΗ˴ ˸Ϧϟ˴ buyurdÕ. Yaènì dünyÀda ve Àòiretde
beni sen aãlÀ göremezsüñ. ZìrÀ len lafôÕ ebedì oldÕàÕ maèlÿmdur. Ve Óaøret-i MÿsÀ’nuñ CenÀb-Õ
Óaúú’a bu derece taúarrüb ve nübüvvet ve tekellüm ile rüéyet olup AllÀh’uñ õÀtÕnÕ görmek kendüye
müyesser ve mümkin olamadÕ. Nebì ve kerìm olan õÀt-Õ èiôÀm AllÀh’Õ görmege úÀdir olmadÕàÕ
óÀlde dìgerler ne vechle mümkin ve müyesser olabilür? Ve daòi ãoóbet ve rüéyet üç úey ile
mesùÿrdur. Birisi òaããa-i baãaruñ selÀmeti ve åÀnì rüéyet-i meréì ve’å-åÀliå èadem-i óicÀb ve bu
gÿnde bu üç úerÀèiù-i meõkÿr mevcÿd olup eger ki görilmesi mümkin olsa idi dünyÀda görilmek
lÀzÕm idi. Bu vechle görilmedigi ãÿretde aãlÀ görilmesi muóÀldür ve daòi rüéyetu’l-lÀh cÀéiz
olacaàÕ taúdìrde cism ve cevher veyÀ arø olmaú lÀzÕm gelür. AllÀhu TeèÀlÀ cism ve cevher ve arø
olmasÕ daòi muóÀldür. ZìrÀ ki bu eúyÀlarda óudÿå vardur. Ancaú anuñ õÀtÕ úadìmdür ve görecek
úeyéi gerek bir keyfiyyet üzre olaraú 33b görebilsüñ. Ve õÀt keyfe ise ol daòi óÀdiådür.” øbrÀhìm
ÒÀlid didi: “160˲Γή˴ χ
˶ Ύ˴ϧ Ύ˴ϬΑ͋ έ˴ ϰ˴ϟ˶ ˲Γή˴ ο
˶ Ύ˴ϧ ά˳ Ό˶ ϣ˴ ˸Ϯϳ˴ ˲ϩϮ˵Οϭ˵ Àyet-i kerìmesine ne dirsüñ?” Óüsniyye didi: “Bu Àyet-i
úerìfe muvalÀt içün vÀrid olmÕúdur. ølÀ rabbihe nÀôÕra yaènì ilÀ nièmet-i rabbihe nÀôÕra. Yaènì
AllÀh’uñ nièmetine nÀôÕra olurlar. MuøÀf gelmesi bu maóalde maòøÿf olup bu miåilü ÀyÀt
ÚuréÀnda çoú vÀrid olmÕú lÀkin her maóalde nÀôÕr lafôÕ rüéyet maènÀsÕna olmaú lÀzÕm gelmez.
Böyle ki èArab dir: ϩέ Ϣϟϭ ϝϼϬϟ ϰϟ Εήψϧ Yaènì aya baúdum ise görmedüm. Ve naôar rüéyet
maènÀsÕna olursa kelÀmda tenÀúuã lÀzÕm gelür.” øbrÀhìm didi: “161Ϫ˶ Α͋ έ˴ ˯˴ Ύ˴Ϙϟ˶ Ϯ˵Ο˸ήϳ˴ ϥ
˴ Ύ˴ϛ ˸ϦϤ˴ ϓ˴ Àyesine ne
dirsüñ?” Óüsniyye didi: “LiúÀé iúrÀr-Õ rüéyetu’l-lÀh olmayup eger rüéyet maènÀsÕna olursa kÀfirler
daòi rüéyete dÀòil olmalarÕ Àyet-i úerìfe manùÿúÕnca cÀéiz olur: 162Ϫ˵ ϧ˴ ˸ϮϘ˴ ˸Ϡϳ˴ ϡ˶ ˸Ϯϳ˴ ϰ˴ϟ˶ ˸ϢϬ˶ Α˶ Ϯ˵Ϡϗ˵ ϰ˶ϓ Ύ˱ϗΎ˴ϔϧ˶ ˸ϢϬ˵ Β˴ Ϙ˴ ˸ϋΎ˴ϓ˴
Yaènì nifÀú kÀfirlerüñ göñlinde olur. AllÀhu TeèÀlÀ Óaøretleri’ne iriúen güne úadar ve bu ise cemìèi meõÀhib ittifÀúÕ üzre münÀfÕúlar óaúúÕnda rüéyet yoúdur. Ve bundan maèlÿmdur ki ÚuréÀn’da her
maóalde liúÀ lafô[Õ] õikr olunur ise murÀd rüéyetu’l-lÀh degildür. Belki Müéminlere nisbeten åevÀb
ve raómet-i ølÀhì olup kÀfir ve münÀfÕú óaúúÕnda AllÀhu TeèÀlÀ’nuñ àaøab ve èazÀbÕdur. Ve daòi
buyurmÕúdur ki: 163ϥ
˴ ϭ˵ήϓ˶ Ύ˴Ϝϟ˴ ˸ϢϬ˶ Α͋ έ˴ ˯Ύ˴ϘϠ˶Α˶ α
˶ Ύ͉Ϩϟ Ϧ
˴ ϣ͋ ˱ήϴ˶Μϛ˴ ϥ
͉ ·˶ϭ˴ . Bu Àyetde liúÀ raómet manÀsÕnadur. Ve aña bu
164
Àyet daói úehÀdet ider: ϥ
˴ ϭ˵ήπ
˴ ˸Τϣ˵ Ώ
˶ ˴άό˴ ˸ϟ ϰ˶ϓ Ϛ
˴ Ό˶ ϟ˴ϭ˵Ύϓ˴ Γ˶ ή˴ Χ
˶ Ύ˴˸ϟ Ή
˶ Ύ˴Ϙϟ˶ϭ˴ Ύ˴ϨΗ˶ Ύ˴ϳΎ˴Α˶ Ϯ˵Αά͉ ϛ˴ ϭ˴ ϭ˵ήϔ˴ ϛ˴ Ϧ
˴ ϳ˶άϟ͉ Ύ͉ϣ˴ϭ˴ Bu maóalde liúÀi Àòireden murÀd åevÀb-Õ Àhiretdür. YÀ øbrÀhìm eger rüéyet dünyÀda mümkin olmayup Àòiretde
müyesser olsa idi Óaú TeèÀlÀ MÿsÀ ve úavm cevÀbÕnda 165Ύ˴ϴ˸ϧΪ͊ ϟ ϰ˶ϓ ϰ˶Ϩϳ˴ήΗ˴ ˸Ϧϟ˴ buyurur idi. Yaènì beni
dünyÀda göremezsüñ velÀkin Àòiretde görürsüñ. Ve “len” kelimesi nefy-i muùlaú olup yaènì beni
aãlÀ görmege úÀdir degilsiz dimekdür.”
Òalìfe didi: “Ey Óüsniyye bÀb-Õ rüéyet añlaúÕldÕ. VelÀkin senüñ mevlÀ ve seyyidüñ Caèfer
bin Muóammed òalúÕ ne delìl üzre mütèa nikÀóÕna teràìb ider?” Óüsniyye didi: “YÀ òalìfe-i zamÀn
mütèa nikÀóÕ AllÀhu TeèÀlÀ Óaøretleri’nüñ naãã-Õ celìli üzre óelÀl oldÕàÕna mebnì olup úöyle ki bu
158 A’râf (7/143) “Tevbe ettim…”
159 A’râf (7/143) “Beni katiyyen göremezsin…”
160 KÕyâme (75/22-23) “Yüzler var ki o gün ÕúÕl ÕúÕl parlar. Rabbine bakar.”
161 “Kehf (18/110) “Her kim Rabbine kavuúmayÕ arzu ederse…”
162 Tevbe (9/77) “(Allah), onlarÕn kalplerine, onunla karúÕlaúacaklarÕ güne kadar nifak duygusu verdi.”
163 Rûm (30/8) “Gerçekten insanlarÕn ço÷u, Rablerine kavuúmayÕ inkâr etmektedirler.”
164 Rûm (30/16) “Âyetlerimizi ve âhiret buluúmasÕnÕ yalan sayÕp da küfredenlere gelince, iúte onlar o zaman
azab içinde hazÕr bulundurulurlar.”
165 “Beni dünyada göremezsin.”
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Àyetde 34a buyurmÕú: 166Δ˱ π
˴ ϳ˶ήϓ˴ ͉Ϧϫ˵ έ˴ Ϯ˵Ο˵ ͉Ϧϫ˵ Ϯ˵Η˴ϓ ͉ϦϬ˵ ˸Ϩϣ˶ Ϫ˶ Α˶ Ϣ˵Θ˸όΘ˴ ˸ϤΘ˴ ˸γ Ύ˴Ϥϓ˴ . Yaènì nisÀÕ ol úeyé üzre ki mütèa
iderseñüz anlaruñ mehrlerini edÀ idiñüz. ÒÀlìfeye maòfì olmaya ki cemìè-i müfessirìn ve
muóaddiåìn ve fuúahÀ bu Àyeden murÀd niúÀh-Õ mütèa oldÕàÕna müttefiklerdür.” didükde ol vaúit
øbrÀhìm didi: “Ey Óüsniyye ehl-i sünnet ve cemÀèat miyÀnÕnda Àye-i mezbÿrenüñ menãÿòÕna dÀéir
òilÀf vuúÿèa gelüp baèøÕlaruñ úavli bidÀyet-i øslÀmda óelÀl idi ãoñra óarÀm oldÕ. Ve baèøÕlar Mekke
fetóinden ãoñra óarÀm úÕlÕndÕ didiler.” Óüsniyye didi: “Bu kemÀl-i taèaããub ve teèannüd úeydür.
ZìrÀ sizüñ ulemÀñuz bu bÀbda rivÀyet itdükleri aòbÀr-Õ muòtelifei lafôen ve maènen muòÀlif olup
baèøÕsÕ baèøÕsÕnÕ tenÀúúuã ideyor. Ve ÚuréÀnda úanàÕ Àye mensÿò oldÕ ise anuñ nÀsiòi vardur. Aña
mütèa Àyesinüñ nÀsiòi úanàÕsÕdur deyü sizden suéÀl iderlerse aña cevÀbÕñuz nedür?” øbrÀhìm èÀciz
úalarak: “èÖmer’üñ bu òuãÿãda yaènì mütèaÕ menè itmesi bize maúbÿldür. Ve eger Àyet-i meõbÿre
mensÿò olmayup ve Resÿlu’l-lÀh daòi menè buyurmÕú olaydÕ èÖmer anÕ menè itmez idi.” Óüsniyye
didi: “YÀ øbrÀhìm mütèanuñ hÕlliyet ve èadem-i nesòine delìl ve bürhÀn ancaú èÖmer’üñ menè
olmÕúdur [etmesidir?]. ZìrÀ ki min-èÕndi’l-lÀh veyÀ min-èÕnd-i Resÿlu’l-lÀh mensÿò ve óarÀm
bulunmÕú olsaydÕ èÖmer’üñ menè itdigi gün ol óadìåe temessuken AllÀhu TebÀrek ve TeèÀlÀ
Óaøretleri taórìm-i mütèa òuãÿãÕnda Resÿlu’l-lÀh böyle buyurmÕú oldÕàÕndan ‘Ben daòi aña mebnì
anÕ menè itdüm.’deyü kendüye bir sened ittiòÀz ider idi. Ve úöyle dimez idi ki: ϰϠϋ ϦϴΘ˷ϠΤϣ ΎΘϧΎϛ ΎϨΘόΘϣ
˯ΎδϨϟ ΔόΘϤϟϭ ΞΤϟ ΔόΘϣ ΎϤϬϴϠϋ ΐϗΎϋϭ ΎϤϬϣήΣ Ύϧ Ϳ ϝϮγέ ΪϬϋ Yaènì iki mütèa zamÀn-Õ Resÿlu’l-lÀh’da óelÀl
idi. ùimdi ben anlarÕ size óarÀm itdüm ve anuñ üzerine size èuúÿbet iderem. Birisi mütèa-i óacc ve
dìgeri mütèa-Õ nisÀdur. èÖmer’üñ kendü ibÀresi nikÀó-Õ mütèa cÀnib-i ÒudÀ ve
Resÿl’denolmadÕàÕna úÀhid-i úavìdür. Buña naôaran AllÀh ve resÿlüñ emri üzre anuñ icrÀsÕ cÀéiz
olup menèine dÀéir aãlÀ bir óükm vuúÿè bulmamÕúdur. Ve belki anuñ èamelinde åevÀb-Õ èaôìm
mürettebdür. Ve bu bÀbda daòi ehl-i beytden çoú eóÀdìå vÀrid olup ez-cümle Óaøret-i èAlì buyurdÕ:
167
ϲϘη ϻ ϭ ϲϘη ϻΎϴϧί Ύϣ ϪόΘϤϟ ϦϋήϤϋ ϲϬϧ ϻϮϟ. YÀ øbrÀhìm imdi mütèa òuãÿãÕnda sizüñ muóaddiålerden
vÀrid olan eóÀdìå-i aòbÀrÕ beyÀn itmek lÀzÕm geldi. Ez-cümle èÖmer bin ÒaùùÀb rivÀyeti olup didi:
ΕΎϣ ΎϬϨϋ ̶Β˷Ϩϟ Ϫ˴ Ϩϳ 34b Ϣϟ ϭ ΎϬϣήΤϳ ϥήϗ ϝΰϨϳ Ϣϟ ϭ ̶Β˷Ϩϟ ϊϣ ΎϫΎϨϠόϓ ϭ Ϳ ΏΎΘ̯ ϲϓ ΔόΘϤϟ Ζϳ Ζϟΰϧ Yaènì Àyet-i mütèa
ÚuréÀn’da nÀzil oldÕ ve biz Resÿlu’l-lÀh ile ol mütèaÕ icrÀ itdük. Ve ÚuréÀn’da daòi óürmetine Àyet
nÀzil olmadÕ. Ve Peyàamber daòi dünyÀdan gidinceye úadar anÕ nehy buyurmadÕ.
Ve yine èAbdu’l-lÀh Meséÿd’dan rivÀyet olunur ki: ΎϨϠϘϓ Ύϧ˯Ύδϧ ΎϨόϣ βϴϟϭ Ϳ ϝϮγέ ϊϣ ϥϭΪϐΑ ΎϨϛ ϝΎϗ
˸Ϯ˵ϣή͋ Τ
˴ Η˵ ϻ
˴ ˸Ϯ˵Ϩϣ˴  Ϧ
˴ ϳ˶άϟ͉ Ύ˴Ϭϳ͊ ˴ Ύ˴ϳ Ϳ ΪΒϋ ήϗ ϢΛ ϞΟ ϰϟ ΏϮΜϟΎΑ ΕήϤϟ ϢϜΘϧ ϥ ΎϨϟ ϰμΧέϭ ϪϨϋ ΎϧΎϬϧ ˯ΎδϨϟ ήϘΤΘγ Ϳ ϝϮγέ Ύϳ
˸ϢϜ˵ ϟ˴ Ϫ˵ ˷Ϡϟ Ϟ
͉Σ
˴ ˴ Ύ˴ϣ Ε
˶ Ύ˴Βϴ͋ σ
˴ Ve daòi øbn èÖmer’den bu rivÀyet üzre meõkÿrdur ki: Ϧϣ ϞΟέ ήϤϋ ϦΑ Ϳ ΪΒϋ Ϧϋ ϝ΄γ
Ϳ ϝϮγέ ΎϬόοϭ ΎϬϨϋ ϰϬϧ Ϊϗ ϰΑ ϥΎϛ ϥ Ζϳέ ήϤϋ ϦΑ ϝΎϘϓ ΎϬϨϋ ΎϬϧ Ϊϗ ϙΎϳ ϥ ϝΎϘϓ ϝϼΣ ϰϫ ˯ΎδϨϟ ΔόΘϣ Ϧϋ ϡΎθϟ Ϟϫ
ϰΑ ϝϮϗ ϊΒΘϧϭ ΔϨδϟ ̭ήΘϧ ϦΤϧ Maømÿn-Õ kelÀm ùÀm ahÀlisinden bir úaòã èAbdu’l-lÀh èÖmer’den ãordÕ:
‘Pederüñ menè itdigi mütèa-Õ nisÀ óelÀl mi yoòãÀ óarÀm mÕdur?’ øbn èÖmer didi: ‘MütèaÕ AllÀh ve
Resÿl óelÀl buyurmÕú. Bizler daòi anÕ èamele getürmekle meémÿruz. Sünnet-i Resÿl’i terk itmek ve
pederimüñ úavline mütÀbaèat úÕlmaú hiçbir vaúitde cÀéiz degildür.’
YÀ øbrÀhìm her úeyéüñ menèi vÀrid oluncaya úadar mübÀhdur. Ve menèüñ ìrÀdÕ daòi delìl
ve bürhÀna muòtÀcdur. Ve delìl bulunmadÕúca ol úeyéüñ menèi lÀzÕm gelmez. Ve eger vech-i
meõkÿr üzre èÖmer mÀniè oldu dirseñ bu daòi iki vecihden óÀlì olmaz. ùöyle ki anuñ menèine
müstenìd olacaú yÀ delìl olur veyÀòÿd ictihÀd olur. Eger delìl olur ise müsellem ve óÀlbuki
mütèanuñ menèine dÀéir gerek èaúlì ve gerek semèì müstenid olunacaú bir delìl olmadÕàÕ ôÀhirdür.
Ve eger ictihÀden menè olundÕ dirseñ ‘lÀ nüsellimÿ’. ZìrÀ AllÀh ve resÿli naããÕ ve emrine muúÀbil
olan ictihÀd bÀùÕldur. Ve delìl-i dìger Óaøret-i èAlì èiãmet cihetiyle fetvÀ ve úavl-i dìn óaúúÕnda
166 Nisâ (4/24) “Onlardan nikah ile faydalanmanÕza karúÕlÕk mehirlerini kendilerine verin ki, bu farzdÕr.”
167 “Ömer mütayÕ nehy etmeseydi eúkiyalardan baúka zina yapan olmazdÕ.”
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óüccet-i úavìdür. Ve daòi icmÀè-Õ ehl-i beyt ve èAbdu’l-lÀh èAbbÀs ve èAbdu’l-lÀh el-Meséÿd 35a
ve äaèd bin Cebìr ve CabbÀr bin èAbdu’l-lÀh úullarÕ mütèanuñ òÕlliyetine delìl-i vÀøÕódur. Ve dìger
yÀ øbrÀhìm fuúahÀ-i tÀbièìnden Ebì RiyÀh äafvÀn øbn-i MuèallÀ’dan ol daòi pederinden rivÀyet ider
ki: ‘èÖmer mütèa-Õ nisÀÕ menè itmenüñ sebebi úu oluyor ki èÖmer bin Cüreyb bir èavratÕ mütèa ile
nikÀó itmiú idi. èÖmer bin ÒaùùÀb andan ãordÕ: ‘Sen bu èavratÕ mütèa itdigüñ vaúitde yanÕnda kim
var idi?’ èÖmer bin Cüreyb didi: ‘Benüm vÀlidem ve anuñ vÀlidesi óÀøÕr idiler.’Ol vaúit èÖmer bin
ÒaùùÀb didi: ‘ϼϏϭ ϥϮϜϳ ϥ ϰθΧ ΎϬϨϋ ϰϬϧ’ Yaènì mütèaÕ menè idecegüm úorúarum ol mütèadan bir
fesÀd ôuhÿra gele. O bu kelÀm-Õ meõkÿrÕ kendüye sened iderek ol günde mütèaÕ menè eyledi.’ ømdi
yÀ øbrÀhìm bir kimesne èuúÿd-Õ úerèiye ve aókÀm-Õ milliyeden mücerred bir èaúdüñ irtibÀùÕnda
fesÀd itmesinden úorúup ol èaúd-i merbÿùÕ nehy ve taórìmi cÀéiz görecegi óÀlde cemìè-i èuúÿd-Õ
úerèiyyei Resÿlu’l-lÀh (a.s.)’uñ taórìmi lÀzÕm gelür. ZìrÀ beyne’n-nÀs icrÀsÕ naãã olan cemìè-i
aókÀm-Õ úerèiyyede idòÀl-i fesÀd mümkin ola gelmiúdür.
YÀ øbrÀhìm bir kimesne úavl-i ÒudÀ ve Resÿl’i taórìm itmiú olan èÖmer’e muòÀlefet itse
anÕ bidèat bilüp siz ol Àdemi RÀfÕøìdür deyü tekfìr ve úatline fetvÀ virürsiñüz. Bu ancaú keåret-i
èinÀd ve taèaúúub ve cehÀletden oldÕàÕ maèlÿmdur. Ve daòi rivÀyet-i ãaóìóa üzre bir gün èAbdu’llÀó èAbbÀs rÀóilesine binüp bir maóalle giderken rÀh-güzÀrÕ Mescidü’l-ÓarÀm’uñ úapusÕna tesÀdüf
itdi. YanÕnda bulunan òaêemesi èAbdu’l-lÀh Zübeyr’üñ Mescidü’l-ÓarÀm’da cemèiyyet-i aãóÀb ile
oturdÕàÕnÕ ve òilÀfet daèvÀsÕnda bulundÕàÕnÕ òaber virdiler. èAbdu’l-lÀh èAbbÀs iòtiyÀrlÕú óasebiyle
gözleri èalìl olmÕú idi. Ol sÀèat rÀóilesinden inüp Mescidü’l-ÓarÀm’a dÀòil olduúda èAbdu’l-lÀh
Zübeyr aña ùaèrìø maúÀmÕnda ̶πΤϤϟ ˯Ύϧ˷ΰϟ ̶ϫ ϭ ΔόΘϤϟ ϞΤϳ ϪΒϠϗ Ϳ ήϤϋ ̶Ϥϋ ΎϨΎΟ didi. èAbdu’l-lÀh
èAbbÀs èAbdu’l-lÀh Zübeyr’den bu kelÀmÕ iúitdi oùurdÕ ise cümle aãóÀb aña taèaôôumdan ãoñra
didi: Ϣϟ ϭ ΎϬϨϋ ̶Ϭϧ Ϣϟ ϭ Ϳ ϝϮγέ ΪϬϋ ̶Ϡϋ ΎϬΑ ϞϤϋ ϭ Ϳ ΏΎΘ̯ ̶ϓ ΔόΘϤϟ ϝΰϧ ΪϘϟ Ϳϭ Ϣ̯ήΎμΑ ΐϠγ ϭ ΎϧΩΎόΑ ΐϠγ Ϳ ϥ
˷
ΎϨϠΒϘΘϓ ΎϤϬϴϠϋ ΐϗΎϋ ϭ ΎϬϣήΣ Ύϧ ϦϴΘ˷ϠΤϣ Ϳ ϝϮγέ ΪϬϋ ̶Ϡϋ ΎΘϧΎ̯ ΎϨΘόΘϣ ήϤϋ ϝϮϗ ̮ϟΫ ̶Ϡϋ ϞϴϟΪϟ ϭ ΎϬϣήΤϳ ϝϮγέ ϩΪόΑ Ε΄ϳ
ϪϤϳήΤΘϯΩήΒϨόϜϧϼΌγΎϓ ΔόΘϤϨϤ̰ϧήϴΑΰϟ Ϳ ΪΒϋ Ύϳ ϪϤϳήΤΗ ϞΒϘΗ Ϣϟ ϭ ϪΗΩΎϬη Yaènì AllÀhu TeèÀlÀ Óaøretleri’ne
úasem olsun ki kitÀbu’l-lÀhda mütèa Àyesi nÀzil oldÕ ve Resÿl’üñ zamÀnÕnda mütèaya Àmel úÕlÕndÕ.
AllÀh anÕ 35b menè itmedi ve Resÿlu’l-lÀh’dan ãoñra bir kimse daòi gelüp anÕ óarÀm itmedi. Ve
óarÀm oldÕàÕna èÖmer’üñ delìlidür. Ve anÕ èÖmer óarÀm itmesine biz úÀhidüz. ùehÀdeti úabÿldür
ammÀ óarÀm itmesi úabÿlimüz degildür. ‘YÀ èAbdu’l-lÀh Zübeyr senüñ mütèadan tevellüdüñ daòi
muóaúúaúdur. Git vÀlidenden uãÿlce iki168 bürd-i YemÀnì keyfiyyetini ãor ögren. TÀ mütèadan
geldigini bilesüñ.’ èAbdu’l-lÀh Zübeyr èAbdu’l-lÀh èAbbÀs’dan bu cevÀbÕ iúitdi. Ol óìnde
óükÿmetde bulunmÕú oldÕàÕndan münfaèil ve úermende meclisden úalúup vÀlidesinüñ üzerine úÕlÕc
ile yüriyüp ‘øki bürd-i YemÀnì uãÿlce nedür baña òaber vir.’ didükde: ‘ ϯΪϫ Ϊϗϭ Ϳ ϝϮγέ ϊϣ ϥΎϛ ϙΎΑ ϥ
ΔόΘϣ Ϧϣ Ϛϧϭ ϚΑ ΖϠϘϓ ΎϤϬΑ ϰϨόΘϤϓ Ϳ ϝϮγέ Ϫϟ ΎϤϫΎτϋΎϓ ϪϳΩήΑ ϪΠγϮϋ Ϫϟ ϝΎϘϳ ϞΟέ Ϫϟ Yaènì pederüñ Zübeyr
Resÿlu’l-lÀh ile berÀber iken èAvsece isminde bir úaòã iki bürd-i YemÀnì Óaøret-i Resÿl’e hediye
gönderdi. Óaøret daòi anlarÕ senüñ pederine virdi. Ve pederüñ daòi beni anlar ile mütèa úÕldÕ. Ve
andan saña óÀmile olup sen tevellüd itdüñ.”
Óüsniyye bu kelÀmÕ söyledükde HÀrÿn Reúìd ziyÀdesiyle òoúlanup Zübeyr ve YaóyÀ
Bermekì’i istedi ve didi: “Be-her ne úadar bu güne gelinceye úadar biz mütèa emrine mÀniè olmÕú
isek de úimdi mütèa óelÀl oldÕàÕna úübhe úalmadÕ. Fì-mÀbaèd ùarafumdan mütèa nikÀóÕna izn ve
ruòãat virildigini bilesiñüz.” Andan ãoñra HÀrÿn Reúìd’üñ müddet-i èömrü òitÀmÕna úadar mütèa
úÀyiè olup Meémÿn’uñ zamÀnÕnda daòi icrÀ olunmaúda idi. MuètaãÕm Mel’ÿn zamÀnÕnda yine
menèine emr olundÕ.

168 Nüshada: ismi.

111

ALEVİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Óüsniyye didi: “YÀ øbrÀhìm mükÀleme ve mübÀóeåemüz pek ùÿle çÕúdÕ. Òalìfe ve selÀtìn ve
erkÀn-Õ devlete belki melÀlet óÀãÕl oldÕ. Dìger bir suéÀlüm úaldÕ. Baóå ve mücÀdelemüzi suéÀl-i
mezbÿr ile óüsn-i òitÀma yetirelüm. ømdi sen de ùoàrÕ söyle. Óaøret-i FÀùÕma óaúúÕnda Resÿlu’llÀh’dan vÀrid olan óadìå sizüñ èÕndiñüzde meåbÿt ve ãaóìó mi ki buyurdÕlar: ΎϫΫ Ϧϣ ϰ˷Ϩϣ ΔόπΑ ϪϤσΎϓ
Ϳ Ϋ ΪϘϓ ϰϧΫ Ϧϣϭ ϰϧΫ ΪϘϓ 36a Yaènì FÀùÕma benüm vücÿdÕmuñ barcasÕdur. Her kim anÕ incidürse beni
incitmiúdür. Ve beni incitmiú olan AllÀóu TeèÀlÀ’yÕ incitmiú olur.” øbrÀhìm didi: “Óadìå-i meõkÿre
ãaóìhdür inkÀr olunmaz. Ve ãÕóóati daòi müttefekun èaleyhdür.” Óüsniyye didi: “Seni CenÀb-Õ
KibriyÀ’ya yemìn virürüm ùoàrÕ söyle. èÖmer ve Ebÿ Bekir Fedek óurmalÕàÕnÕ Óaøret-i seyyidü’nnisÀdan aldÕúlarÕ cebr ve ôulmen mi idi degil mi idi?” øbrÀhìm didi: “Neèam. Ebÿ Bekir Óaøret-i
Resÿl’den nÀúil oldÕàÕ óadìåüñ ki ϩΎϨϘϠΧ Ύϣ ΙέϮϧϻ ˯ΎϴΒϧϻ ήηΎόϣ ϦΤϧ fehvÀsÕ mÀ-ãadaú óükm üzre
almÕúdur. Yaènì gürÿh-Õ enbiyÀnuñ mìrÀåÕ olmaz. Bizüm muòÀlefetimüz taãadduúdur.” Óüsniyye
didi: “Maèlÿm olmasa ki aãóÀb-Õ óadìåiñüz olan Ebÿ Hureyre’den rivÀyet oluyor ki ϰ˴Α˸ήϘ˵ ˸ϟ ˴Ϋ Ε
˶ ˴ϭ
169
Ϫ˵ ͉ϘΣ
˴ Àyet-i kerìmesi nÀzil olduúda Óaøret-i Resÿl (a.s.) FÀùÕma’Õ istedi ve buyurdÕ ki: ‘YÀ FÀùÕma
AllÀhu TeèÀlÀ Óaøretleri’ne maèlÿmdur ki benüm taót-Õ felekde Fedek’den baúúa bir úeyéüm
yoúdur. AnÕ daòi saña hìbe ve bahú itdüm.’ Ve Fedek bÀàÕ Óaøret-i FÀùÕma’ya teslìm oldÕàÕ
tÀriòden üç sene ãoñra Óaøret-i Resÿl (a.s.) dünyÀdan rÕòlet buyurdÕlar. Ve üç sene Resÿl’üñ óÀl-i
óayÀtÕnda FÀùÕmatü’z-ZehrÀ bÀà-Õ meõkÿre mutaãarrÕf olaraú gÀh ùarafÕndan bir èamil úoyup
maósÿlÀtÕnÕ Óaøret-i FÀùÕma’ya iriúdirür idi. Ve baèøÕlar daòi be-her sene Óaøret-i Resÿlu’l-lÀh
óayÀtda ilen FÀùÕma Fedek’e mÀlik idi dirler. Resÿl (a.s.) vefÀtÕndan ãoñra Ebÿ Bekir bÀà-Õ Fedek’i
FÀùÕma’dan almaú istedi. FÀùÕma ‘Benüm óaúúÕmÕ ne gÿnÀ alursuñ?’deyü daèvÀsÕna mebnì Ebÿ
Bekir FÀùÕma’dan úÀhid ùaleb itdi. Óaøret-i FÀùÕma’nuñ ancaú úÀhidleri èAlì ve Óasan ve Óüseyin ve
Ümm-i Eymen ve Úanber olup FÀùÕma’nuñ iltimÀsÕ óasebiyle Óaøret-i èAlì úehÀdet virdi ise de Ebÿ
Bekir: ϢϜΤΗ ϼϓ ϪδϔϨϯϟ ήΠϳ ϚϠόΑ άϫ Yaènì bu senüñ baèlüñdür. Kendü nefsüñe cebren menfÀèat içün
úehÀdet virürseñ maúbÿl degildür. Ve Óaøret-i ømÀm Óasan ve ømÀm Óüseyin úehÀdetleri óaúúÕnda
daòiyine bu kelÀmÕ söyledi. Bu ise 170̶
˷ Ϡϋ ϊϣ ϖ
˷ Τϟϭ ϖΤϟ ϊϣ ̶
˷ Ϡϋ óadìåi sizüñ èÕndiñüzde meåbÿt bir
óadìsdür. Böyle iken kendü nefsine cebren menfÀèat içün úehÀdet ider deyü úehÀdeti úabÿl
olunmadÕ. Ve óaúìúatde kendü nefsine cebren menfÀèat iden ol kÀfir-i zÕndÕúadur ki 171 ήηΎόϣ ϦΤϧ
˯ΎϴΒϧϻ óadìåini vaøè iderek kendü resÿli ehl-i beytine bu ôulm-i ãarìói revÀ gördi. Ve Ümm-i Eymen
daòi nisÀ ùÀéifesidür, úehÀdetiyle óükm olunmaz deyü Resÿl-i ÒudÀ’dan úalan besÀtìn ve arÀøìi
taãarruf úÕldÕlar. Ve Óaøret-i Resÿl’üñ 36b FÀùÕma’ya güzerÀn içün óÀl-i óayÀtÕnda virdügi Fedek
baàçesini vefÀtÕndan ãoñra ôulmen elinden aldÕlar. Ve óÀlbuki Ebÿ Bekir Peyàamberlerüñ mìrÀåÕ
olmaz deyü naúl-i óadìåi aãlÀ bir kimse Óaøret-i Resÿl’den mesmÿè idüp rivÀyet itmemiúdür.Ancaú
rÀvì Ebÿ Bekir ve úÕzÕ èÁyiúe olup bunlardan mÀèadÀ gerek ehl-i beyt ãaóÀbe ve gerek èArÀbdan
óadìå-i meõkÿreye muòbir olmadÕlar.
YÀ øbrÀhìm eger Ebÿ Bekir kÀõib ve àaddÀr ve ôÀlim olmamÕú olsa idi gerek idi ki ehl-i
beyt ve cemìè-i ãaóÀbe óadìå-i meõkÿreden maùlaè olup Peyàamber daòi muòtelifÀnÕ anuñ ãÕdú
oldÕàÕnÕ bildürmek lÀzÕm idi. Óatta ehl-i beyt anuñ vefÀtÕndan ãoñra kendülere óarÀmdan olan úeyéi
bilüp óelÀl ve óarÀmÕ farú ve temyìz iderdiler. Ve bu ãÿretde ehl-i beyt óarÀmÕ ùaleb olmalarÕ lÀzÕm
gelür. Ve yine Óaøret-i Resÿl (a.s.) edÀ-Õ risÀlet itmemiú olup 172˸ϢϜ˵ Ϩ˴ ϳ˶Ϊ˸ϤϜ˵ ϟ˴ Ζ
˵ ˸ϠϤ˴ ˸ϛ˴ ϡ˴ ˸Ϯϴ˴ ˸ϟ˴ Àyet-i úerìfenüñ

169 øsrâ (17/26) “Akrabaya hakkÕnÕ ver…”
170 “Ali Hak’la, Hak Ali’yledir.”
171 “Biz enbiyâ zümresi miras bÕrakmayÕz.” Hadisini kastediyor.
172 Mâide (5/3) “Bugün dininizi kemale erdirdim”
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meèÀli maóallini bulmamÕúdur. ZìrÀ ki Resÿlu’l-lÀh cemìè-i èÀleme ve òuãÿãen 173Ϧ
˴ ϴ˶Αή˴ ˸ϗΎ˴˸ϟ Ϛ
˴ Η˴ ή˴ ϴ˶θϋ
˴
Àyesinüñ manùuúÕnca èaúÀéìr ve eúÀrìbüñ cümlesine teblìà-i aókÀm ve inzÀr úÕlmaàa meémÿr
bulunmÕú idi. Eger Ebÿ Bekir’den bu óadìå ãaóìó olursa Resÿlu’l-lÀh ehl-i beytine ôulm idüp èaúÀìr
ve eúÀrìbine daòi size benüm mìrÀåum úerèan cÀéiz olmayup ve ãadaúa daòi sizlere óarÀmdur deyü
ièlÀm itmediginden bilÀ-úübhe edÀ-i risÀletde úuãÿr itmiú bulunÕyor. YÀ øbrÀhìm AllÀhu TeèÀlÀ
buña rÀøÕ olur mÕ? Siz Ebÿ Bekir’üñ kelÀmÕnÕ taãóìó içün zÕndÕúlÕú yolÕna ãapup eúref-i kÀéinÀt-Õ
èÀlem olan Resÿl-i ÒudÀ óaúúÕnda ôulm ve taúãìri cÀéiz göresiñüz.
Ve dìger yÀ øbrÀhìm eger Resÿlu’l-lÀh èaúìret ve Àline benüm mìrÀåum olmaz ve
muòallefÀtum ãÕdú olup sizlere óarÀmdur dimiú bulundÕàÕ ãÿretde ve anlar daòi bunÕ úabÿl
itmedükleri óÀlde ehl-i beyte küfr ve èiãyÀn lÀzÕm gelür. Bu ise AllÀhu TeèÀlÀ Óaøretleri Ϫ˵ Ϡ͉ϟ Ϊ˵ ϳ˶ήϳ˵ Ύ˴Ϥϧ͉ ˶
174
˱ήϴ˶Ϭ˸τΗ˴ ˸Ϣϛ˵ ή˴ Ϭ͋ τ
˴ ϳ˵ ϭ˴ Ζ
˶ ˸ϴΒ˴ ˸ϟ Ϟ
˴ ˸ϫ˴ β
˴ ˸Οή͋ ϟ Ϣ˵ Ϝ˵ ˸Ϩϋ
˴ ΐ
˴ ϫ˶ ˸άϴ˵ ϟ˶ Àyet-i 37a kerìmesinde ehl-i beyt-i Resÿl’üñ ùahÀret ve
èiãmetlerine úehÀdet ideyor. Ve cemì-i ümmet ve gerek muóibb ve gerek münfaèil naãr-Õ ÒüdÀ ve
resÿli üzre ehl-i beyt ehl-i cennet olduúlarÕna müttefiú olup belki cennet ve cehennemi anlara
úÕsmet idüp ve sÀúì-i óavø-Õ kevåer olduúlarÕna sizüñ kendü rÀvìleriñüzden vÀrid olan eóÀdìå ve
delìl kÀfìdür. Ve bu òuãÿãda sizüñ bir cevÀbÕñuz olmadÕàÕndan Ebÿ Bekir’üñ óadìå-i kiõbini iåbÀta
úalúÕúup kiõb-i èale’l-lÀh ve ale’r-Resÿl mecmÿè-Õ MüselmÀnlaruñ iètiúÀdÕnca küfr-i maóø oldÕàÕ
maèlÿmdur. Bir de seyyidü’n-nisÀÕ ôulm itmek ve Óaøret-i èAlì ve ømÀm Óasan ve ømam
Óüseyin’üñ úehÀdetlerini úabÿl úÕlmamaú yine küfrüñ eúedd oldÕàÕ ôÀhirdür. Ve munãÕf-i èÀúil olan
kimesnelere maèlÿmdur ki Peyàamber ve ehl-i beyti óaúúÕnda bu miåillü aèmÀl ve efèÀlüñ ãüdÿrÕ
her cihetden küfr-i ãarìó ve ôulm-i úabìódür.”
Óüsniyye’nüñ bu kelÀmÕnda øbrÀhìm ve Ebÿ Yÿsuf ve ùÀfièì ve óÀøÕr bulunan cemìè-i
èulemÀ aãlÀ bir tekellüme úÀdir olmadÕlar. Ve HÀrÿn Reúìd daòi kendü efèÀl-i úabìóasÕndan
úermende ve münfaèil oldÕ. Óüsniyye didi: “YÀ øbrÀhìm Óaøret-i FÀùÕma ‘Pederüm óÀl-i óayÀtÕnda
iken Fedek baàcesini baña virdi.’ deyü daèvÀ eyledükde Ebÿ Bekir úÀhid istedi. èAceb úerìèat üzre
mi úÀhid istedi yoòsa úerìèatuñ òilÀfÕnca mÕ úÀhid istedi?” Ol óÀlde øbrÀhìm pek ziyÀde rüsvÀ olmaú
òavfÕndan aãlÀ bir cevÀb virmedi. Óüsniyye didi: “YÀ øbrÀhìm Óaøret-i FÀùÕma bu daèvÀda ãaóib-i
yed idi. Ebÿ Bekir ˯ΎϴΒϧϻ ήηΎόϣ ϦΤϧ óadìåini müddeì bulunmÕú. äÀóib-i úerìèat-Õ àarrÀ ϰϋΪϤϟ ϰϠϋ ΔϨϴΒϟ
175
ήϜϧΎϨϣ ϰϠϋ ϦϴϤϴϟϭ buyurmÕú. Ebÿ Bekir’e úÀhid getürmek lÀzÕm iken Óaøret-i FÀùÕma’dan úÀhid
istemesi cehÀletinden mi yoòsa ôulminden mi idi? YÀ øbrÀhìm ol ÒudÀ óaúúÕçün olsun ki ol
Muóammed èAlì’i ber-güzìde ve muòtÀr-Õ èÀlemiyÀn buyurmÕúdur. YÀ buña cevÀb vir yÀ müõehheb
kürsìden aúaàa gel veyÀ Ebÿ Bekir’üñ òilÀfetini münkir ol.” didükde ahøÀr-Õ meclis èumÿmen
gülmege baúladÕlar. Ve èulemÀ daòi ölmekliklerine rÀøÕ oldÕlar.
HÀrÿn Reúìd ÒÀlid bin èøsÀ nÀmÕnda àÀyet ãÀóib-i kemÀl ve óüsn-i ãÿret ve sìret ile ÀrÀste
bir èamuca õÀdesi olup ehl-i beytüñ muóabbetinde ve Àl-i Resÿl ùarìúasÕnda åÀbit-úadem oldÕàÕ
HÀrÿn Reúìd’üñ maèlÿmÕ oldÕàÕndan aña muóabbeti óasebiyle istedigini icrÀ itmede bir kimesne
aña taèarruza úÀdir olmayup ol meclisde Óüsniyye’ye úarìb oturmÕú olup Óüsniyye be-her bir
meséelede èulemÀÕ ilzÀm itdikce bir üç 37b altun niåÀrÕyla taósìn ve Àferìn ve èulemÀya òande ve
tasaòòur úÕlur idi. Ve bir kimesneden Óüsniyye eziyyet olmamaú içün eli úÕlÕcuñ úabøasÕnda óÕfô
ve óirÀset üzre olup Óüsniyye’i baóå ve mücÀdeleye teràìb ve taórìã iderdi. Ol eånÀda Óüsniyye
HÀrÿn Reúìd’e teveccühen didi: “Ol gün ki Óaøret-i èAlì Fedek bÀbÕnda úehÀdet virüp Ebÿ Bekir’üñ
173 ùuarâ (26/214) “(Önce) en yakÕn hÕsÕmlarÕnÕ uyar.”
174 Ahzâb (33/33) “Ey ehli beyt! Allah sizden kiri gidermek ve sizi tertemiz, pampak yapmak istiyor.”
175 “øspatlamak iddia edene, yemin de inkar edene düúer.”
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imtinÀèÕna mebnì didi: ‘YÀ Ebÿ Bekir eger bir müddeèì ve bir müddeèì-i èaleyh senüñ èÕndinde
müdÀfaèaya gelüp iddaèÀ itse ki fülan mülk maódÿde-i muèayyene ki müddeèì-i èaleyhüñ
taãarrufÕndadur. Benüm mülkümdür deyü àÀãib ve mutaãarrÕf olmÕúdur dimiú olsa müddeèì-i
èaleyhün ôulm ve àÀãib oldÕàÕ iåbÀt olmaúsÕzÕn mücerred-i daèvÀ olunmaàla ol mülki müddeèì-i
èaleyhden alup müddeèìye teslìm ider misün?’ Ebÿ Bekir ‘øtmem.’ didi. Óaøret-i èAlì didi: ‘ùÀhidi
daòi müddeèìden mi veyÀ müddeèì-i èaleyhden mi istersüñ?’ didi. Ebÿ Bekir didi: ‘ùÀhid
müddeèìden lÀzÕm gelür. Resÿlu’l-lÀh buyurmÕú: 176ήϜϨϤϟ ϰϠϋ ϦϴϤϴϟ ϭ ϰϋΪϤϟ ϰϠϋ ΔϨϴΒϟ. Óaøret-i èAlì
didi: ‘MÀdÀm ki böyledür, ne vechle Resÿl-i ÒudÀ’nuñ buøaàasÕ venÿr-Õ dìdesi óaúúÕnda AllÀh ve
resÿli úavlinüñ òilÀfÕnÕ icrÀ eyledüñ?’ Ebÿ Bekir didi: ‘YÀ Ebu’l-Óasan ne vechle böyle
olabilür?’Óaøret-i èAlì didi: ‘FÀùÕma müddeèì-i èaleyhÀ ve ãÀóib-i yed olup Resÿl’üñ zamÀn-Õ
óayÀtÕnda Fedek baàcesine mutaãarrÕf idi. øúÀme-i beyyine ˯ΎϴΒϧϻ ήηΎόϣ ϦΤϧ óadìåini söyleyen
müddeèìden lÀzÕm gelür idi. Farø idelüm ki Peyàamber óÀl-i óayÀtÕnda Fedek’i seyyidü’n-nisÀya
virmeyüp müddeèì daòi iúÀme-i beyyinei èÀdile idinceye úadar úerìèat-i øslÀm üzre Fedek Resÿlu’llÀh’uñ vereåesi yedinde bulunmÕú olsa ve úÀhid olan kimesne Benì HÀúim’den olup ãadaúa anlara
óarÀm úÕlÕnmÕú bulunsa ve cümle MüselmÀnlar daòi ãadaúa aòõine úerìk ve hiããemend
bulunacaúlarÕ óÀlde anlaruñ úehÀdetleri mesmÿè olunmayup ancaú Benì HÀúim’üñ úehÀdetleri
muèteber ve menÿù olacaàÕ emr-i ôÀhirdür. Ve müddeèì olan kimesne úÀhid getürmeden èÀciz 38a
olup ehl-i beytüñ èiãmetine daòiiètiúÀdÕ olmayacaàÕ óÀlde nihÀyetü’l-emr Óaøret-i FÀùÕma’ya bir
yemìn lÀzÕm gelür idi. YÀ Ebÿ Bekir Óaøret-i FÀùÕma emr-i ølÀhì üzre maèãÿm oldÕàÕ maèlÿm olup
ãadaúa aña óarÀm iken ne vechle mürtekib-i kebÀéir olaraú iddeèÀ-yÕ bÀùÕl idebilürdi?’ Ol vaúit Ebÿ
Bekir óacÀletinden senüñ gibi yÀ øbrÀhìm baúÕnÕ aúaàa diküp óaúúa muvÀfÕú bir cevÀba úÀdir
olamayup êalÀletde oldÕàÕna daòi iúrÀr idemedi. ømdi muóaúkaú bil bu bÀbda Ebÿ Bekir’üñ iddièÀsÕ
bÀùÕl ve óadìå-i ˯ΎϴΒϧϻ ήηΎόϣ ϦΤϧ daòi mevøÿè ve muòÀlif-i naãã-Õ kelÀmu’l-lÀh oldÕàÕ ÀúikÀrdur.
AllÀhu TeèÀlÀ Óaøretleri buyurmÕú: 177Ϧ
˶ ˸ϴϴ˴ Μ˴ ϧ˵Ϸ φ
͋Σ
˴ Ϟ
˵ ˸Μϣ˶ ή˶ ϛ˴ ά͉ Ϡ˶ϟ ˸Ϣϛ˵ Ω˶ ϻ
˴ ˸ϭ˴ ϲ˶ϓ Ϫ˵ Ϡ˷ϟ Ϣ˵ Ϝ˵ ϴ˶λϮ˵ϳ. Bu Àye-i úerìfe ile ibtidÀ
muòÀùab olan Resÿlu’l-lÀh’dur. Ve óükm daòi èumÿmìdür. Ve enbiyÀ-i kirÀmuñ mìrÀåÕ oldÕàÕna
KelÀm-Õ ÒudÀ’da muãarraó Àyet çoúdur. Ve ez-cümleden biri 178Ω˴ ϭ˵ ˴Ω Ϧ
˵ Ϥ˴ ˸ϴϠ˴γ
˵ Ι
˴ έ˶ ϭ˴ ϭ˴ Àyesidür. Ve dìger
ZekeriyÀ Peyàamber Àl-i DÀvud’dan mìrÀå bulmaú øÕmnÕnda CenÀb-Õ AllÀh’dan kendüye evlÀd
ùalebini duèÀ itdi. Ve Àye-i úerìfede muãarraódur: Ώ
͋ έ˴ Ϫ˵ ˸Ϡό˴ ˸Ο˴ϭ Ώ
˴ Ϯ˵Ϙ˸όϳ˴ ϝ
˶  ˸Ϧϣ˶ Ι
˵ ή˶ ϳ˴ ϭ˴ ϲ˶ϨΛ˵ ή˶ ϳ˴ Ύ̒ϴϟ˶ϭ˴ Ϛ
˴ ϧ˵Ϊϟ͉ Ϧ˶ϣ ϲ˶ϟ ˸ΐϬ˴ ϓ˴
179
Ύ̒ϴο
˶ έ˴ enbiyÀnuñ fuãÿã-Õ mìrÀå ÚuréÀn-Õ Mecìd üzre emr-i maèlÿmdur. ˯ΎϴΒϧϻ ήηΎόϣ ϦΤϧ óadìåi
ÚuréÀn-Õ Kerìm’i tekõìb itmiúdür. Ve óadìå-i meõkÿrÕ vaøè iden kimesne ÚuréÀn’Õ bilmedigi
añlaúÕlup eger ÚuréÀn’dan muòber olsa idi ÀyÀtu’l-lÀhuñ tekõìb itdigi úeyéi rivÀyet itmezdi. Ve eger
Ebÿ Bekir ϦϴϤϠδϤϟ ϰϠϋ ϕΪλ ϥϮϜϳ ϙήΗ Ύϣ ϮΛέϭ ϻ ˯ΎϴΒϧϻ Ϧϣ Ύϧ deyü böylece bir óadìå Peyàambere isnÀd
itmiú olsa idi belki Úur’Àn’a iftirÀ itdigi úehÀdeti ve kiõb-i büùlÀnÕ ôuhÿra gelmez idi. AmmÀ AllÀóu
Õü’l-CelÀl Óaøretleri ÚuréÀn-Õ Mecìd’i berekÀtÕyla ehl-i maèÀrif èÕndinde bu òuãÿãda anuñ kiõb-i
denÀéiyeti iôhÀr itmede úehÀdet virdi ve óadìå-i meõkÿrÕ iftirÀ yüzinden vaøè itdigine mebnì anuñ
úalb gözini aèmÀ úÕldÕ.”
Bu eånÀda Ebÿ Òanìfe telÀmìõinden biri øbrÀhìm ÒÀlid’üñ nuùúÕ ùutuldÕàÕnÕ gördükde
tekellüme gelüp didi: “YÀ cÀriye Àyet-i meõkÿrede Óaøret-i SüleymÀn DÀvud (a.s)’dan mal ve

176 “øspatlamak iddia edene, yemin de inkar edene düúer.”
177 Nisâ (4/11) “Allah size evlatlarÕnÕzÕn miras taksimini úöyle emrediyor: ÇocuklarÕnÕzda, erke÷e iki kadÕn
payÕ kadar…”
178 Neml (27/16) “Süleyman Davud'a varis olup…”
179 Meryem (19/5-6) “Onun için katÕndan bana bir çocuk ihsan et. ki bana da mirasçÕ olsun, Yakub ailesine
de mirascÕ olsun. Rabbim, onu sen rÕzana kavuútur.”
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èaúÀr mìrÀåÕ murÀdÕ olmayup belki èilm-i nübüvvet mìrÀåÕnÕ almÕúdur.” Óüsniyye didi: “Ey êalÀlet
ùarìúine sÀlik senüñ sÀbiúuñ olanlar daòi bu êalÀlet üzre dünyÀdan göçmiúlerdür. El-Àn bu úÕllet-i
èaúl ve keåret-i cehl ve taèaããub ve èinÀd anlardan saña mìrÀå ve yÀdigÀr úalmÕúdur. Óaøret-i
SüleymÀn ise pederi DÀvud (a.s.)’uñ óÀl-i óayÀtÕnda iken èÀlim ve peyàamber idi. 38b Ve naãã-Õ
KelÀmu’l-lÀh óaúúÕnda óüccet kÀfìdür: 180Ι
˶ ˸ήΤ
˴ ˸ϟ ϰ˶ϓ ϥ
˶ Ύ˴ϤϜ˵ ˸Τϳ˴ ˸Ϋ˶ Ϧ
˴ Ϥ˴ ˸ϴϠ˴γ
˵ ϭ˴ Ω˴ ϭ˵ ˴Ωϭ˴ ilÀ Àòiri’l-Àye. Ve senüñ
mìrÀå didigüñ óayÀtdan ãoñra vÀriåler miyÀnÕnda úÕsmet olan eúyÀya dinür. Ve nübüvvet ise úÕsmeti
úÀbil olmaz. Eger nübüvvet úÀbil-i úÕsmet olaydÕ inúÕrÀø-Õ èÀleme úadar evlÀd-Õ enbiyÀ cümlesi
nübüvvetde úerìk bulunmalarÕ lÀzÕm idi. Bu ise Óaøret-i Ádem’üñ evlÀdÕndan ancaú ùìt (a.s.)
nübüvvete vÀriå oldÕ. Ve belki nübüvvet emr ve vahy-i ølÀhì üzre èiãmet ve ùahÀrete müsteóaú
õÀtlara ièùÀ olunup ve ZekeriyÀ (a.s.)’uñ keyfiyyeti daòi bu vech üzeredür. Ve eger ZekeriyÀ
Peyàamber AllÀhu TeèÀlÀ Óaøretleri’nden mÀl-i esbÀb-Õ dünyÀ istemeyüp nübüvvete vÀriå ùaleb
itmiú olur ise senüñ úavlince nübüvvetini úadó itmek lÀzÕm gelür. Neèÿõü bi’l-lÀh belki maèãiyet ve
küfrde dÿçÀr olur.” ÒÀúÀ min-õÀlik øbrÀhìm ÒÀlid didi: “Pes bu vechle cÀéiz olabilür?” Óüsniyye
didi: “Ciheti úu ki ZekeriyÀ (a.s.) duèÀsÕnda didi ki: 181Ζ
˶ ϧ˴ Ύ˴ϛϭ˴ ϲ˶˴έϭ˴ Ϧ˶ϣ ϲ
˴ ϟ˶˴ϮϤ˴ ˸ϟ Ζ
˵ ˸ϔΧ
˶ ϲ͋ϧ·˶ϭ˴ ilÀ aòiri’l-Àye.
øcmÀè-Õ tefsìre göre bu Àyede mevÀlìden murÀd èamuca oàullarÕ olup eger ZekeriyÀ (a.s.) vÀriå-i
nübüvvet istidèÀ itmiú olsaydÕ èamuca oàullarÕ nübüvvete vÀriå olmamaú içün baña nübüvvetüme
vÀriå bir evlÀd vir dimesi lÀzÕm gelmiú. østidèÀsÕ bu vechle olursa Haøret-i ZekeriyÀ úaøÀ-Õ ølÀhìye
rÀøÕ olmadÕàÕ ve èamucasÕ evlÀdlarÕna óased itmiú bulundÕàÕ añlaúÕlup belki maèãiyet ve küfrine
delìl olmaú lÀzÕm gelür. Neèÿõü bi’l-lÀh min-hÀõÀ’l-iètiúÀd bu ise ZekeriyÀ (a.s.) duèÀsÕ Àòirinde
182
Ύ̒ϴο
˶ έ˴ Ώ
͋ έ˴ didi. BilÀ-úek nebì olan heróÀlde rÀøÕ bulunur. Eger murÀdÕ verÀået-i nübüvvet olsa idi
183
Ύ̒ϴο
˶ έ˴ Ώ
͋ έ˴ Ϫ˵ ˸Ϡό˴ ˸Ο˴ϭ dimez idi. Ve söylese daòi fÀéidesiz idi. Bu ãÿretde enbiyÀnuñ gerek èaúlen ve
gerek naúlen mìrÀåÕ oldÕàÕ ôÀhir olup ˯ΎϴΒϧϻ ήηΎόϣ ϦΤϧ óadìåi mevøÿè olaraú naãã-Õ ÚuréÀn’a muòÀlif
bulundÕàÕndan Ebÿ Bekir’üñ kÀõib ve ôÀlim oldÕàÕna úüphe úalmadÕ. Ve daòi Àye ˸ϢϬ˵ ϧ͉ ˶ϭ˴ ˲Ζϴ͋ ϣ˴ Ϛ
˴ ϧ͉ ˶
184
ϥ
˴ Ϯ˵Θϴ͋ ϣ˴ nÀzil olduúda Peyàamber minbere çÕúup buyurdÕlar: ‘Ey 39a benüm yÀrlarum benden ãoñra
baèøÕ aãóÀbum benden kiõbe dÀéir óadìåler çoú naúl ideceklerdür. Ve herkes kendü merÀmÕ üzre
eóÀdìå vaøè idüp baña nisbet úÕlacaúlardur.EóÀdìå-i meõkÿre eger ÚuréÀn’a muvÀfÕú olmaz ise
iètibÀr itmeyüp muvÀfÕú-Õ ÚuréÀn olursa iètibÀr idiñüz.’ ΏΎΘϛ ϖϓϭ ΎϤϓ Ϳ ΏΎΘϛ ϰϠϋ ϩϮΑήπϓ ΚϳΪΤϟ ϢϜΎΟ ΫΎϓ
185
ϩϭέάΧ ΎϔϔϟΎΧ Ύϣϭ ϩϭάΨϓ Ϳ
Ve daòi yÀ øbrÀhìm Resÿlu’l-lÀh dÀr-Õ dünyÀdan rÕòlet buyurduúlarÕnda eúyÀ-Õ metrÿkesi bir
reés úaùÕr ve úimúìr ve nÀúa ve èimÀme ve buña mümÀåil úeyleri ve ÓÀøret-i èAlì mutaãarrÕf olup
õÕrhÕ daòi merhÿnÕ bulunmÕú ise de rehinden úurtarup vÀriåine mÀlik oldÕ. Ve bu òuãÿãda bir
kimesne muèÀraøa itmedi ve peyàamberlerüñ mìrÀåÕ olmaz deyü èAlì ile mìrÀå daèvÀsÕ açmadÕ.
FÀùÕma’dan Fedek’i alduúlarÕ miåillü eúyÀ-Õ meõkÿrei èAlì’den niçün almadÕlar? Ve eger èAlì
àalebe ve úuvveti ile teslìm itmedi, andan èÀciz úaldÕlar diyecek olursañuz òÀúÀ èAlì ôulme õÀhib
olmaz. ùerèan taãarrufÕ cÀéiz olmayan úeyéi kendüye óarÀm bilüp taãarruf úÕlmaz. Ve neèÿõü bi’llÀh bu küfre úarìb bir úeydür. Ve bir èamel-i nÀ-cÀéizdür. Ve eger Resÿlu’l-lÀh óÀl-i óayÀtÕnda
muòÀllefÀtÕnÕ Óaøret-i èAlì’ye teslìm ve temlìk itdi dirseñüz ol daòikiõbdür. ZìrÀ buña dÀéir

180 Enbiyâ (21/78) “Davud ve Süleyman'Õ da (hatÕrla). Hani onlar ekin hakkÕnda hüküm veriyorlardÕ.”
181 Meryem (19/5) “"Gerçekten ben, arkamdan yerime geçecek varislerden endiúedeyim.”
182 Meryem (19/5-6) “Rabbim, rÕzana.”
183 Meryem (19/5-6) “Rabbim, onu sen rÕzana kavuútur.”
184 Zümer (39/30) “Sen elbette öleceksin, onlar da elbette öleceklerdir.”
185 “Bir hadis duydu÷unuzda onu Ku’ran’la karúÕlaútÕrÕn, Kur’an’a muvafÕksa alÕn de÷ilse bÕrakÕn.”
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müttefiúun èaleyh bir óadìå vürÿdÕ yoúdur. Bu ãÿretde Óaøret-i èAlì vÀriå-i Resÿlu’l-lÀh olup mìrÀåÕ
daòi aña naúl olunmÕúdur. Ebÿ Bekir’üñ kiõbi ôÀhirdür.”
Óüsniyye bu maóalde güldükde HÀrÿn Reúìd didi: “YÀ øbrÀhìm veyÀ óÀøÕr bulunan èulemÀ
sizlere óayf ve yÀzÕúlar olsun. Bir cÀriyenüñ cevÀbÕna úÀdir olamadÕñuz. Delìl ve bürhÀn ile
meõhebiñüzi ibùÀl itdi ise sizler cümleñüzsükÿta vardÕñuz. Ve sükÿt ise rÕøÀ göstermege èalÀmetdür.
Niçün bunca sene-i zamÀndan berü bu òalú-Õ èÀlemi meõheb-i kiõb ile ùoàrÕ óaú yolÕnÕ ve rÕøÀéÕ terk
itdirerek sebeb olup èÀlemi êalÀlet yolÕna ãaldÕñuz? Óüsniyye’nüñ meõhebine teúebbüs itseñüz size
çoú evlÀ olur.” didükde cümlesi baúlarÕnÕ yire diküp sükÿt olup hiçbiri bir cevÀba úÀdir olabilmedi.
Óüsniyye yine didi: “YÀ øbrÀhìm icmÀè-Õ ümmet üzre úehÀdet-i úühÿd-Õ seyyüdü’n-nisÀÕ Ebÿ Bekir
úabÿl itmedigi maèlÿm ve mesùÿr oldÕ. Óaøret-i FÀùÕma didi: ‘YÀ Ebÿ Bekir sen pederüñden mìrÀå
alursuñ. Ve beni peder-i èÀlì-mikdÀrÕmuñ mìrÀåÕnÕ almaàa bÕraúmayup maórÿm ve maózÿn
idersüñ.’ deyü aña itmÀm-Õ ãoóbet ve ilzÀm itdükden ãoñra anlara yüzlerine úarúu laènet oúÕyup
óÕúm-nÀk ve rencìde-òaùr aàlayarak dünyÀdan Àòirete 39b naúl eyledi ve úÕyÀmetde pederi
Resÿlu’l-lÀh’a yedlerinden úikÀyet itmege úasem itdi. Ve dÀr-Õ beúÀya óìn-i rÕòletde Ebÿ Bekir ve
etbÀèÕ cenÀzesine óÀøÕr olmamaú ve bulunmamaú içün gice ile FÀùÕma’Õ Resÿlu’l-lÀh’Õn minberi
miyÀnÕnda defn idüp ol zemìni hem-vÀr eyledi. Ve Resÿl-i ÒudÀ buyurdÕlar: ˲Δο
˴ ˸ϭέ˴ ϱ˶ήΒ˴ ˸Ϩϣ˶ ϭ˴ ˸ήΒ˴Ϙϟ˴ Ϧ
˴ ˸ϴΑ˴ Ύ˴ϣ
186
Δ˶ Ϩ͉ Π
˴ ˸ϟ ν
˶ Ύ˴ϳέ˶ ˸Ϧϣ˶ . VefÀtÕnuñ ikinci güni èÖmer ve Ebÿ Bekir etbÀè ve èÀvÀn ve enãÀrÕyla èAlì’nüñ
òÀnesine gelüp edÀ-yÕ taèøiyeden ãoñra FÀùÕma’nuñ defn ve kefeninden ãordÕlar ise Óaøret-i Alì
‘Ben anÕ vaãiyyeti üzre defn itdüm.’ didükde ‘Niçün aãóÀba òaber virmedüñ?’ didiler. Óaøret-i èAlì
daòi: ‘FÀùÕma’nuñ vaãiyyetine muòÀlefeti cÀéiz görmedüm. ZìrÀ vaãiyyetine muòÀlefet eõÀ ve
erÀzìmüñ bir nevèidür. Sen daòi kerrÀt ve merrÀt ile Resÿlu’l-lÀh’dan mesmÿèÕñuz olmÕúdur. ϪϤσΎϓ
187
Ϳ Ϋ ΪϘϓ ϰϧΫ Ϧϣϭ ϰϧΫ ΪϘϓ ΎϫΫ Ϧϣ ϰ˷Ϩϣ ΔόπΑ. Buña mebnì ÒudÀ ve resÿlini eõÀ itmegi cÀéiz
görmedüm.’ èÖmer muøùarib olup tekrÀr FÀtÕma’Õ úabirden çÕúarup namÀz úÕlmaú üzre gidüp çoú
aradÕlar ise de medfenini Óaøret-i èAlì mesùÿr itmiú oldÕàÕndan bulmaú kendülere mümkin ve
müyesser olmadÕ.
YÀ øbrÀhìm bu õikr itdigüm óikÀye icmÀè-Õ ümmet üzre maèlÿm olup aãlÀ ve úatèan bunuñ
òilÀfÕ yoúdur. Bu ãÿretde Óaøret-i FÀùÕma rencìde-òÀtÕr oldÕàÕ muòÀcir ve enãÀruñ namÀz ve
cenÀzesinden maórÿm úalduúlarÕ evvel FÀùÕma’ya itdükleri eõÀ ve cefÀ ve ôulme mebnì oldÕàÕna
delìldür. Ve daòiÓaøret-i èAlì’nüñ imÀmet óaúúÕnÕ àÀãib olup evlÀdlarÕ Óüseyin Óaøretleri’nüñ
úehÀdetlerini mesmÿè úÕlmaduúlarÕ efèÀlüñ cümlesine muòÀcir ve enãÀr müttefiúu’r-rivÀye dirler.
Ve Resÿlu’l-lÀh’uñ bu óadìåi daòi meúhÿr olup: ϙΎοήϟ ϰοήϳϭ ϚΒπϐϟ ΐπϐϳ Ϳ ϥ. Yaènì ey FÀùÕma
AllÀhu TeèÀlÀ àaøaba gelür senüñ àaøabÕndan ve mesrÿr olur senüñ mesrÿrÕndan. Bu óadìåe mebnì
FÀùÕma’ya àaøab iden AllÀhu TeèÀlÀ’ya àaøab idecekdür. 40a Ve óadìå-i evvel óükmince: ‘FÀùÕma
benüm bedenümden bir parçadur. AnÕ rencìde iden AllÀh ve resÿlini rencìde ider.’ Ve bu bÀbda
Àyet daòi nÀzil olmÕúdur: 188Γ˶ ή˴ Χ
˶ Ύ˴˸ϟ˴ϭ Ύ˴ϴ˸ϧΪ͊ ϟ ϰ˶ϓ Ϫ˵ Ϡ͉ϟ Ϣ˵ Ϭ˵ Ϩ˴ ό˴ ϟ˴ Ϫ˵ ϟ˴Ϯ˵γέ˴ ϭ˴ Ϫ˴ Ϡ͉ϟ ϥ
˴ ϭ˵Ϋ˸Άϳ˵ Ϧ
˴ ϳ˶άϟ͉ ϥ
͉ ˶. Bunlara mebnì bilÀ-úübhe
èÖmer ve Ebÿ Bekir ve bunlaruñ tevÀbièleri eúeddü mine’l-küffÀr ve ôÀlim olup AllÀh ve Resÿl ve
melÀéikei zemìn u ÀsumÀnuñ laènet ve àaøabÕ anlaruñ óaúúÕnda vÀrid olmÕúdur.”

186 “Kabrimin ve minberimin arasÕ cennet bahçelerinden bir bahçedir.”
187 “FatÕma benim parçamdÕr, kim ona eziyet ederse bana eziyet etmiú olur, bana eziyet eden de Allah’a
eziyet etmiú olur.”
188 Ahzâb (33/57) “ùüphesiz ki Allah'a ve Resulü'ne eziyet verenlere Allah hem dünyada, hem ahirette lânet
etmiútir.”
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Óüsniyye bu kelÀmÕ edÀ itdükde øbrÀhìm ÒÀlid ve Ebÿ Yÿsuf ve ùÀfièì ve èulemÀ-Õ meclis
tamÀmen yirinden úalúup Óüsniyye’i úatl ve eõiyyetine birden hücÿm itdiler. Óüsniyye daòi úuvvet
ve úudret-i úadr saèy iderek øbrÀhìm’üñ ãaúalÕndan tutdÕ. Ve YaóyÀ-Õ Bermekì bu hücÿm-Õ icmÀè
gördükde òalìfeye èarø itdi: “Sen bugün Resÿlu’l-lÀh mesnedinde òalìfesüñ. Bir cÀriye parçasÕ
bunda yoúdur. èUlemÀ èÀciz ve ilzÀm olduúda senüñ meclisinde aña ôulm ve teèaddì ve úatline
hücÿm olunmasÕ revÀ-yÕ óaú degildür.” Ol óìnde èÀyÀn-Õ memleket ve HÀrÿn Reúìd’üñ ibn-i èammÕ
ve ehl-i beyt-i muhibb bulunanlar Óüsniyye’nüñ óimÀyesiçün úÕlÕc çeküp øbrÀhìm ÒÀlid ve èulemÀ
üzerine yüridükleri gibi Óüsniyye’den el çeküp yirlerine oturdÕlar. HÀrÿn Reúìd müteàayyir olup
èulemÀya didi: “AllÀh’dan úorúup ve resÿlinden daòi óayÀ itmezsiñüz. Ve bu èaãruñ èulemÀ ve
füøelÀsÕ olup bir cÀriye cevÀbÕnda èÀciz ve mülzem olup erbÀb-Õ meclis sizlere istihzÀ ve temesòur
itmeleri úöyle dursun yine utanup óayÀ itmeyerek úatl ve eõÀ ve hücÿma úalúarsÕñuz.” HÀrÿn
Reúìd’üñ àaøabÕna mebnì yine selÀùìn ve ümerÀ ve erkÀn-Õ devlet ve èulemÀ-Õ meõkÿre terettüb ve
selÀmete ÀàÀz itdiler.
ÓÀlbuki Óüsniyye yine sükÿta varmayup didi: “Ey müfsidÀn-Õ gümrÀh ve ey düúmenÀn-Õ
òÀnedÀn! AllÀh ve Resÿlu’l-lÀh’dan òavf ve óayÀ idüñ. Ve yevm-i úÕyÀmetde óÀliñüz neye
varacaàÕnÕ tefekkür úÕluñ. Beú günlük iètibÀr-Õ óayÀt-Õ dünyÀ içün MuãtafÀ ve MurtaøÀ ve ehl-i beyt
óaúúÕnda meger èadÀveti baàlamañuz efsÀne ve efsÿn úabìlinden olup müzaórefÀt ve mühmelÀt
úeyler ile òalúuñ gözlerini úapayup fülÀn Àdem óÀkim ve fülÀncanuñ ittifÀúÕyla òalìfe oldÕ ve fülÀnÕ
fülÀn Àdem óÀkim ve emìr úÕlmaàla efêal oldÕ deyü bu miåillü óikÀyÀt ve ehimme ve rÀviyÀt-Õ
lüàaviyye úeyleri èilm ve risÀlet ve nübüvvet ve imÀmet ve èiãmet ve ùahÀret ve esrÀr-Õ melÀéike ve
taókìú-i óaúÀyÕúa tercìh ve óüccet iderek òalúuñ eline ve efvÀhÕna ilúÀ itmiúsiñüz. ÚÕyÀmet ve óaúr
40b ve neúr ve èaõÀb-Õ ebedìi aãlÀ tefekküre getürmeyüp yüz biñ fitne òalú miyÀnÕnda peydÀ
itdirerek èibÀdÕ yüz biñ fersÀò mesÀfe buèdi maèrifet-i ÒudÀ ve Resÿl ve imÀmdan Õraú
düúürüp 189ξ
˳ ˸όΑ˴ ϕ
˴ ˸Ϯϓ˴ Ύ˴Ϭπ
˵ ˸όΑ˴ ˲ΕΎ˴ϤϠ˵χ
˵ derecelerine düúürmiúsiñüz. EóÀdìå-i mevøÿèa olan rÀvìleriñüz
ekåerì aèdÀ-yÕ Àl-i Resÿl bulunan ôÀlim ve fÀsÕú kimesnelerden ve bir nice zamÀn ve gürgÀn ve
úuúbÀz makÿleleri kimesneler ki kelÀmlarÕ efsÀne ve òßÀb-Õ óayÀl úabìlinden olup aña beñzer bir
Àdem óikÀye söylerken bir nice zamÀn çocuúlar cemè olup kimi diñler ve kimi daòi anÕ õevke alur.
ÓikÀye tamÀm olduúda miåillülerüñ esÀmìleri rÀvì-i eóÀdìå ve aòbÀr silkine taórìr olup úÀle fülÀn
ve úÀle be-hemÀn deyü efvÀh-Õ nÀsa ilúÀ iderler. Ve fülÀn óadìåi fülÀn úeyòden oúumÕú ve fülÀn
úeyò fülÀn úeyòden rivÀyet itmiú. Ve fülÀñ òulefÀ ve óüccÀm úeyò-i muóaddiåìn ve müfessirìndür.
Ve fülÀn cÀhil bì-baãìret ve fülÀnuñ rivÀyetiyle óadìå-i erbaèìn ãÀóibi olup ezkiyÀ-Õ kibÀr ve
muútedÀ-yÕ ehl-i rüzgÀrdur. Ve fülÀñ úeyò Peyàamberden rüéyÀda böyle söylemiú ve èalÀ hÀzÀ’lúÕyÀã cÀhilÀn-Õ bì-baãìret ve ebleóÀn-Õ bì-maèrifet ve kÿrÀn-Õ zÀviye-i cehÀlet ve fülÀn bÀdiye-i
êalÀlet eùrÀf-Õ cevÀnib-i bilÀd ve aóãÀr ve yemìn ve yesÀrdan gelüp bunlardan teberrük-i cevÀb
olurlar. Ve sizüñ el óÀletü hÀõihi naúl ve rivÀyet itdigiñüz cevÀb ve òayÀl ve ôan ve úÕyas üzre
úerìèat ve ùarìúati binÀ iderler. O miåillü èavÀm ve eblehÀnuñ òayÀllerinde bu miåillü müómelÀt
úeyler bir derece müstaókem olmÕú kim ismÀr-Õ feøÀ ile iõÀlesi mümkin olmaz. Ve bu yüzden òalú
miyÀnÕnda cerh ve taèdìl ve ùaèn [u] teúnìè ve tekfìr sebeb olup peydÀ itdirdiñüz. Fì-mÀbaèd
anlardan olan evlÀd u eùfÀl vücÿda gelüp ve óÀlÀ gelmekdedür. Ve anlar daòi ehl-i beyt ve
muóibbÀn-Õ ehl-i beyte buàø ve èadÀveti sizden mìrÀå alup dÀéimÀ buàø ve èadÀvet yolÕna sÀlik
olacaúlarÕ ôÀhirdür. Ve müddet-i èömrinde puta ùapup ve úurb-i óamrla perverde olan ôÀlim ve
àaddarÀn ve fÀsÕúÀn 41a ve aèdÀ-yÕ Resÿl-i òÀnedÀn bulunan kimesneleri maèãÿmÀn-Õ òÀnedÀn-Õ
nübüvvetden efêal ùutacaúlarÕ der-kÀrdur. CülefÀ ve úaããÀb miåillü Àdemlerden óadìåler rivÀyet
189 Nur (24/40) “Bir biri üstüne karanlÕklar...”

117

ALEVİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

idüp ittifÀú-Õ èulemÀ-Õ èÀlem üzre maèãÿm ve muùaòòar olan ehl-i beyt ve gerek Óaøret-i èAlì’den
naúl olunmÕú olan tefsìr-i ÀyÀt ve eóÀdìå-i Resÿl’i úabÿl ve iètibÀr itmeyüp èÁyiúe ve Enes bin
MÀlik ve Ebÿ Hureyre ve èAmr èÁs ve MuèÀviye-i òÀéinu’l-lÀh ve buña mÀnend muóaddiålerden
rivÀyet olunan eóÀdìå-i mevøÿèaya iètibÀr ve iètiúÀd øslÀmiyyet üzre bu gürÿhuñ laèni èibÀdetlerüñ
evcebidür.
Ve dìger yÀ øbrÀhìmäÕddìú-i Ekber ve FÀruú-Õ AèôÀmdan maèlÿmuñ olan feøÀéili meydÀn-Õ
ôuhÿrda cilveye getür tÀ ki görelüm ve iúidelüm. Anlaruñ feøÀéili maóøÀ temesòur oldÕàÕ cümle
èÀleme åÀbitdür. Anlardan úanàÕ èilm ve faøìlet ve õehÀdet ve taúvÀ ve ùahÀret ve sehÀvet ve
mürüvvet ôuhÿra geldi? Ve nerede bir úecÀèatleri görildi ve úanàÕ àazvede pehlivÀnlar öldürüp
iåbÀt-Õ vücÿd itdiler? Maèa-hÀõÀ àazÀvÀtuñ ekåerìsinde firÀr idüp Resÿlu’l-lÀh’Õ tenòÀ bÕraúdÕlar. Ve
úanàÕ müúkili óall idüp ve úanàÕ muècize ve kerÀmet kendülerden ôuhÿra geldi? Ve efêaliyyetüñ
maènÀsÕ nedür ve ne úeyéile vücÿda gelür? Ekåer åevÀben min-èÕndi’l-lÀh ne vechle oldÕ? Ve ol
neden óuãÿle gelmiú oldÕàÕnÕ bir kimesne iúitmeyüp ve meåbÿt olmamÕúdur. ÚuréÀn ve eóÀdìå-i
aòbÀrda daòi vuúÿèÕ görilmedi. Ve sen de ãaúalÕndan utanup bu miåillü mühmelÀt kelÀmlarÕ terk
itmeñüz evlÀdur. øbtidÀ-Õ òilúatinden binÀ-Õ meõheb ve millete gelinceye úadar taèaããub ve èinÀd ve
ôulme sÀlik olup sÀdÀt-Õ ehl-i beyt ve èulemÀ-Õ úìèa ve muóibbÀn-Õ velÀyet olanlar meõheb-i óaúú-Õ
ehl-i beyti baóå ve cidÀl ile iôhÀr itmege sizden furãat bulmadÕlar. Ve siz bunlaruñ óaúúÕnda eúedd-i
mine’l-küffÀr deyü úatillerine fetvÀ virürsiñüz. ZìrÀ sizler ile baóå ve mücÀdele idecek olsalar
tefúìh olursÕñuz. Ve her cihetle meõhebiñüzüñ ibùÀlini istidlÀl idüp ve aèdÀ-yÕ Resÿl ve düúmen-i
ehl-i beyt olan imÀm ve òalìfe gerek küfr ve gerek fÕsú ve ôulmlerini iåbÀt iderler. ùöyle ki
òalìfenüñ devletinde ben bì-çÀre size iåbÀt itdüm. Ve óÀøÕr bi’l-meclis olan èurefÀ ve èuúalÀya aèdÀyÕ ehl-i beyt-i Resÿlu’l-lÀh oldÕàÕñuz ôÀhir oldÕ. Ve imÀmlarÕñuz úÀtilÀn-Õ Àl-i Resÿl olup
øamìrlerinde Resÿl-i 41b ÒudÀ’ya olan èadÀvet ve nifÀúÕ óayÀt-Õ saèÀdetinde iôhÀra úÀdir
olamaduúlarÕnÕ vefÀtÕndan ãoñra ehl-i beytden intiúÀm alacaúlarÕnÕ AllÀhu TeèÀlÀ resÿline òaber
virdi. Ve óÀlÀ sizler de anlara mutÀbÀèten Àl-i Resÿl ve gerek muóibbÀna ehl-i beyt èÀlemde
bÕraúmayup nesillerini kesme àayretindesiñüz. Böyle iken yine dìn-i Muóammed’deyiz deyü òalúa
daèvÀ-yÕ øslÀmiyyet ãatmaúdasÕñuz. Yoòsa AllÀh ve Muóammed ve ehl-i beyt be-her óÀlde sizden
bìzÀrdurlar.”
Ol óìnde øbrÀhìm ve èulemÀ-Õ meclis bi’l-ittifÀú “AèdÀ-yÕ Resÿl olanlardan biz de bìzÀruz
ve anlardan berìyüz.” didiler. Óüsniyye didi: “Va’l-lÀhi bunda kÀõibsiñüz. Øamìrleriñüz èadÀvet-i
ehl-i beyt ile memlÿ oldÕàÕnÕ òalìfe óuøÿrÕnda iåbÀt iderem. YÀ øbrÀhìm bu diyecegüm kelÀm ãaóìó
mi degil mi? ÚurbÀn BayrÀmÕ güni èulemÀ ve meúÀyiò ve èavÀmlarÕñuz muãallÀ ve cÀmièlerde
óÀøÕr iken óaùìb-i münÀfÕú minbere çÕúup Óaøret-i øbrÀhìm (a.s.) øsmÀèìl’i úurbÀn itmek úÕããasÕna
úürÿè eyledükde cümleñüz birden feryÀd ve fiàÀna gelürsiñüz. Óaøret-i øbrÀhìm øsmÀèìl’üñ
gerdÀnÕna bÕçaú sürdü ki maóallì òaùìb oúurken cümleñüz hÀy hÀy ile aàlayup ãarÕúlarÕñuzÕ
baúÕñuzdan ataraú gözleriñüzden yaúlar revÀn olur. Bu ise Óaøret-i øsmÀèìl’e bir cerÀhat iåÀbet
itmeyüp èÀúÕbet bedeline bir úoyun kesilmiú ve eùrÀf-Õ èÀlemde ol miåillü günde yüz biñ úoyun
boàazlanmaúdadur. ÓÀlÀ dört biñ sene bundan aúdem boàazlanmÕú bir úoyun içün feryÀdÕñuz tÀ
ÀsumÀna ulaúur. Ve her úehr ve diyÀrda ùìèa ve Müémin ve muóibb-i Àl-i Resÿl fuúarÀlar Resÿlu’llÀh’uñ nÿr-i dìdesi ve vÀriåu’l-lÀhuñ ciger kÿúesi ve FÀùÕmatü’z-ZehrÀ’nuñ ferzend-i èazìzi ve ømÀm
Óasan müctebÀnuñ birÀder-i cÀn-berÀberi yaènì seyyidü’ú-úebÀb-Õ ehli’l-cennetiømÀm Óüseyin
maôlÿm úehìde mÀh-Õ Muóarrem ve èaúÿrede taèziye ùutup aàlar ise anlara RÀfÕøì dirsiñüz.
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YÀ øbrÀhìm yiryüzinde Óaøret-i Óüseyin’üñ cedd ve pederi ve vÀlidesi ve birÀderi miåillü
CenÀbu’l-lÀhu TeèÀlÀ èazìz ve mükerrem òalú itmedi. AnÕ kÀfirÀn ve münÀfÕúÀn-Õ ümmet-i melèÿne
bì-hamiyyet ôulmen ve àadren 42a ve aùúÀn úehìd idüp baúÕnÕ nìzelere urdÕlar. Ve yetmiú iki evlÀd
ve enãÀr ve èÀvÀnÕndan deút-i KerbelÀ’da ãusÕz baúlarÕnÕ kesdiler. Ve ehl-i èÕyÀlini àarÀt ve esìr idüp
ùÀm’a getürdiler. Bir Müémin ve muóibb anlaruñ bu muãìbetlerine taèziye ùutup aàlar ise iki yüz
küsÿr seneden berü olmÕú gitmiú olana taèziye ùutup aàlamanuñ ne maènÀsÕ vardur deyü ol bìçÀrei
ehl-i bidèat ve RÀfÕøì dirsiñüz. YÀ øbrÀhìm sizler dört biñ sene bundan aúdem kesilmiú olan bir
úoyun içün úaøiyyesini unutmayup aàladÕàÕñuz vaúit size bir úeyé lÀzÕm gelmeyor.” Óüsniyye bu
maóalde baúÕndan mÕúnaèsÕnÕ atup feryÀda geldi ve didi: “AllÀh AllÀh bir Óüseyin ki òÀtem-i
enbiyÀ server-i kÀéinÀtuñ boynÕna binüp çÀbuú yörimekligi içün ayaúlarÕnÕ ol óaøretüñ beden-i
mübÀreklerine urduúda iftióÀr idüp 190ΏϮϛήϤϟ Ϣόϧ ϙΪΟϭ ΐϛήϟ Ϣόϧ dir idi. Ve yine bir Óüseyin ki óalú-Õ
mübÀregi bÿsegÀh-Õ faòr-i kÀ’inÀt iken anÕ ôulmen úoyun gibi boàazlayup cesed-i mübÀreküñ
anlaruñ ayaúlarÕ altÕnda pÀy-mÀl itdiler. Ve bu èamele mürtekibler sizüñ imÀm ve
muútedÀlarÕñuzdandur.”
Óüsniyye’nüñ bu vechle nÀle ve feryÀdÕndan HÀrÿn Reúìd ve óuøøÀr-Õ meclis nÀle ve
efàÀna baúladÕlar. Ol óìnde HÀrÿn Reúìd fitne peydÀ olur òavfÕyla deróÀl Óüsniyye’ye bir òilèat-Õ
fÀòire elbìse emr itdi. Ol bÀbÕ Óüsniyye sedd ve úaùè idüp didi: “YÀ òalìfe-i zamÀn baña ol úadar
mühlet ve ruòãat vir ki bir suéÀl daòi idüp òatm-i kelÀm ve óüsn-i òitÀm virelüm.” Òalìfe didi:
“Söyle, saña ruòãatdur.” didükde Óüsniyye didi: “Ey óuøøÀr-Õ meclis ve ey èulemÀ-Õ èaãr bu cümle
maòlÿúÀtuñ maèbÿdÕ óaúkÕçün bu óikÀyenüñ ùoàrÕsÕnÕ sizden ricÀ iderem. Resÿlu’l-lÀh gerek
mescìd ve gerek dìger yirde bulunup oùurduúlarÕnda nezd-i úerìflerinde èAlì’den muúaddem bir
kimesne oturdÕàÕnÕ gördiñüz mi?” Didiler: “Resÿlu’l-lÀh’uñ óayÀtÕnda anuñ èÕndinde èAlì’den
muúaddem bir kimesne oturmadÕàÕna bir diyecek yoúdur.”Óüsniyye didi: “MÀdÀm ki ÒudÀ ve
resÿli bir kimesnei èAlì üzerine muúaddem ùutmadÕ cÀhilÀn-Õ ümmetden baèøÕlarÕnÕ getürüp èAlì
üzerine taúdìm ve emìr itmegi ne gÿnÀ cÀéiz görürsiñüz? Ve bir maóalde BerÀéet sÿresi küffÀra
oúunmaú içün maèiyyetine úÕrú èasker virilüp Ebÿ Bekir Mekke’ye gönderilmiú 42b iken AllÀhu
TeèÀlÀ’nuñ óükmini küffÀra úÕrÀéat itmegi AllÀhu TeèÀlÀ Óaøret-i èAlì’ye óükm itdigine mebnì
Resÿl-i Ekrem ol óükm èAlì’ye virüp Ebÿ Bekir’üñ gerüye èavdetini emr eyledi. èAlì ise piyÀde
yalñuzbaúÕna gidüp eånÀ-Õ rÀhda sÿre-i BerÀéet’i Ebÿ Bekir’den alduúda óacÀletinden Medìne’ye
dönmeyüp óacc ruòãat bahÀnesiyle Óaøret-i Resÿl’e bir Àdem gönderilmesini èAlì’den ricÀ itdi ise
de Óaøret emr-i óükme imtiåÀlen yalñuz baúÕna gidüp Àyet-i BerÀéet’i Mekke derÿnÕnda küffÀra
úÕrÀéat itdi ve ol Àyet-i úerìfe budur: 191˸Ϣϫ˵ ϭ˵ήμ
˵ ˸Σ˴ϭ ˸Ϣϫ˵ ϭ˵άΧ
˵ ϭ˴ ˸Ϣϫ˵ Ϯ˵ϤΗ˵ ˸ΪΟ
˴ ϭ˴ Κ
˵ ˸ϴΣ
˴ Ϧ
˴ ϴ˶ϛή˶ ˸θϤ˵ ˸ϟϮ˵ϠΘ˵ ˸ϗΎ˴ϓ ϡ˵ ή˵ Τ
˵ ˸ϟ ή˵ Ϭ˵ ˸ηΎ˴˸ϟ Φ
˴ Ϡ˴δ
˴ ˸ϧ ˴ΫΎ˶ϓ˴
Ve mÀèadÀ õÀlik aókÀm-Õ ølÀhìden tavãiye bulunmÕú bir nice Àyet-i meúrÿù muúarrereti ol küffÀra
teblìà itdi. Ve bu keyfiyyet-i meõkÿreden aãlÀ òavf olmadÕàÕ ôÀhirdür.
Ve dìger yÀ øbrÀhìm Resÿlu’l-lÀh marìø oldÕàÕ óÀlde ÜsÀme ibn Zeyd’i ser-èasker idüp ve
buyurdÕ: 192αΎΒϋ ϦΑ Ϟπϓϭ ΐϟΎσ ϰΑ ϦΑ ϰϠϋΎ˷ϟ ϪϣΎγ ζϴΟ Ϧϋ ϒϠΨΗ Ϧϣ Ϳ Ϧόϟ Yaènì èAlì ve Faøl bin
èAbbÀs’dan baúúa ÜsÀme’nüñ taót-Õ livÀsÕnda èasker olup gitmeyen kimesneye laènet olsun.
Resÿlu’l-lÀh bu kelÀmÕ tekrÀr söyledi ise de Ebÿ Bekir ve èÖmer iúitmezlige urup gitmediler. ZìrÀ
Resÿlu’l-lÀh marìø idi. Belki bizüm àÕyÀbÕmuzda vefÀt idüp Óaøret-i èAlì’i yirinde òalìfe ider
òavfÕyla ol sefere gitmediler. ÜsÀme óükm-i ølÀhìye mebnì anlara Àdem gönderdi ise de yine
190 “Ne güzel bir binicisin ve senin deden ne güzel bir binek.”
191 Tevbe (9/5) “ùu haram aylar bir çÕktÕ mÕ artÕk o müúrikleri nerede bulursanÕz öldürün, yakalayÕn,
hapsedin ve bütün geçit baúlarÕnÕ tutun.”
192 “Ali b. Ebî Tâlib ve Fazl b. Abbâs dÕúÕnda Üsâme’nin ordusunun arkasÕnda kalana Allah lanet etsin.”
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gitmedüklerinden Resÿlu’l-lÀh muòber olup anlara laènet iderek èÀlem-i beúÀya teveccüh
buyurdÕlar. Bunlar ise Resÿlu’l-lÀh’Õ ol óÀlde bÕraúup Saúìfe-i SÀèade[’de] òilÀfet münÀøaèasÕna
úalúÕúdÕlar. Óatta ÜsÀme keyfiyyeti mesmÿè idüp ‘Siz emr-i Resÿl ile benüm taót-Õ livÀmda òÀdim
ve èaskerüm olup imdi òilÀfet daèvÀsÕna ne gÿnÀ müdÀòale idebilürsiñüz?’ deyü maòãÿã Àdem
gönderdi ise de anlar èiùÀèatden tekevvün itdükleri tevÀriò kütüblerüñ cümlesinde meõkÿr ve
mesùÿr oldÕàÕna úübhe yoúdur. Ve icmÀ-Õ ümmet üzre Resÿlu’l-lÀh’dan ãoñra anlar ÜsÀme’nüñ
taót-Õ livÀsÕnda èasker idiler. ÒilÀfet ve vesÀyÀta 43a liyÀúatleri olaydÕ ÜsÀme’ye èasker bulunup
teòallüf itmezler idi. Ve Resÿlu’l-lÀh Àhir nefsine varÕncaya úadar ÜsÀme’den teòallüfleri
òuãÿãÕnda anlara laènet itdi ki ümmetüñ cümlesine maèlÿmdur. ømdi Ebÿ Bekir ve èÖmer
ÜsÀme’ye tÀbiè olup taót-Õ livÀsÕnda bulunmadÕúlarÕ ve Resÿlu’l-lÀh’a muòÀlefet iderek ÜsÀme ile
gitmemeleri ve Resÿl-i ÒudÀ daòióaúlarÕnda laènet itdigi cemìè-i kitÀblarÕñuzda yazÕlmÕú. AãlÀ
münkir olmaàa úudretiñüz yoúdur. Ve Resÿl-i ÒudÀ bir kimseye laènet iderse ol kimesne bilÀ-úek
AllÀh’uñ laènetine giriftÀr olup èaõÀb-Õ ebedì ile muèaõõeb olacaàÕ ke’ú-úems ôÀhirdür.”
øbrÀhìm ÒÀlid ve cemìè-i èulemÀ óacÀletinden aãlÀ baúlarÕnÕ úaldÕrabilmediler. Óüsniyye
didi: “El óamdü li’l-lÀh ve’l-minnetü òalìfenüñ nüfÿsÕ berekÀtÕyle bu øaèìf bì-çÀre ehl-i beytüñ
feøÀéili ve menÀúÕbÕnÕ iôhÀr ve aèdÀ-Õ ehl-i beyt kÀfir ve zÕndÕú ve ôÀlim ve sitem-kÀrlaruñ
muòÀlefetini iåbÀt idüp òÀùÕrÕmuzda muømer olan umÿrÀtÕ bì-òavf ve bì-dehúet meydÀn-Õ ôuóÿrda
cilveye getürüp aèdÀ-Õ dìni óüccet ve delìl ile ilzÀm eyledüm. Ve muóibbÀb-Õ òÀnedÀn bu øaèìfe-i
kemìne miåillü bir kimesne böylece devlete muvaffaú olmamÕúdur. El óamdü li’l-lÀhü Rabbü’lèÀlemìn ve eger taùvìl-i kelÀmdan òalìfeye melÀlet òÀùÕr óÀãÕl olmayacaàÕnÕ bilmiú olsam AllÀhu
Õü’l-CelÀl óaúúÕçün lÀ-yenúatiè iúÀme-i delìl ìrÀd idüp Àl-i Resÿl’i ve anlaruñ úÀnÕnda vÀrid olan
feøÀéili bir vechle riúte-i beyÀna çekerdüm ki iúidenler ióãÀd óesÀbÕna úÀdir olamazlar idi.”
Ol óìnde YaóyÀ Bermekì øbrÀhìm ÒÀlid’e teveccüh idüp didi: “Fi’l-vÀúiè bu meclisde
sizden bir úuãÿr vuúÿèa gelmedi. Ve óaúìúat-i meõheb ne idügi ôÀhir olup añlaúÕldÕ.”Andan ãoñra
YaóyÀ Bermekì ve ol meclisde óÀøÕr olan selÀùìn ve ümerÀ ve èÀyÀn muvÀfÕú ve muòÀlif-i
Óüsniyye’nüñ óaúúÕnda duèÀ ve åenÀ ve taósìn-i Àferìnler oúuyup dört yüz kimesne ol meclisden
meõheblerini terk ve inkÀr idüp Óüsniyye’nüñ meõhebine ve ehl-i beyt-i òÀnedÀn-Õ Resÿl’üñ ùarìú-i
müstaúìmine sÀlik ve maúarr oldular. Ve HÀrÿn Reúìd daòi ol tÀrìòde olan Resÿl ve muóibbÀn-Õ
ehl-i beyte taèarruø itmeden el çeküp Óüsniyye’ye be-tekrÀr yeñiden bir òilèat úürÿù üzre yüz biñ
miåkÀl altun ve bir òilèat èilÀvesiyle ikrÀm ve èizzet ve talùìfinden ãoñra Óüsniyye’i çÕkarup ve
anuñ úulaàÕna òafiyyan didi: “ømdi bu úehrden 43b çÕú git ve istedigün yire èazìmet eyle. Úorúarum
ki seni bunlar helÀk itmesünler.” deyü Àhestece úulaàÕna söyledi. Ve Óüsniyye’nüñ aàasÕ daòi
òalìfenüñ ayaúlarÕnÕ bÿs idüp òoú-óÀl ve mesrÿr-òÀùÕr ol meclisden ùaúra çÕúdÕlar.
Baèdehÿ HÀrÿn Reúìd õikr olunan èamuca-õÀdesiyle muóibbÀn-Õ òÀnedÀn-Õ nübüvvet ol
meclisde Óüsniyye óaúúÕnda ziyÀdesiyle baòúÀyiú ve ikrÀm úÕlup ve øbrÀhìm ÒÀlid úermende ve rÿsiyÀh müõehheb kürsìden inüp Ebÿ Yÿsuf ve ùÀfièì ve anlaruñ tebèa-Õ muúallidleri taúlìd yulÀrlarÕ
baúlarÕnda ve dìger bulunan rÿ-siyÀhlar ile cümlesi münfaèil ve úermende ve óacìl ve meclisden
ùaúra çÕúarken erbÀb-Õ meclis temesòur idüp gülüúerek ve òalìfenüñ èamuca-õÀdesi àÀyet
mütemesòir iderek ol veche geldükleri êalÀlet ùarìúine gitdiler ise de eånÀ-Õ rÀhda øbrÀhìm ÒÀlid
Baãra’ya varmaksÕzÕn àaøab ve úahrÕndan terk-i dünyÀ idüp suéÀl-i Àòiret cevÀbÕna óÀøÕr ve revÀn
oldÕ.
Baèdehÿ HÀrÿn Reúìd Óüsniyye ile aàasÕna çend miúdÀr çeri muètemedi tefrìúan gürÿh-Õ
aèdÀ òavfÕndan gizlüce ùaraf-Õ medÀéin-i Resÿlu’l-lÀh’a gönderdi. Ve anlar daòi cÀy-Õ meõkÿrei
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bÀb-Õ úefÀèatgÀha sÀlimen resìde olup ve anda bir müddet ravøa-i Resÿlu’l-lÀh’da iúÀmet üzre olup
baèdehÿ andan Haøret-i ømÀm RÕøÀ èAleyhi’s-selÀm ùarafÕna ve bÀni-i sÀdÀt-Õ risÀlÀtuñ
òÕdmetlerinde ãarf-Õ emek ve güzerÀn-Õ eyyÀm-Õ evúÀt eylediler.
Raómetu’l-lÀh èaleyhümÀ raómeten vÀsièaten
1285
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HACI BEKTAŞ VELİ VE YUNUS EMRE
FELSEFESİNDEN HAREKETLE ANADOLU VE AVRUPA
AYDINLANMASINA KARŞILAŞTIRMALI BİR
YAKLAŞIM1
A COMPARATIVE APPROACH TO ASIAN AND EUROPEAN
ENLIGHTMENT BASED ON THE PHILOSOPHY OF HACI
BEKTAŞ VELI AND YUNUS EMRE
Medine SİVRİ2

1

aktarımının gerçekleştiğine değinilecek ve
Anadolu’nun bağrında yaşayan, Türkçe’yi

ÖZET
Bu çalışmanın amacı, Türk tasavvuf
edebiyatının temel yapı taşı, serçeşmesi Hacı
Bektaş Veli ve onun çok önemli sacayaklarından biri olan Yunus Emre’nin felsefesinden ve o döneme getirdikleri değerlerden
hareketle on üçüncü yüzyılda Anadolu’da
yaşanan aydınlanma dönemi ile on altıncı
yüzyılda Avrupa’da yaşanan aydınlanma
dönemlerinin etki, etkilenme ve köken ba-

“ses bayrağı” haline getiren ve tüm insanlığa mal olan ulu Türk bilgeleri Hacı Bektaş
Veli ve Yunus Emre’nin felsefelerinin nasıl
temellendiği ve Batı’nın aydınlanma felsefesinden ayrılan noktaları üzerinde durulacaktır. Çalışmamızda, söz konusu dönemlere bakılması zorunlu olduğundan, tarihsel
ve sosyolojik araştırma yönteminin verilerinden yararlanılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Hacı Bektaş Veli,

kımından karşılaştırmalı olarak bir değer-

Yunus

lendirmesini yapmaktır. Bunu yaparken de

Avrupa.

Emre,

Aydınlanma,

Anadolu,

öncelikle Doğu-Batı ilişkisinin nasıl kurulduğuna bakılacak, hangi kanallarla kültür
1 Bu çalışmanın daraltılmış bir örneği daha önce 06-08
Mayıs 2010 tarihlerinde Eskişehir’de gerçekleştirilen
“X. Uluslararası Yunus Emre Sevgi Bilgi Şöleni”nde
bildiri olarak sunulmuştur.
2 Doç. Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen
Edebiyat Fakültesi, Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü.

ABSTRACT
This study aims to make a comparative
assessment of the Enlightenment periods in
Anatolia in the thirteenth century with the
enlightenment period in Europe in the sixteenth century from the perspective of both
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the philosophy of Haci Bektaş Veli , the most

“İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır”3

prominent figure of the Turkish Sufi Lit-

HACI

erature, and Yunus Emre, his follower, and

BEKTAŞ VELİ

their contribution to this literature in terms

“Ben gelmedim davî için

of their effects, exposures and origins . For
this purpose, we’ll primarily deal with how

Benim işim sevi için

the relationship between the East and the

Dostun evi gönüllerdir

West has been established, and the channels

Gönüller yapmağa geldim”4

with which the cultural transfers took place.
We will also focus on how the philosophies
of these two great Turkish wise men who
have used Turkish language as their pri-

“Cümle yaratılmışa bir göz ile bakmayan
Şer’in evliyasıysa hakikatte asidir”

mary voice have aroused. At the same time,
their differences from the western Enlight-

YUNUS EMRE

enment philosophy will be studied. In our
study, historical and sociological research
methods will be used and the data will accordingly be evaluated as it is necessary to
study these periods.
Key Words: Haci Bektaş Veli, Yunus
Emre, Enlightenment, Anatolia, Europe.

GİRİŞ
Avrupa’da, Ortaçağ’da her anlamda
karanlık bir dönemden geçilirken, skolâstik
felsefenin ve kilise baskısının sıkı kurallarıyla boğuşulurken, cadı avlarına çıkılırken
ve din adına, Allah adına, engizisyon mahkemelerinde insanlar suçlu ya da suçsuz
yere yargılanırken, Anadolu’da ekonomik
anlamda parlak bir dönem olmamasına karşın, bu dönem kültürel ve felsefi açıdan tam
bir çiçek açma dönemidir ve çok geniş bir
coğrafyada etkileri görülecek çok önemli
aydınlar ve düşünürler yetişmektedir. Bu
dönem aynı zamanda on altıncı yüzyılda
Avrupa’da yaşanacak aydınlanma döneminin de ön adımlarıdır, zira Anadolu’da ya-

3 http://www.guzelsozlerin.com/haci-bektasi-velisozleri.html, 05.11.2012.
4 S. BATUR, Yunus Emre Divanı Seçmeler, Altın Kitaplar, 1. Basım, Mart 2005, İstanbul, s. 139.
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şanmaya başlanan bu uyanış aşağıda detay-

Server Tanilli’ye göre; “Hiçbir uygarlık

larıyla değinileceği gibi tüm Avrupa’yı da

türdeş (homojen) değildir. Bir uygarlık, baş-

etkisi altına alacaktır. Bu etkilenmenin nasıl

ka uygarlık ya da uygarlıklarla ilişki içinde-

ve hangi yollarla olduğunu, bu dönemde

dir mutlaka. Böyle bir ilişki doğar doğmaz

Anadolu’daki durumu, bu alandaki uzman-

da, o uygarlık değişmeye başlar. İnsanlık

ların görüşleriyle kısaca ortaya koymak ye-

tarihi, uygarlıklar arasındaki bu tür ilişkiler

rinde olacaktır.

ve onların sonucu ortaya çıkan değişiklikle-

Onur Bilge Kula’ya göre; “Avrupa’nın
üzerinde yaşayan toplulukların kültürel açıdan ortak yönlerini oluşturan bir anlayışa,
ortak bir kimlik ortamına dönüşmesi sürecinde Türkler önemli bir dış etmen olarak
görülür. Türkler, Anadolu’ya yerleşmelerinin daha başından itibaren ilkin Anadolu
Hristiyanlığı, daha sonra da Avrupa tarafından tehlike olarak değerlendirilmiştir. Bu

rin tarihidir bir yerde: İlkçağ’da Asurlular,
Babil uygarlığına kondular. Roma uygarlığı, aslında Yunan uygarlığının bir yetiştirmesidir. Haçlı savaşlarında karşılaşan,
yalnız ordular değil, aynı zamanda iki ayrı
uygarlığın, İslam uygarlığı ile Hristiyan uygarlığının tekniği idi. Ve bu karşılaşmanın
Batı uygarlığının doğuşundaki payını kim
yadsıyabilir?”6

değerlendirme kapsamında Avrupa Hris-

M. M. Şerif, İslam Düşüncesi Tarihi

tiyanlığı daha belirgin bir biçimde özünü,

adlı dört ciltlik yapıtında, Batı uygarlığının

daha açık bir anlatımla, Hristiyanlıktan kö-

doğuşunda İslam düşüncesinin ayrıcalıklı

kenlenen ortak paydasının derinlik ve kap-

bir yeri olduğuna dikkat çeker ve bunları

samını düşünmeye ve irdelemeye başlamış-

belli başlıklar altında toparlar; “İslam felse-

tır… Erk ve egemenlik alanlarını Avrupa

fesi Batı düşüncesini çeşitli biçimlerde etki-

içlerine doğru genişleten Türkler, Avrupalı

lemiştir:

ulusların savunma yeterliliklerini geliştirme ve genişletme gereksinimlerini arttıran
bir etmen olmuştur. Bu gereksinmenin nasıl
giderileceği sorusuna yanıt arama uğraşı,
Avrupalılara kimliklerinin ortak yönlerini
öne çıkarma ve belirginleştirme ortamı hazırlamıştır. Bu bağlamda Türkler, anlatım
yerindeyse, ‘karşıt güç’ olarak Avrupalılar

(1) Batı’da hümanist hareketi başlatmıştır;
(2) Batı’ya kadim ilimleri tanıtmıştır;
(3) Bilimsel yöntemi Batı’ya tanıtmıştır;
(4)Batılı skolâstik düşünürlere felsefe ile
dini telif etmelerinde yardımcı olmuştur;
(5) Batı mistisizmini canlandırmıştır;

açısından ortak kimliğin oluşması ve yerleş-

(6) İtalyan Rönesans’ının temellerini atmış

mesi bakımından önemli bir etken olan ‘öte-

ve bir dereceye kadar da, Immanuel Kant’ın

ki’ işlevini görmüşlerdir.”

dönemine kadar olan modern Avrupa dü-

5

5 O. B. KULA, Batı Edebiyatında Oryantalizm-I, Türkiye
İş Bankası Kültür Yayınları, Nisan 2011, İstanbul, s. 4.

6 S. TANİLLİ, Uygarlık Tarihi, Adam Yayınları, Şubat
2001, İstanbul, s. 17-18.
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şüncesini biçimlendirmiş, hatta daha sonra-

Beytü’l-Hikme (Bilgelik Evi) adlı bir aka-

ki dönem düşüncesine de belirli doğrultular

demi kurar. Burada Yunanca, Süryanice,

vermiştir.”

Farsça ve Sanskritçe yapıtlar Arapça’ya çev-

7

Vecihi Timuroğlu’na göre; “bilim tarihine şöyle bir baktığımızda, İslam’ın
çıkışıyla birlikte, dünyanın olumsuz gidişine olumlu bir öğe eklenmiştir. Roma
İmparatorluğu’nun yıkılması, Uzakdoğu ile
Ortadoğu ve Batı dünyası arasında yeniden
etkileşim yolunu açmıştır. Klasik ekin, Akdeniz ve Anadolu coğrafyasıyla sınırlandı-

rilir. Ondan sonra iktidara gelen yöneticiler;
el-Mu’tasim (833-847), el-Mu’tawakkil (847861), el-Mu’tamid (870-892), el-Mu’tadid
(892-902), el-Muktedir (908-932), el-Kehir
(932-934), el-Mutakki (940-944), el-Mustakfi
(944-946), el-Muti’ (946-974), el-Kadir (9911031), el-Hakim (1009-1020) ve el-Mustasım
(1242-1258)’dır.9

rılmıştı. Roma, bu olumsuz tutumuyla dün-

Her ne kadar ilk Beytü’l Hikme’nin

ya ekinlerinin bütünselliğini engelliyordu.

Me’mun tarafından kurulduğu söylense

Roma’nın çöküşü, değişimin önünü açmış-

de, sonuç olarak; Beytü’l Hikme’nin kimin

tır. Yedinci yüzyılda, Hazreti Muhammed’in

tarafından kurulduğu konusunda kaynak-

çıkışı, ekinsel birikimi kendi bölgesinde tu-

larda açık ve seçik kesin bir ifade bulunma-

tuklayan dil, din, yönetim engelleri, ırmak

maktadır. “Bütün araştırmacılar tarafından

uygarlıklarıyla deniz ve kara uygarlıkları-

kabul edildiği gibi, Beytü’l Hikme’nin ku-

nın yakınlaşmasıyla aşıldı. İndus ırmağının

ruluşu Me’mun’dan önceye dayanmakta-

kıyılarından Atlas okyanusunun kıyılarına

dır. Ancak bir kısım araştırmacılar bunu

değin iletişim sağlandı. Arap ve Afrika ka-

Harun Reşid’e dayandırırken, bir kısmı da

bile ekinleri, dünyayı etkilemeye başladı.”

Mansur’a

8

Abbasiler dönemi (750-1258) İslamiyet’in
bilim çağı olarak tarihe geçer. Bu dönemde
hemen hemen her bilim alanında dünyaya
örnek olacak bilim insanları yetişir. Başlangıçtan itibaren Abbasiler döneminde
el-Saffah (750-754), el-Mansur (754-775), elMehdi(775-785), Harun Reşid (785-809), elEmin (809-813) ve el-Ma’mun (813-833) gibi
etkin yöneticiler görev alır. Memun, 832’de
7 M. M. ŞERİF, İslam Düşüncesi Tarihi, Cilt IV, İnsan
Yayınları, 1991, İstanbul, s. 143.
8 V. TİMUROĞLU, Yunus Emre Üzerine Bir Deneme,
Eskişehir Sanat Derneği Yayını, Kasım 2004, Eskişehir, s. 24.
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dayandırmaktadır.

Diyebiliriz

ki, Mansur zamanındaki faaliyetler dikkate alındığında Beytü’l Hikme’nin ilk nüvesi halife Mansur tarafından oluşturulmuş,
başlayan bu çalışmalar, Harun Reşid zamanında daha geniş bir mekâna ve daha düzenli bir yapıya kavuşmuştur. Burası, içinde
çok sayıda mütercim ve yazarın çalıştığı ve
yüksek seviyeli ilmî araştırmaların yapıldığı
ilmî bir kurumdu. Batlamyus hanedanının
kurduğu İskenderiye kütüphanesinden ve
Sâsanîlerin Cundişapur tıp medresesinden
ilham alarak kurulmuş, kadim medeniyetlerin önemli eserlerini ve son üstatlarını için9 http://turkbilimi.com/?p=189, 05.11.2012.

2012 / Yıl: 2 Sayı: 4

de barındıran Ortaçağ’ın en önemli kültür

b. Furat bunu kurmaya memur edildi. İshak

merkezlerinden biri olmuştur. Beytü’l Hik-

b. Ümran felsefe kitaplarını şerh etti. Bu

me kurulduğu zaman, asılları çeşitli dillerde

“Beyt-ül Hikme” İslâm biliminin Batı’ya

yazılmış, çoğu felsefe, mantık, matematik,

geçmesinde ilk kapı görevini gördü. Bura-

tıp, hey’et, astronomi, tarih ve coğrafya ile

da birçok Hristiyan öğrenci okumaktaydı.

ilgili kitaplar toplanmıştır. Bu çeviri evinde,

Doğu’dan önemli kitaplar getirtiliyordu.

Sanskritçe’den, Yunanca’dan, Farsça’dan,

İslam bilim ve felsefesi 9-11. yüzyıllar ara-

Hintçe’den,

Arâmice’den,

sında olgunlaştı ve 12. yüzyıldan başlaya-

Suğdça’dan ve özellikle de Süryanice’den

rak Sicilya ve Endülüs yolundan Batı’ya

çeviriler yapılmaya başlandı.

geçmeye başladı. Böylece Batı’da büyük

Kıptice’den,
10

Şerif’in, genelde İslam hakkında yazan
Batılı yazarların bizzat kendilerinden aktardığı bu bilgilerden hareketle önce Doğu’da
gerçekleşen aydınlanma düşüncesinin aşama aşama nasıl Batı’ya ulaştığı ortadadır.
Bu aşamaları belli başlıklar altında topladığımızda, aydınlanma düşüncesinin Batı’ya
ulaşmasındaki en önemli ilk adımlardan
biri çeviri etkinlikleridir. Çevirilerin yapılmaya başlanmasıyla birlikte, eğitim veren
medreselerin kurulması da kültür aktarımının en önemli nedenlerinden biri olmuştur
ve Batı’da kurulacak olan ilk üniversitelerin de ilk örnekleridir. 749’da, Abbasiler,
Emeviler’in elinden iktidarı aldılar. Abbasi
iktidarı, İranlılarla işbirliği yapan Yahudilerin, Yunanlıların ve Suriyelilerin katkılarıy-

bir çeviri devri açıldı.11 Yunan uygarlığının
önemli yapıtlarının Arapça’ya çevrilmesi,
Doğu dünyası için önemli bir değişim yarattı. Bağdat’ta, bir de Judishapur’da, Hint
ve Pers yapıtları da çevrildi. Bu yapıtlar,
Latince’ye çevrilmediğinden, Batı için kayıp oldu. İslam dünyasının Batı’yı etkilemesi ve Rönesans’ın doğmasına yol açtığı
savları bu gelişmelere dayanır. Kuşkusuz,
Arapların İspanya’ya geçişleri, bu yapıtların
Arapça’dan Latince’ye çevrilmesine yol açtı.
Batı, kendi geçmişini, Araplardan öğrendi.12
Böylece, çeviriler yoluyla kültürel ve düşünsel etkilenmenin yolları açılır. Adaptasyonlar, taklitler, kaynak belirtilmeden yapılan nakiller Doğu’daki kültürel birikimin
Batı’ya aktarılmasında önemli bir etkendir.

la birtakım çalışmalara başlar. Bu yüzden,

Abbasiler döneminde Peter de Cluny

iktidarın ilk yıllarından başlayarak Bağdat;

(1156), yardımcıları Toledolu Petrus ve Peter

Pers, Yunan, Yahudi aydınlarıyla dolar.

Poiter ile birlikte Kur’an’ı ilk kez Latince’ye

800’de Kayrevan’da Aglebî hanedanından İbrahim b. al-Aglebî tarafından “Beytül Hikme” adlı bir çeviri evi kuruldu. Esed
10 Bkz. M. DEMİRCİ, Beytü’l Hikme, İnsan Yayınları,
Ekim 1996, İstanbul, s. 49-53.

çevirir. Bu çalışmalardan hareketle, eleştiri11 Bkz. H. Ziya ÜLKEN, Eski Yunan’dan Çağdaş Düşünceye Doğru İslâm Felsefesi Kaynakları, Ülken Yayınları, 5. Baskı, 1998, İstanbul, s. 269-300.
12 Bkz. V. TİMUROĞLU, Yunus Emre Üzerine Bir
Deneme, Eskişehir Sanat Derneği Yayını, Kasım 2004,
Eskişehir, s. 24.
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lerine felsefi bir yönelim kazandıran St. Tho-

ayetleri tefsir eder. Megerlin (1772) ve Boy-

mas İslam’a saldırmaya başlar. Devamında

sen (1773) Kur’an mealleri yaparlar. Augus-

Raymond Lull (1235-1316) Mayorko’da

te Comte, “Sosyal Gelişmenin Üç Aşamalı

Arapça ve Tunus yakınındaki Bugia’da İs-

Yasası” adlı eserinde İslam’ı, dini aşamanın

lam felsefesi üzerine çalışır. Lull, o zamanın

en ileri evresi olarak görür.

papasına İslam’a karşı manevi bir haçlı seferi başlatmayı teklif eden ilk kişidir. Misyonerlik hareketini başlatmıştır. Raymond
Lull, Muhyiddin İbn Arabî’nin Esmâ elHüsnâ’sını çevirir. Futûhât el-Mekkiye’den
çeşitli pasajları uyarlar. Hristiyan, Müslüman ve Yahudi’nin tartışmalarını konu
edinen bir risale yazar. Tasavvuf düşüncesi
ve felsefesi hakkında birçok risale ve kitap
yazmış olmakla birlikte, yine de esasında
İslam’a karşı olan düşmanlığını muhafaza
eder.13

Rönesans ile birlikte Batı dünyası, modern bilim ve düşünceye geçer. Bu düşünce sayesinde geliştirdiği yeni metotlarla her
alanda büyük ilerlemeler kaydeder. Bilimsel
ilerlemeleri siyasi ve ekonomik gelişmeler
takip eder. Bu gelişmeler gittikçe hızlanarak
sanayi inkılâbını doğurur. Sanayi inkılâbı, bir
yandan sanayi ürünlerine hammadde kaynakları temin etme amacıyla sömürgecilik
hareketini hızlandırdığı gibi, diğer yandan
da ona paralel olarak seyreden misyonerlik
faaliyetinin yaygınlık kazanmasına sebep

Yapılan tüm bu çeviriler zamanla etki-

olur. Hem kendi ideolojisini başka milletle-

sini yazınsal yapıtlar üzerinde göstermeye

re zorla kabul ettirmek, hem de egemenlik

başlar. Örneğin, Asin Palacios’un “İlahi

alanını genişletmek amacıyla hareket eden

Komedya” ve Dante üzerine araştırmaları,

sömürgecilik, özellikle İslam ülkelerinin yer

onun eserinin bütün konusunu, sentez man-

altı ve yer üstü zenginliklerini daha iyi tanı-

tığını ve ahlaki yücelik fikrini İbn Arabî’ye

yabilmek ve ona uygun bir sömürü modeli

borçlu olduğunu gösterir. Aynı savı Bloc-

oluşturabilmek amacıyla Doğu araştırmala-

het de ileri sürer. Rönesans, bilimsel alanda

rına ağırlık verir ve bunun sonucunda or-

yazılmış İslam eserlerinden faydalanarak

yantalizm denilen Doğu araştırmaları bilimi

hedefine ulaşmıştır. Müslüman Doğu’dan

adıyla yeni bir disiplin ortaya çıkar.14

yüzyıllar boyu gelen kültürel ve düşünsel
etkiler Batı’daki dini, siyasi ve ırki önyargıyı ancak 18. yüzyılda yok etmeye başlar.
Edward Sale Kur’an meali hazırlar ve Hazreti Muhammed’i över. Voltaire, İslam’a
bu olumlu yaklaşıma saldırır. Kant, İslam’ı
över. Goethe Kur’an’ı 1770’de okur ve bazı
13 Bkz. M. M. ŞERİF, İslam Düşüncesi Tarihi, Cilt IV,
İnsan Yayınları, 1991, İstanbul, s. 143-206.
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Oryantalizme ilgi, on üçüncü yüzyılda
hemen hemen tamamen dini fanatizm ve
misyoner teşkilatı kurmak gibi amaçlarla
başlar, tedricen metodik bir araştırma alanına dönüşür. Hristiyan ve Müslüman düşünürler arasında ilk ilişki Gundisalvus’un
14 B. KARLIĞA, İslam Düşüncesi’nin Batı Düşüncesine Etkileri, Litera Yayıncılık, 2004, İstanbul, s. 58.
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Gazali çevirisi ile kurulmuştur. C. Baumker,

rupalılara tanıtmakta önemli birer araç ol-

bu çevirilere kamuoyunun ilgisini çeken ilk

muştur.

kişidir. Böylece, hem din bilimci hem de
önemli bir düşünür olan Gazali’nin Batı’ya
etkisi dini ve felsefi olmak üzere iki açıdan
gerçekleşmiştir. İspanyalı Müslüman Sufi
İbn Meserre (883-932) Aydınlanmacı okulun kurucusudur. İspanya’daki bu okulun
düşünceleri Augustunian düşünürlerinden
Duns Scotus, Roger Bacon ve Raymond
Lull’a geçmiştir. Hatta Goethe, kendi DoğuBatı Divanı’nı Hâfız’ı okuduktan sonraki
olgunluk yıllarında yazmıştır.15

Erdoğan Alkan Yunus’tan Luther’e
Çağrı17 adlı romanının giriş kısmında yazdığı “bir açıklama” bölümünde bu duruma ait
çok önemli bir bilgi aktarımında bulunur:
“İtalya’nın Dante’si gibi Yunus Emre, Türk
şiirinin ve Türk şiir dilinin kurucusu diyebileceğimiz büyük bir şair, büyük bir ozan…
Louis Aragon, Pablo Neruda, René Char,
Paul Eluard ve Nâzım Hikmet gibi büyük
şairlerin yakın dostu, Poètes d’Aujourd’hui
(Günümüz

Şairleri)

yayınlarının

sahi-

Avrupa’dan Doğu’yu tanıma adına sey-

bi Pierre Seghers, kendisinin, Halbout du

yahların yaptığı geziler ve bu geziler sonu-

Tanney’nin, Güzin Dino’nun çevirilerini ya-

cunda yazdığı kitaplar da her iki toplum ve

yınladığı L’Amour Sublime (Yüce Aşk) adlı

kültür arasında karşılıklı etkileşime neden

Yunus kitabında şunları söyler: ‘Yunus’un

olmuştur. Ötekini bilme, tanıma ve buna

şiirleriyle Batı dünyası ilk kez, 1438 ve

göre kendini değerlendirme toplumsal an-

1458 yılları arasında Osmanlı zindanında

lamda ilerlemelere yol açmıştır. Ortaçağ’da,

yatan bir İtalyan sayesinde karşılaştı.18 Bu

XVI., XVII., XVIII. ve XIX. yüzyıllarda Fransız ve diğer Avrupa ülkelerinden birçok
Doğu seyyahı ve bunların kitapları16, savaşlarda savaş ganimeti olarak Avrupa’dan
getirilen esirlerin uzun bir dönem Anadolu
topraklarında yaşadıktan sonra ülkelerine
döndüklerinde kaleme aldıkları eserler, her
ne kadar ön yargı ve kalıp yargılarla yazılmış ve Avrupa’da da bu ön yargı ve kalıp
yargıları bilinçli olarak yaratmış olsalar da,
Anadolu’yu ve Doğu’yu Avrupa’ya ve Av15 Bkz. M. M. ŞERİF, İslam Düşüncesi Tarihi, Cilt IV,
İnsan Yayınları, 1991, İstanbul, s. 143-206.
16 Bkz. S. ÇİĞDEMOĞLU, Ortaçağ, XVI, XVII, XVIII
ve XIX’uncu Yüzyıllarda Fransız Doğu Seyyahlarına
Kısa Bir Bakış, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, Sayı: 1-2, Cilt: 38, s. 103-120.

17 Bkz. E. ALKAN, Yunus’tan Luther’e Çağrı, Arkadaş Yayınevi, 2010, Ankara.
18 Bu yazar, eserini Latince yazan ve 1481’de Roma’da
“Tractatus de moribus, condicionibus et nequitia Turcorum” başlığı altında yayınlayan İtalyan Georges de
HONGRIE’dir. Eser, Latince aslından Fransızca’ya
2003’de Joël Schnapp tarafından “Des Turcs /Traité
sur Les Moeurs, Les Coutumes et La Perfıdie des
Turcs” (Türkler/Türklerin Gelenek-Görenekleri ve
İhaneti) başlığıyla çevrilmiş ve Toulouse’da, Anacharsis Yayınları’nda (Anacharsis Éditions) 2003 ve
2007’de basılmıştır. Georges de Hongrie, söz konusu bu eserinde, içinde yirmi yıl boyunca yaşadığı 15.
yüzyıl Osmanlı toplumunu, Anadolu’da yaşayan ve
çeşitli faaliyetler gösteren Bektaşi dervişlerini ve onların mucizelerini (Bu mezhep diye söz ettiklerinin
başına Seyyid Battal Gazi’yi koyarak, Hacı Bektaş
Veli’den, Yunus Emre’den, Aşık Paşa’dan ve oğlu Elvan Paşa’dan vb. bahseder) müthiş bir “ötekileştirici”
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İtalyan’ın çevirilerini 16. yüzyılın başlarında

çok şey götürdü. Böylece Sicilya ve Napoli

Martin Luther, Erasmus ve Sebastian Frank

medreseleri İslam biliminin Batı’ya sokul-

kendi dillerine aktararak Avrupa’ya tanıttı.

ması için geçit görevini gördü. Bu geçiş üç

Şöyle bir soru akla geliyor: Rönesans’ın bu

aşamalı oldu; birinci evrede İtalya, İspanya,

üç hümanistinin zihinlerine, onları zincirle-

Güney Fransa’dan birçok kimsenin İslam

rinden kurtaran düşüncenin ilk tohumları-

medreselerinde okumaya geldiklerini görü-

nı, onlardan yüz küsur yıl önce yaşayan bu

rüz. Matematik, felsefe, hekimlik ve astrono-

genç Türk şairi, bu genç Türk dervişi mi attı

mi okuyan bu öğrenciler bir süre sonra yeni

acaba?

açılacak ilk Batı üniversitelerinin profesör

11. yüzyıl sonlarında Doğu’ya karşı ilgi
uyandı. Haçlılar, Endülüs ve Sicilya medreseleri, Avrupa’da yerleşmeler ve şehirleşmelerden doğan nüfus yoğunluğu karşısında eski Batı okul ve bilim sisteminin yetersizliği, İslam dünyası ile teması zorluyordu.
Önce rahipler arasında Fransa’da ve başlıca
Normandiya’da bilim hareketleri gelişti.
Fransız kralı Kapet’lerden Robert, Cilbert’e
öğrencilik etmiş olup, bilim dostu diye tanınıyordu. Güney İtalya’da, Kalabriya’yı,
Sicilya’yı elde ettiği zaman İtalyan medre-

adayları oldular. İkinci evrede İslam medreselerini taklit yolu ile ilk Batı üniversiteleri kuruldu. Bunların mimarlık tarzı, ders
programları, öğretim metotları medreselerin taklidiydi. En son olarak da İslam bilimi
İtalya yolu ile Fransa’ya ve başka Batı memleketlerine girdi.19 İtalya’da ortaya çıkan ve
serpilip gelişen Rönesans kültürüne ve diğer ayrıntılara çalışmamızı sınırlayabilmek
açısından daha fazla yer verilemeyecektir.
Ancak bu konuyla ilgili çok ayrıntılı bilgiler
için aşağıdaki yapıtlardan yararlanılabilir.20

selerini görerek oradan memleketine birbakış açısıyla ve “şeytan işi” olarak ele almış ve Hristiyanlığın düşmanı olarak gördüğü bu insanları, genel
olarak da Hristiyanlık için büyük bir tehlike olarak
gördüğü Türkleri, klasik Ortaçağ Katolik Hristiyan
bakış açısıyla değerlendirmiştir. Ortaçağ’da Türkler
hakkında yapay olarak yaratılan kalıp yargılarda ve
önyargılarda payı büyüktür. Çünkü Martin Luther
ve Erasmus gibi Hristiyanlık âleminin önemli inanç
önderleri bu dönem Osmanlı toplumunu ve toplum
yapısını, inanç biçimini ve kültürel dokuyu onun kaleminden okuyup bütün Avrupa’ya aktarmışlardır.
Hristiyanlığı yüceltme ülküsüyle ve dinlerinin tehlikede olduğu düşüncesiyle yaratılan bu önyargıları
ve kalıp yargıları (her ne kadar 18. yüzyılda, özellikle
Fransa’da Aydınlanma yüzyılının etkisiyle olumlu
adımlar atılsa da) yok etmek ne yazık ki hiçbir zaman
tam anlamıyla mümkün olamamıştır.
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19 Bkz. H. Ziya ÜLKEN, Eski Yunan’dan Çağdaş Düşünceye Doğru İslâm Felsefesi Kaynakları, Ülken Yayınları, 5. Baskı, 1998, İstanbul, s. 269-300.
20 a) J. BURCKHARDT, İtalya’da Rönesans Kültürü,
II Cilt, Çeviren: Prof. Bekir Sıtkı BAYKAL, Maarif Basımevi, 1957, İstanbul.
b) S. TANİLLİ, Yüzyılların Gerçeği ve Mirası, Cilt: II,
Ortaçağ: Feodal Dünya, Adam Yayınları, 4. Basım,
Ocak 2000, İstanbul.
c) A. TİMUÇİN, Düşünce Tarihi, BDS Yayınları, 1992,
İstanbul.
d) B. KARLIĞA, İslam Düşüncesi’nin Batı Düşüncesine Etkileri, Litera Yayıncılık, 2004, İstanbul.
e) E. BLOCH, Rönesans Felsefesi, Türkçesi: Hasan
PORTAKAL, Cem Yayınevi, 1. Basım, Şubat 2002, İstanbul.
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Bu Doğu-Batı etkilenmesinin en önem-

dünyasıyla büyük çaplı bir çatışmaya gir-

li kaynaklarından biri de kuşkusuz Haçlı

memiş olan Avrupalılar 1071 yılında Bi-

seferleridir. Biri ileri ve galip (Müslüman

zanslıların Malazgirt Savaşı’nda uğradıkları

Doğu), diğeri geri ve mağlup (Hristiyan Batı)

yenilgi üzerine büyük bir telaşa düştüler.

olmak üzere İspanya’da, Güney Fransa’da,

Anadolu’nun kapıları Türklere açılmış ve

Sicilya’da, İtalya’da ve nihayet kıyasıya sa-

Türkler İstanbul’un yakınlarına kadar ilerle-

vaşların yaşandığı Orta Doğu’da, karşı kar-

yerek İznik’te Anadolu Selçuklu Devleti’ni

şıya gelen bu iki dünya, iki din ve kültür,

kurmuşlardı. Bizans İmparatoru I. Aleksios

bir yandan birbirlerini yok etmek üzere bo-

Komnenos, Papa II. Urbanus’tan Türklere

ğuşurken, diğer yandan da her şeye rağmen

karşı yardım istedi. Böylece zaten Kudüs’teki

birbirlerini daha yakından tanıma imkânı

Hristiyanlığın kutsal topraklarının Müslü-

buldular. Bu buluşma ve tanışma, aynı za-

manların kontrolünde olmasından hoşnut

manda yepyeni bir sentezin hamurunun da

olmayan Avrupalılar arasında haçlı seferi

yoğrulmasına neden oldu. Gördüklerinden

düşüncesi oluştu. Papa II. Urbanus 18-28

yararlanmayı bilen Batı, uzak gelecekte olu-

Kasım 1095 tarihleri arasında Fransa’nın

şacak olan bir yeniden doğuşun temellerini

Clermont kentinde bir kurultay toplayarak

attı. Sahip bulunduğu mirası tüketmek-

Avrupa’nın liderlerini Müslümanlarla sava-

le yetinen Doğu ise, bir çöküşün eşiğine

şa çağırdı. Bu çağrıya cevap veren ordular,

gelmişken Osmanoğulları tarafından altı

1097 yılında ilk defa Anadolu’ya girerek

yüzyıl daha hayatta kalabilmenin yollarını

birinci Haçlı seferini başlattılar. (1096-1099)

buldu.

Birinci Haçlı seferi, Avrupalılar açısından

21

Özellikle 1095-1270 yılları arasında aşağı yukarı sekiz kez düzenlenen bu Haçlı seferleri, Avrupalı Katolik Hristiyanların, papanın çeşitli vaatleri ve talebi üzerine, Müslümanların elindeki Ortadoğu toprakları
(kutsal topraklar) üzerinde askeri ve siyasi
kontrol kurmak için düzenledikleri askeri
akınlardır.

çok başarılı oldu. Avrupalıların bu saldırısına hazırlıksız yakalanan Anadolu Selçuklu
hükümdarı I. Kılıç Arslan İznik’i Haçlılara
vermek zorunda kaldı. Aynı yılın temmuz
ayında Eskişehir yakınlarındaki Dorileon
Savaşı’nda Haçlılara yenildi. Ekim ayında
Haçlılar Antakya’yı kuşattılar. Bir seneye
yakın süren bir kuşatma sonunda Antakya
Haçlıların eline geçti. 1099 yılında Haçlılar

11. yüzyıla gelindiğinde Türkler Müs-

Kudüs’ü kuşattılar. 15 Temmuz’da Kudüs

lümanlığı kabul ederek batıya göç etmeye

düştü. Haçlılar Kudüs’ün tüm halkını kılıç-

başlamışlar, Büyük Selçuklu Devleti’ni ku-

tan geçirdiler. Birinci Haçlı seferi sonucunda

rarak Orta Doğu’nun büyük bir bölümünü

Haçlılar Orta Doğu’nun çeşitli kentlerinde

ele geçirmişlerdi. O döneme kadar İslam

irili ufaklı Haçlı devletleri kurdular. Birinci

21 B. KARLIĞA, İslam Düşüncesi’nin Batı Düşüncesine Etkileri, Litera Yayıncılık, 2004, İstanbul, s. 176.

Haçlı seferinden sonra ona yakın Haçlı seferi yapıldı. Ancak bunlardan hiçbiri başarılı
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olamadı. Orta Doğu’da güç kazanan çeşitli

Ekonomik açıdan: Doğu-Batı ticareti

Müslüman devletler zamanla Haçlı devlet-

hızlanmış, Akdeniz limanları canlılık ka-

lerini birer birer ele geçirdiler. 1187 yılında

zanmış ve bu ekonomik canlılıktan en çok

Selahaddin Eyyubi’nin Kudüs’ü Haçlılar-

İtalyanlar yararlanmıştır.

dan geri alması büyük bir dönüm noktası
oldu. 13. yüzyılın sonlarına gelindiğinde
Haçlıların Orta Doğu’daki varlığı sona ermişti. 14. yüzyıldan itibaren Avrupalıların
Müslümanlara karşı saldırılarını Osmanlı
Devleti göğüslemeye başlayacaktı.22

Bilim-teknik ve kültürel açıdan: İslam
bilginleri (İbn-i Sina, Farabi, Muhyiddin
İbn-i Arabî, İbn-i Seb, İbn-i Rüşd vb.) ve düşünürleri Avrupa’yı etkiledi. Bu etkilenme
aynı zamanda İspanya’daki İslam dünyasında da gerçekleşmiştir. İslam uygarlığın-

Bugün pek çok tarihçi ve araştırmacı,

dan, Eskiçağ (Antik çağ) Yunan ve Helen

ticaret yollarının kontrolünün, Haçlı seferle-

uygarlıkları öğrenildi. Bu da Rönesans’a ze-

rinin esas nedeni olduğunu, diğer nedenle-

min oluşturdu. Kâğıt, matbaa, barut, pusu-

rin ise bu akınların yardımcı nedenleri oldu-

la, dokuma ve birçok tarım ürünü Avrupa-

ğunu kabul eder. Nedenleri ne olursa olsun

lılarca öğrenildi. Kâğıt ve matbaa, kültürel

Haçlı seferlerinin sonuçları itibarıyla insan-

canlanmaya; barut, askeri teknolojinin geliş-

lığın geleceğini değiştirdiğini söyleyebiliriz.

mesine; pusula, coğrafya keşiflerine neden

Kısaca, Haçlı seferleri coğrafi keşifler, Re-

olmuştur.

form ve Rönesans hareketlerine zemin hazırlaması bakımından çok önemli sonuçlar
doğurdu:

Siyasi açıdan: Derebeylerin siyasi gücü
azalırken, merkezi krallıklar güçlenmiştir.
Din devleti anlayışı zayıflarken, milli monar-

Dini açıdan: Din adamlarına duyulan

şiler oluşmaya başlamıştır. Millet (ulus) bi-

güven sarsılmış, kilise uygulamaları sorgu-

linci ve ulusal devlete geçiş süreci oluşmaya

lanmaya başlanmış ve skolâstik düşünce za-

başlamışsa da; ulusal devletlerin kurulması

yıflarken özgür düşünce ve bilimsel gelişme

Fransız devrimi süreci ile gerçekleşmiştir.

başlamıştır. Bu durum Rönesans ve Reform
hareketlerine ortam hazırlamıştır.

Türk-İslam dünyasına etkileri açısından: Anadolu, Suriye ve Filistin büyük tah-

Sosyal açıdan: Vassallar üzerindeki bas-

ribata uğramış, Türklerin batıya ilerleyişi

kılar azalmış, köylülerin durumu düzelmiş

gecikmiş ve Türklerin İslam dünyasındaki

ve burjuvazi güçlenmeye başlamıştır. Bu

önemi artmıştır.23

durum, sınıflar arası dengelerin oluşmasına
zemin hazırlamıştır.
22 Bkz. S. RUNCİMAN, Haçlı Seferleri Tarihi, III Cilt,
Çeviren: Fikret Işıltan, Türk Tarih Kurumu Yayınları,
1992-1998, Ankara.
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Şerif’e göre; “Müslümanlar ilk hümanistlerdi ve Batılı zihne hümanist bir yön
23 Bkz. http:// tr.wikipedia.org/wiki/Haçlı_Seferleri, 05.11.2012.
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verdiler. Batı’ya o dönem hâkim olan Ka-

Anadolu ve Avrupa aydınlanmasının

tolik kilisesinin dışında, tamamen karanlık

tüm bu aşamalarından söz ettikten sonra,

ve barbarlığın olduğu inancının yanlışlığını

büyük Türk bilgeleri Hacı Bektaş Veli ve

ve açığa çıkarılmamış bir bilgelik hazinesi

Yunus Emre tüm bu gelişmelerin neresin-

bulunduğunu ilk öğretenler Müslümanlar-

dedir? Onları diğerlerinden ayırıcı kılan

dı. Yunan’ın tüm fikri başarılarını kavrayıp

özellikler nedir? Anadolu topraklarında bı-

daha ileri götürdüler ve bunu Grek aklı ve

raktıkları zengin kültür mirasının tohumları

Batı zihni arasında henüz herhangi bir doğ-

nasıl ekilmiştir? Kısaca ona bakmakta yarar

rudan bağlantı kurulmadan önce Batı’ya

vardır.

ilettiler. Müslümanların bu hümanizmini
hiçbir şey Bağdat’ın kuruluşundan sonraki
sekiz sene içinde olanlardan daha iyi kanıtlayamaz: Müslümanlar, Aristoteles’in eserlerinin çok büyük bir bölümünü, Platon ve
Neo-Platonistlerin bazı eserlerini, Hipokrat,
Galen, Öklid, Ptolemy (Batlamyus) ve daha
sonraki yazarlar ve sarihlerin bazı eserlerini matematik, astronomi ve ahlak hakkında
Persliler ve Hintlilerin çeşitli eserlerini edinmişlerdi. Bütün bunlar, Grek düşüncesinin
henüz Batı’da bilinmediği dönemde İslam
dünyasında yer almışlardı. Doğu’da Hârun
el-Reşid ve el-Me’mun Grek ve Fars felsefe-

Michel Balivet’ye göre; “Tarihi çerçevede yanlış tanımlanmış olan Hacı Bektaş Veli,
Orta Asya kabile ve şaman gelenekleriyle
mistik İslamı, orijinal bir sentezde birleştiren
özerk mistik bir akımın temsilcisi olmuştur.
Bu grup evrensel görüşlerini, tüm Osmanlı
dönemi boyunca Mevlevilerden daha üst,
popüler ve yoğun bir şekilde yaymayı başarmışlardır. Anadolu aşk mistiğinin şiirsel
ve evrensel açıdan geliştirilmesinde önemli
yer tutan diğer bir kişilik de Anadolu Müslümanlarına alışık oldukları Türkçe diliyle
eserler veren Yunus Emre’dir.”25

sini incelerken, onların Batı’daki çağdaşları

Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre’nin fel-

Charlemagne ve avanesinin kendi isimlerini

sefelerinin temelinde, her milleti büyük bir

yazma sanatı konusunda ustalaşmakla vakit

aşkla kucaklayan, ırkçı söylemlerden uzak,

geçirdikleri rivayet olunmaktadır. Hüma-

ulusların ve dinlerin üstünde bir evrensellik

nizm Batı Avrupa’ya, İspanya’da Müslü-

söz konusudur. Bu nedenle yüzyıllardır in-

manlar ve gayrimüslimler arasındaki temas

sanlık onları bağrına basmış ve düşünceleri-

yoluyla, Sicilya’da benzer bir temas yolu

ni benimsemişlerdir.

ile İtalya’ya ve Suriye ile küçük Asya’daki
Haçlılarca daha yüksek bir kültürün etkisinin kabul edilmesiyle bütün Avrupa’ya
yayıldı.”24
24 M. M. ŞERİF, İslam Düşüncesi Tarihi, Cilt IV, İnsan
Yayınları, 1991, İstanbul, s. 143-144.

25 M. BALİVET, Hacı Bektâş et Yunus Emre ou
L’universalisme Turc Medieval (Hacı Bektaş ve Yunus
Emre ya da Türk Ortaçağı Evrenselleşmesi), Çev: Doç.
Dr. Perihan Yalçın, Gazi Üniversitesi, Türk Kültürü ve
Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2010/55, s. 149.
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Hem Hacı Bektaş Veli hem de Yunus

sonra, kendi dergâhında birçok aydın der-

Emre’nin üzerine çeşitli menkıbeler var-

viş yetiştiren ve onları bütün Anadolu ve

dır. Onlarla ilgili bu bilgileri öğrendiğimiz

Avrupa topraklarına oraları irşat etmek için

bu kaynaklardan bazıları Vilayetname-i

gönderen Hacı Bektaş Veli, bu yönüyle hem

Hacı Bektaş, Hacı Bektaş Veli Külliyatı,

27

Türk dilinin ve kültürünün gelişmesine ve

Hüdayi’nin Vakıat’ı gibi yazılı kaynaklardır

yaygınlaşmasına inanılmaz bir katkı yap-

ve pek çoğu da ağızdan ağza günümüze ka-

mış hem de aydınlık felsefesiyle buralardaki

dar gelmiştir. Vilayetname-i Hacı Bektaş

toplulukları her yönden etkisi altına almış-

ilk kez 15. yüzyılda kaleme alınmıştır ve o

tır. Anadolu’da hem göçebe ve kırsal kesim-

dönem Anadolu toplumunun genel ekono-

de hem de kentsel yerleşim yerlerinde her

mik, toplumsal, dini, askeri ve kültürel ya-

türden inanç topluluklarının saygınlığını

pısını yansıtmanın yanı sıra Hacı Bektaş’ın

kazanmış ve yapıp ettikleriyle Anadolu’nun

hayatıyla ilgili olağanüstülükleri de içer-

kaderini değiştiren birçok önemli insana ön-

mektedir.

derlik etmiştir. Örneğin, Anadolu tüccar ve

26

Bilindiği üzere soyu Hz. Muhammed ve
Hz. Ali’nin soyuna dayanan Hacı Bektaş Veli28 13. yüzyılda Horasan’dan Anadolu’ya,
Sulucakarahöyük’e, şu anki Kırşehir yakınındaki Hacıbektaş’a güvercin donunda gelmiştir29 ve yaklaşık orada yirmi iki-yirmi üç
sene yaşamıştır. Hoca Ahmed Yesevi’nin30
yetiştirdiği dervişlerin ocağında yetiştikten

zanaatkârlarını, esnaflarını bir araya toplayarak ahilik teşkilatını kuran Ahi Evran31
onun en yakın dostlarından biri olmuştur.
Osmanlı’nın üç kıtaya nam salmasında büyük askeri zaferlere damgasını vuran yeniçerilerin kurucusu da Hacı Bektaş Veli’dir.
Bilindiği üzere yeniçeriler “Hacı Bektaş’ın
Oğulları”, onların başı da “Bektaşilerin
Ağası” (Agayan-i Bektaşiyan) olarak çağrılmaktadır. Hacı Bektaş’tan önce Anadolu’da

26 Bkz. H. DURAN, D. GÜMÜŞOĞLU, Hünkâr Hacı
Bektaş Veli Velâyetnâmesi, Gazi Üniversitesi, Türk
Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi Yayınları, 2010, Ankara.

“Alevi”, “Kızılbaş” ve “Tahtacı” isimleriyle
anılan bu gruba mensup topluluklar ondan
sonra da tüm bu görüşten insanları mistik

27 Bkz. G. AYTAŞ, Ö. ÖZKAN, H. DURAN, M. BANKIR, Y. ALTINOK, Hacı Bektaş Veli Külliyatı Fevâid
● Fâtiha Sûresi Tefsiri ● Besmele Tefsiri ● Makâlât-ı
Gaybiyye ve Kelimât-ı Ayniye ● Makalât, Gazi Üniversitesi, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma
Merkezi Yayınları, 2010, Ankara.

ve kutsal bir çatı altında birleştiren, bütün-

28 Bkz. H. DURAN, D. GÜMÜŞOĞLU, Hünkâr Hacı
Bektaş Veli Velâyetnâmesi, Gazi Üniversitesi, Türk
Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi Yayınları, 2010, Ankara, s. 49-75.

dir.

leştirici ve evrensel bir bakış açısını yansıtan, “yetmiş iki millete bir nazarda bakan”
“Bektaşi” adını da almışlar ve tüm dünya
halklarını kucaklayan bir felsefe üretmişler-

29 Bkz. a.g.y., s.201-221.
30 Bkz. a.g.y., s. 161-200.
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Necati Gültepe Türk Kadın Tarihine
Giriş adlı eserinde Rum’a gelen dört grup
32

insandan söz eder:

Muğla, Bursa, Manisa, İzmir Tire, Çanakkale, İstanbul.
2. Marmara-Trakya Bölgesi’nde; Edirne,

Gaziyan-ı Rum (Anadolu Gazileri)

Kırklareli, Pınarhisar, Babaeski, Uzunköprü,

Ahiyan-ı Rum (Anadolu Ahileri)

Istranca, Tekirdağ, Keşan, Enez, Gelibolu.

Abdalân-ı Rum (Anadolu Abdalları)

mancık, Hasköy, Varna, Şumnu, Kaliakra,

Bâcıyân-ı Rum (Anadolu Bacıları)
Hacı

Bektaş

Veli

bunların

3. Bulgaristan’da; Kırcaali, Cuma, HarKeçidere, Silistre, Razgrad, Rusçuk, Delior-

içinde

Bâcıyân-ı Rum’u tercih etti ki o da Hatun
Ana’dır (Kadıncık Ana). Onu kız edindi, keşiflerini kerametlerini önce ona gösterdi ve
ona teslim etti.
Hacı Bektaş Veli’nin Anadolu’nun tam
ortasında tutuşturduğu bu aydınlanmacı meşale ve onun ocağında yetişen birçok
derviş, coğrafi olarak çok geniş bir alana
yayıldılar ve bu zengin ve insancıl inanç ve
kültürü beraberlerinde götürerek yaymayı
başardılar. Belkıs Temren Bektaşiliğin Eğit-

man.
4. Yunanistan’da; Tatar, Forsala, Larissa, Yenişehir, Baba, Tırhala, Yanya, Meçöve,
Alasorya, Katerin, Sarıgöl, Vodina, Selanik,
Yenice, Gümülcine, Dedeağaç, Makri, Ferecik, Giritli, Kırkhala, Dimetoka, Çirmen.
5. Yugoslavya’da; Gradişka, Komyiç,
Bosnasaray, Tuzla (İzvornik), Niş, Yakova,
Kumonova, Prizren, Üsküp, Kalkandelen,
Köprülü, İştip, Debre, Kırçova, Kanatlar,
İstrumca, Manastır.

sel ve Kültürel Boyutları adlı eserinde33 bu

6. Arnavutluk’ta; Kroja, Tiran, Elbasan,

bölgeleri gösteren haritalar yayınlamıştır.

Körice, Piometi, Freşeri, Nitrovişka, Jiro-

Bunların en önemlilerinden birkaç örnek

kastro, Leşkovik.

vermek konunun daya iyi anlaşılması açısından son derece önemlidir:
1. Anadolu’da; Divriği, Sivas, Kırşehir,
Nevşehir, Amasya, Çorum, Merzifon, Os-

7. Ukrayna, Romanya Babadağ, Macaristan Budapeşte.
8. Mısır ve Irak’ta; Kahire ve Bağdat.

mancık, Tarsus, Balâ, Ankara, Finike, Antal-

Bektaşi nefesleri ve erkânnameleri,

ya Elmalı, Isparta, Denizli, Eskişehir, Tavas,

Arapça ve Farsça’nın yaygın olarak kullanıldığı bir zaman diliminde Türkçe olarak

32 N. GÜLTEPE, Türk Kadın Tarihine Giriş (Amazonlardan Bâcıyân-ı Rûm’a), Ötüken Yayınları, 2008,
İstanbul, s. 343-344.
33 Bkz. B. TEMREN, Bektaşiliğin Eğitsel ve Kültürel
Boyutları, Bektaşi Kültür Derneği Yayınları, 3. Baskı,
1998, Ankara, s. 254-262.

kaydedilerek gelecek nesillere aktarılmışlardır. Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarında,
Anadolu’da umumiyetle Fars dili ve kültürü hâkimdi. Anadolu Selçukluları Farsça’yı
resmi dil olarak kabul etmişlerdi. Bilim dili
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olarak da eserlerde daha çok Arapça ve
Farsça kullanılıyordu. Bu durum şehirde

Karadeniz bölgesinde; Güvenç Abdal
Ocağı (Gümüşhane Kürtün).

yaşayan kültürlü insanla, kırsal kesimde
yaşayan ve Türkçe’den başka dil bilmeyen
insanlar arasında kopukluğa sebep oluyor-

Antalya

Karacaahmed ve Hamza Dede dergâhları.
Kütahya’da Rasul Baba Dergâhı.

insanların başında, “eline (harama el uzat-

Uşak’ta

mamaya ve aynı zamanda vatanına), beline

eserler XIII. yüzyılda yazılmaya başlandı

Eskişehir’de Seyyid Battal Gazi ve Şücaaddin Veli dergâhları.
Kırıkkale’de Hasan Dede ve Koçu Baba

yaygınlık kazanması, büyük devlet olmaya

dergâhları.

ması açısından büyük faydalar sağlayacaktı.
İşte bu noktada, Arapça ve Farsça’yı çok iyi
bilmelerine karşın, Hacı Bektaş Veli, Yunus

Sultan

Denizli’de Sarı İsmail Dergâhı.

erenleri gelmekteydi. Gerçekten ilk Türkçe

yönelen Osmanlılara milli birliğin sağlan-

Hacım

Isparta’da Veli Baba Dergâhı.

sahip çık” diyen Hacı Bektaş Veli ve onun

Edebi ve bilimsel alanda dilin Türkçe olarak

Koluaçık

Dergâhı.

rına ve anadili Türkçe’ye), işine, aşına, eşine

ve sonraki yüzyıllarda artarak devam etti.

Musa

Afyonkarahisar’da Seyyid Cemal Sultan,

Anadolu’da bu birliği sağlayan en önemli

(namusuna ve soyuna), diline (konuşmala-

Abdal

Dergâhı.

du. Hâlbuki milli birlik için dil birliğine
şiddetle ihtiyaç vardı. İşte yapıp ettikleriyle

Tekkeköy’de

Tokat’ta Hubyar Sultan, Kul Himmet ve
Keçeci Baba dergâhları.

Emre ve Hacı Bayram Veli gibi manevi et-

Tunceli’de Baba Mansur, Kureyşan, Ür-

kileri yüksek mutasavvıfların devreye gi-

yan Hızır, Sarı Saltık, Derviş Cemal ve Ağu-

rip her alanda Türkçe kullanımında öncü-

içen ocakları.

lük yaptıklarını görürüz. Onların bu tavrı
Anadolu’daki diğer sufileri de etkiledi.

Malatya’da Şah İbrahim Veli, Dede Kargın ocakları.

Anadolu’da farklı bölgelerde tarih bo-

Ardahan’da Gözükızıl Ocağı.

yunca Alevi-Bektaşi inancının temsilciliğini

Çorum’da Mehmet Dede Dergâhı.

yapan kutsal mekânlar ve ocaklar kuruldu. Sulucakarahöyük’te Hacı Bektaş Veli
Dergâhı’na bağlı olarak yüzyıllarca erenler
yoluna hizmet vermiş ve bu inancın temel
anlayışını Avrupa’ya da taşımış inanç merkezlerinden yalnızca birkaç tanesini şöyle
sıralamak mümkündür:
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Ankara Çubuk’ta Kalender Veli, Turabi,
Muradi, Cibali ve Mehemmed Abdal ocakları.
Sivas’ta Garib Musa, Hüseyin Abdal,
Ali Baba ve Pir Sultan dergâhları.
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Balkanlar’da:
Bulgaristan’da; Demir Baba, Otman
Baba, Akyazılı Sultan, Sarı Saltık, Ali Koç
Baba, Elmalı Baba, Kıdemli Ali Baba, Yeşil
Abdal dergâhları.
Yunanistan’da; Seyyid Ali Sultan (Kızıldeli) Dergâhı.
Macaristan’da; Gül Baba Dergâhı.
Arnavutluk, Kosova, Bosna-Hersek ve
Romanya’da Sarı Saltık Dergahı.
Azerbaycan’da; Baba Samit Ocağı.
Michel Balivet’ye göre; “Geniş, manevi
bir aile olan Alevi-Bektaşi ailesi, hak mezheplere aykırılığındaki esnekliği ile önemli
dogmatik sınırlar olmaksızın, tarihi değişimlerin etkileşimleri ölçüsünde, özellikle
Hristiyan topluluklar gibi İslam’ın dışındaki
unsurları da kabul etmeye kendilerini hazırlamışlardır. Ayrıca, mücadeleci dervişlerin
katıldığı Anadolu’daki Türk ilerlemesi, sufi
topluluklarının uç eyaletlerde (küçük sınır
kentlerinde) sistematik bir şekilde yerleştiğini ve ülkenin fethedilmesiyle Türk kabileleri arasında da yayılan zaviyelerde yerleştiğini göstermektedir. Vilayetname’de

melerin entegrasyonunu kabul edenlerle,
sıradan Müslümanları da aynı harekette birleştiren çok özel bir misyonerlik faaliyetidir.
Vilayetname, Bektaş’ı bize, Müslümanları
kendi yoluna döndüren “Bektaş”
tanıtmaktadır.”

olarak

34

Anadolu topraklarında o dönemde sadece Müslümanlar yaşamıyordu. Onların
yanında başka dini inançlara mensup topluluklar da yaşardı. Hacı Bektaş Veli ve
dervişleri hem soylu (Germiyan beyi, Tatar
beyi Kâvus Han gibi), hem soysuz (haydutlar, yol kesen eşkıyalar vb.), hem Hristiyan, hem Yahudi birçok topluluğu kendi
inancı etrafında toplamayı başarmıştır. Bunlara dair birçok menkıbe Vilayetname’de
anlatılmaktadır.35 Burada önemli olan şey,
topluluklar arasındaki karşılıklı etkileşimin
bir hoşgörü ve sevgi ortamında üretilebilmesi ve hiçbir zorlama ve baskı olmaksızın
onların bu öğretiyi ve inancı kabullenmeleridir. Anadolu’daki özellikle Hristiyanlarla
bu uzlaştırıcı ve barışçıl öğretisel alışveriş,
etkisini Rönesans ve Reform hazırlığı içerisine girecek Avrupa’da da gösterecek ve
belki de düşüncelerde, sanatta, edebiyatta ve dinde oluşan filizin ilk tohumlarını

Hacı Bektaş’a ve müritlerine dair anlatılan
olaylar, 14. ve 15. yüzyıllarda yapılan yoğun
misyonerlik faaliyetlerini aktarmaktadır.
Burada söz konusu olan, İslam standartlarının nispeten dışına taşan hoşgörülü bir
tarikatın dini mensuplarını yetiştirmek için,
sadece inanmayanları değil aynı zamanda
katı ortodoksluğun reddettiği dış etkilen-

34 M. BALİVET, Hacı Bektâş et Yunus Emre ou
L’universalisme Turc Medieval (Hacı Bektaş ve Yunus Emre ya da Türk Ortaçağı Evrenselleşmesi), Çev:
Doç. Dr. Perihan Yalçın, Gazi Üniversitesi, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2010/55,
s. 152-153.
35 Bkz. H. DURAN, D. GÜMÜŞOĞLU, Hünkâr Hacı
Bektaş Veli Velâyetnâmesi, Gazi Üniversitesi, Türk
Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi Yayınları, 2010, Ankara, s. 363-411.
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ekecektir. Anadolu’daki birçok Hristiyan

Vilayetname’de, Hacı Bektaş Veli ve

(Kapadokya’da Ürgüp bölgesinde bir Yu-

müritlerinin Hristiyanlarla yaşadığı yoğun

nan köyü olan Sineson köyü) ve Müslüman

ilişkiler ve onlara gösterdiği kerametler

köylerinde (Üç Âsar köyü, Sulu Saray köyü

sonucu, onların kendisine nasıl yürekten

ve Açıksaray köyü ile ilgili anlatılanlar)

36

bağlanıp mürit olduklarını anlatan birçok

Hacı Bektaş Veli ve dervişleri gösterdikleri

menkıbe bulunmaktadır. Sineson köyü ve

kerametlerle saygı ve sevgi kazanmışlardır.

buğday isteyen gizli Müslüman keşişin yanı

Yine Vilayetname’de anlatılan, görünüşte

sıra, Hünkar Hacı Bektaş Veli’nin, Suluca-

Hristiyan bir rahip ama gerçekte Hünkâr’a

karahöyük yakınında Beyamlu adındaki bir

bağlı bir Müslüman olan keşişin öyküsü o

derenin kıyısında hayvan otlatan ve orada

dönemdeki halklar arası ekonomik ilişkile-

gezerken Hünkar’ı sürekli rahatsız eden bir

rin, dini ritüellerin ve Bektaşi-Hristiyan et-

çobanı nasıl Frenkistan’a (Avrupa’ya) attığı,

kileşiminin somut birer göstergesidir. Hris-

oradaki Hristiyan keşişin bunun farkında

tiyanlarla olan bu ilişkiler Michel Balivet’ye

olduğu ve oradaki kilisede bir yıl hizmetten

göre birçok konuyu açıklığa kavuşturmakta-

sonra nasıl geri getirildiği anlatılır.39 Tüm

dır. Ona göre: “Askeri mücadele öncesinde

bu öykülerin yanı sıra, bir azizin türbesini

Türk topluluğunun öncülüğündeki Bektaşi

yapan Hristiyan yapı ustasının Samayna

tipi dervişler, tasavvuf ehlince açıkça ifade

Şeyhi Bedreddin’i ziyaret etmesi, müridi

edilen ve uygulanan mistik evrenselliğin

Haydar’ın Hristiyan bir kızla evlenmesi, Sarı

cezp ettiği Hristiyan taraftarlar kazanabil-

İsmail’in Tavas kilisesini tekkeye dönüştü-

mişlerdir. Diğer taraftan, değişik doktrinleri

rerek oraya yerleşmesi ve İsa donunda gö-

birleştirici zihniyet, durum elverirse karışık

rünerek oradaki halkı Müslümanlaştırması,

ibadet yerlerinde yan yana gelerek sorunsuz

Rasul Baba’nın da benzer bir don değiştirme

bir şekilde ayinlerin yapılabileceğini açıkça

olayı ile Alundaş ve Hisarcık Hristiyanları-

ifade etmiştir. Bu ayinler Hristiyan camiada

nı kazanması olayları, Hristiyan dünyası ile

yerel dini bırakmaya zorlamayan, daha zi-

Bektaşiliğin ne kadar yakın temas içerisinde

yade yerel geleneğin bir iç zenginleşmesi ve

olduğuna ve karşılıklı etkileşimine çok so-

mistik bir tamamlayıcısı olarak ortaya çıkıp,

mut örneklerdir. Yine Balivet’nin bildirdi-

başarılı bir şekilde ifşa ediliyordu.”

ğine göre; “Hristiyan-Bektaşi temasları Os-

37

38

manlı döneminde katlanarak çoğalır ve tarikat üyeleri gayrimüslimlere katılarak onları
36 Bkz. a.g.y., s. 241-253.

İslam’a döndürme faaliyetlerinde bulunur-

37 Bkz. a.g.y., s. 525-531.

lar. Bunu yaparken de İslam’a uygun mistik

38 M. BALİVET, Hacı Bektâş et Yunus Emre ou
L’universalisme Turc Medieval (Hacı Bektaş ve Yunus
Emre ya da Türk Ortaçağı Evrenselleşmesi), Çev: Doç.
Dr. Perihan Yalçın, Gazi Üniversitesi, Türk Kültürü ve
Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2010/55, s.155.

39 Bkz. H. DURAN, D. GÜMÜŞOĞLU, Hünkâr Hacı
Bektaş Veli Velâyetnâmesi, Gazi Üniversitesi, Türk
Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi Yayınları, 2010, Ankara, s. 631-642.
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temasları göz önünde bulundurmuşlardır.

gösterir. Hacı Bektaş Veli de Babalılar ayak-

Bu eylemler, gayrimüslim kaynaklar tara-

lanması sonunda öldürülen Baba İshak’ın

fından imparatorluğun sonuna doğru bel-

halifesidir.

gelenmiştir. Bektaşiler karışık ibadet yerle-

bağlanmıştır.”

rini ve ayin çeşitliliğini cesaretlendirmişler;
Hristiyanları kendi aralarına kabul etmişler,
keşişlerle düzenli temas kurmuşlar ve bazen
de evrensel statü vermişlerdir. Tıpkı tarikatta olduğu gibi; ‘Gerçek Bektaşi, dinine bakmaksızın her insana saygı duyar. Gelecek
hayata dair hiçbir felsefeye, kutsal kitaba
yasak getirmez.’ Bu geniş perspektif, tarikatın önemli ve çok eski kişilerle, Aziz Georges

Böylece

Yunus

Babalılar’a

43

“12. ve 13. yüzyıllarda Anadolu halklarının, özellikle göçebe Türkmenlerin ekonomik ve toplumsal durumu oldukça kötüdür.
Anadolu Selçuklu Devleti’nin resmi dini
Sünni İslam’dır. Devletin çıkarları ve dinin
çıkarları aynıdır. Bu anlayış çerçevesinde
din adamları ile devlet adamları arasında
bir işbirliği vardır. Selçuklu sultanlarının

gibi çok popüler Hristiyan azizler ile ve şair

halka karşı zalim tutumları ve işkenceci uy-

Yunus Emre gibi meşhur Türk mistikleriyle

gulamaları, halkta merkezi otoriteye karşı

bağlantı kurmasına olanak vermiştir.”40

güçlü bir tavır geliştirir. Baba İlyas bu tep-

Hacı Bektaş Veli’nin ocağından yetişen
ve tüm Anadolu halkının hangi inançtan ve
hangi milletten olursa olsun bağrına bastığı
ve mistik Türk şiir akımlarının özelliklerini
kendinde toplayan Yunus Emre’nin şeyhi
birçok şiirinde andığı Taptuk Emre’dir.41
“Taptuk Emre’nin şeyhi Barak Baba, Barak
Baba’nın şeyhi Sarı Saltuk, Sarı Saltuk’un
şeyhi ise Hacı Bektaş Veli’dir.42 Bu zincir
Yunus’un Bektaşi tarikatından olduğunu
40 M. BALİVET, Hacı Bektâş et Yunus Emre ou
L’universalisme Turc Medieval (Hacı Bektaş ve Yunus Emre ya da Türk Ortaçağı Evrenselleşmesi), Çev:
Doç. Dr. Perihan Yalçın, Gazi Üniversitesi, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2010/55,
s. 155-156.
41 Taptuk Emre’nin bu ismi nasıl aldığına dair ayrıntılı bilgi için bkz. H. DURAN, D. GÜMÜŞOĞLU,
Hünkâr Hacı Bektaş Veli Velâyetnâmesi, Gazi Üniversitesi, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma
Merkezi Yayınları, 2010, Ankara, s. 221-225.
42 Bkz. a.g.y., s. 447-455.

kinin simgesidir. Babai ayaklanmasını bastıran Anadolu Selçuklu Devleti, kendi halkı
ile yaptığı bu savaştan sonunda galip gelir,
ama bu yıpratıcı dönem devletin çöküşüne
neden olur. Köylüler, zanaatçılar, göçebe
Türkmenler ile devletin bağları tamamen
kopar. Heterodoks dervişler halka devletin
inanç ve düşünce siteminden daha farklı bir
yaşam biçimi kabul ettirirler, ancak sınıfsal
bir kopuş başlar. Devlet Moğol saldırıları karşısında güçsüz kalır, fazla bir direniş
gösteremez. Anadolu halkları da Moğollara
direnirler, ama bu direniş Selçuklu ile birlikte olmaz. Ayaklanmanın oluşturduğu kararsız ortam Osmanlı beyliğine yarar. Heterodoks dervişlerle uzlaşmacı ilişkiler geliştirerek Anadolu toprakları üzerinde kararlı
bir devlet yapısı oluşturur. Bu dönemde Os43 M. FUAT, Yunus Emre, 3. Baskı, Yapı Kredi Yayınları, Haziran 2001, İstanbul, s. 15.
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manlıların Hacı Bektaş ile olumlu ilişkileri

belki de birincisi olan Yunus Emre işte bu

Anadolu’nun fethini kolaylaştırmıştır.

bölgelerden göçle gelen erenlerin ocağında

44

“Anadolu’ya Horasan üzerinden gelen
göç dalgalarının gerçek boyutlarının çok
iyi bilinmesi gerekmektedir. Çünkü yine
en çok yanılgı bu noktada görülmekte ve
Anadolu’nun sosyo-kültürel yapısında var
olan durum sürekli göz ardı edilmektedir.
Oysa Anadolu’ya yerleşim belirli bir sistem
içinde gerçekleşmektedir. Bu, bir noktada
üretim ilişkilerine dayanan bazı zorunluluklardan kaynaklanmaktadır. Horasan, tarihin
en eski dönemlerinden beri insanoğlunun
doğu-batı; güney-kuzey ekseninde siyasal,
askeri ve ticari geçiş yolunu oluşturmuş ve
büyük bir hareketlilik göstermiştir. Geçmişte Horasan denildiği zaman bugünkü İran
topraklarının kuzeydoğusu, Türkmenistan
topraklarının güneyi, Afganistan, Tacikistan
topraklarının batısı ve Kırgızistan’ın bir kısmı ile Özbekistan’ın bir kısmı algılanıyordu.
Bu bir kıta büyüklüğündeki coğrafya parçası üzerinde de birden fazla sosyal yapı bulunmaktaydı. Güçlü bir kent kültürü ve bu
kent kültürünün oluşturduğu sosyal yapı,
üretime dayanan ticari bilinç vardı.”

45

Türk şiir ve düşünce tarihinde, hayata
farklı boyuttaki mistik bakışıyla damgasını vuran ve en önemli kişilerinden biri,
44 K. BAŞDEMİR, Eski Anadolu Tarihsel ve Kültürel
Süreklilik, Kaynak Yayınları, 2. Basım, Ocak 2003, İstanbul, s. 126-127.
45 A. YALÇIN, Anadolu Aleviliğinin Başlangıç Evreleri I: Horasan ve Maveraünnehir’de Ortaya Çıkan
Gelişmeler, Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları Dergisi,
S.1, Yaz 2009, Köln-Almanya, s. 1-2.

140

yetişmiş, “Ahmed Yesevi’den gelen Asya
merkezli geleneğin ve Mevlana’nın etkisinde kalmışsa da, eserinde Atar veya Ibn alFaridh tarafından geliştirilmiş eski konuları,
İranlılar’ı ve Araplar’ı ele almış, bu esinlenmelere bir uyum ve orijinal bir tarz vererek
Osmanlı’dan günümüze kadar popülaritesini yitirmeyen yeni bir Türk şiir motifi
gerçekleştirmiştir. Gezgin derviş Yunus’un
ele aldığı konular, Selçuklu döneminin sonunda Anadolu sufilerinin zihniyetlerindeki evrensel bakışın rolünü göstermektedir.
Öncelikle söz konusu olan husus, Osmanlı
döneminde gelişecek olan ve İslam’da kınanabilecek tutumlara mistik bir anlam
katılarak oluşturulan Melami tarzında antikonformizm (düzensizlik)’dir. Bunda amaç
yerel dine öncelik vererek sosyal uygunluğu
sağlamaktır. Böylece şarabın içilmesi ya da
müziğin mistik bir sarhoşluğa dönüşmesi, kabarenin, Tanrı’nın saki olduğu evreni
sembolize etmesidir.”46
On üçüncü yüzyılda yaşanan ve tüm
Avrupa’yı da etkisi altına alacak olan
Anadolu’daki o aydınlanmacı dönem, bu
Horasan erlerinin ve pirlerinin yaşatmaya
çalıştıkları felsefi bakış açıları ve özverili çabalarıyla gerçekleşmiştir. O dönemden günümüze kadar yüzyıllara damgasını vurmuş
46 M. BALİVET, Hacı Bektâş et Yunus Emre ou
L’universalisme Turc Medieval (Hacı Bektaş ve Yunus Emre ya da Türk Ortaçağı Evrenselleşmesi), Çev:
Doç. Dr. Perihan Yalçın, Gazi Üniversitesi, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2010/55,
s.b156-157.
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olan, “kim olursan ol gel” diyen Mevlana,

şıldığı kadarıyla ve kazıbilimcilerin yaptık-

acıları mizahi gücü ve hicviyle hafifletmeye

ları kazılar sonucu elde edilen tarihi kalın-

çalışan Nasreddin Hoca, “okunacak en bü-

tılardan, mimari eserlerden, yerel kültürlere

yük kitap insandır” diyen Hacı Bektaş Veli,

ait halı ve kilimlerden, süs eşyalarından vb.

yaratılanı yaratandan ötürü seven ve her şe-

birçok unsurdan anlaşıldığı kadarıyla, Batı

yin özünün aşkta, sevdada olduğunu bilen

ile Doğu dünyasının ezoterik (deruni, içrek)

Yunus Emre, dergâhına eğri odun dahi ka-

kültürü arasında temel farklılıklar ortaya

bul etmeyen doğruluk timsali Taptuk Emre,

çıkmıştır. Doğu ve Batı toplumlarının bu

haksızlıklara baş kaldıran ve her zaman ezi-

kendine özgülüğü, insanlık kültür birikimi-

len halkın, doğrunun yanında yer alan Pir

ne ve mirasına güzel bir bireşim bırakmış-

Sultan Abdal vb. bu kültürden beslenerek

tır. Batı ezoterik kültürünün temeli üçgene

etraflarını aydınlatmışlardır ve aydınlatma-

dayandırılır; tez-antitez-sentez

ya da devam etmektedirler. Böylece Anado-

alist Hegelci (Platoncu) anlayışta hem de

lu topraklarında kendine münhasır yeni bir

diyalektik materyalist Marksist/Aristocu

felsefi anlayış ve dünya görüşü doğmuştur.

anlayışta), bu üç unsurun temelinde; akıl,

Batı’nın aydınlanmacı hümanist felsefesinin

bilgi, erdem bulunurken, Doğu’nun ezote-

de besleneceği bu kaynak, kendine has ku-

rik kültürü, günümüze gelen mimari yapı-

rallar geliştirmiş ve bu kurallarla her zaman

lardan ve kalan yazılı belgelerden anlaşıldı-

Batı dünyasının aydınlanmacı hümanist

ğı kadarıyla, dörtgen üzerine kurulmuştur,

felsefesinden belli noktalarda ayrılmıştır.

yani dört unsura; akıl, bilgi, erdem ve aşk’a

Hatta bu ayrılık ve temel düşünce, mimari

dayanır ve bu unsurların her biri ana renk-

yapılarda bile kendini göstermiştir.

lerle temsil edilir. Yönler bu kültüre göre

Yukarıda saydığımız nedenlerle etkileşime geçen ve ülkelerine geri dönen kültür taşıyıcıları yoluyla Avrupa’ya taşınan
bu kültürde özellikle, ahilik teşkilatı, lonca
sistemi Avrupa’da model alınmıştır ve ti-

(hem ide-

belirlenir ve derin alt anlamlar içermektedir. “Dört kapı” düşüncesi ise, Eski Türklerde özellikle şamanist uygulamalarda yoğun
olarak izlenen “dört öğe”ye verilen değeri
hatırlatmaktadır.47

caret yaşamını düzene sokmada son derece

Tarih boyunca Horasan, Türk kültürü-

önemli bir rol oynamıştır. Ancak, taşınan bu

nün ve dilinin en güçlü yaşandığı bölgeler

kültür öğeleri, her iki toplumun geçmişten

arasında yer alır ve işte yukarıda sözü edi-

de getirdikleri farklı kültürel öğelere bağlı

len bu kültürün dört ayaklı felsefi anlayı-

olarak, o toplumda yeniden harmanlanmış,

şının da en yoğun yaşandığı bölgedir. Bu

özümsenmiş ve farklı şekillerde gelişmiştir.

bölgenin temsilcilerinin ocaklarında yetişen

Antik Çağ’dan günümüze gelen yazılı belgelerden, Batı ve Doğu felsefesi tarihlerinden,
Haçlı seferlerini anlatan kroniklerden anla-

47 M. SİVRİ, Paul Eluard ve Nâzım Hikmet’te Renklerin Dili, Kanguru Yayınları, Şubat 2008, Ankara, s.
21-23.
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Yunus Emre’nin de dil bilincinin bu kadar

sentezinde, Yunus Emre’nin de içinde yer

gelişmiş olması bir rastlantı değildir. Terte-

aldığı ve en önemli temsilcilerinden biri ol-

miz Türkçesi, derin felsefesi ile Tanrı ve in-

duğu Türk tasavvufunda, “dört kapı” ola-

san sevgisini geçmişten günümüze coşkun

rak kendini göstermiştir. İlk olarak Ahmed

bir lirizm ile dile getirmiş aydın bir düşü-

Yesevi’de gördüğümüz “dört kapı” öğreti-

nürdür Yunus Emre. Halkından beslenerek

sini Hacı Bektaş Veli geliştirerek, “dört kapı

Türkçe’mizi “ses bayrağı” haline getiren

kırk makam” şekline getirmiştir. Anadolu

Yunus Emre, Türk kültür ve edebiyatının,

Alevi-Bektaşi kültüründeki inanç felsefesi-

düşün dünyasının sarsılmaz temellerinden

nin temelinde bulunan “dört kapı kırk ma-

biri olmuştur.

kam” inancında da her kapının bir rengi ve

Türk kültüründe izlerini gördüğümüz

temsil ettiği bir kavramı vardır:

“dört öğe”nin kutsallığı, İslami bilgiler

1. Kapı: ŞERİAT; Rengi MAVİ, Simgesi YEL (Hava), Kavramı AKIL’dır.
2. Kapı: TARİKAT; Rengi BEYAZ, Simgesi OD (Ateş), Kavramı BİLGİ’dir.
3. Kapı: MARİFET; Rengi SİYAH, Simgesi SU, Kavramı ERDEM’dir.
4. Kapı: HAKİKAT; Rengi KIRMIZI, Simgesi TOPRAK, Kavramı AŞK’tır.
Ayrıca Anadolu’daki coğrafi yönler de yine bu renk anlayışına göre temellendirilmiştir:
DOĞU

Æ

Rengi MAVİ
Maddesi AĞAÇ
Kutsal kuşu ŞAHİN
Kavramı AKIL, Simgesi YEL,
Alt edilmesi gereken kavram MADDE KARANLIĞI

BATI

Æ

Rengi BEYAZ
Maddesi DEMİR
Kutsal kuşu SUNGUR
İşareti BİLGİ, Simgesi OD (Ateş),
Alt edilmesi gereken kavram CEHALET

KUZEY

Æ

Rengi KARA
Maddesi SU
Kutsal kuşu ÇAKIR
İşareti ERDEM, Simgesi SU,
Alt edilmesi gereken kavram NEFİS,
Aranılan şey GERÇEK
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GÜNEY

Æ

Rengi AL (KIRMIZI)
Maddesi ATEŞ
Kutsal kuşu KARTAL
İşareti AŞK, Simgesi TOPRAK
Aranılan şey OLGUNLUĞA ERMEK, KÂMİL İNSAN.

Anadolu tasavvuf felsefesinin ve din

1. Duru söyleyişlerden duygu coşkun-

anlayışının temelinde, madde karanlığı akıl

luğuna kadar değişen bir lirizmle dile geti-

ışığı ile, cehalet karanlığı bilgi ışığı ile, ne-

rilmiş sevgi, inanç, kaygı şiirleri.

fis karanlığı erdem ile aydınlatılır ve kemale ermek, kâmil insan olabilmek için her işi
aşkla yapmak gerekir.

2. Yaşayan Türkçe’yi, halkın öz dilini,
ilk kez yazın dili haline getirmesi, bu dili
olanca kıvraklığı, derinliği ve yerel rengiyle

Tüm bu bilgilerin ışığında denilebilir ki,
Doğulu ve Anadolulu insanın derin var oluş
felsefesinin temelinde; insancıl, sağlam, evrensel bir denge oluşturan çok önemli dört
ayak, dörtgen, dört kapı vardır ve bunlar
renk esasına göre düzenlenmiştir. Birinci
kapı akıl kapısı, ikinci kapı bilim kapısı,

kullanışı.
3. İnsanlık değerlerine inanan, cinsiyet
ayrımı gözetmeksizin, insanı evrenin merkezine koyan, yobazlığı kınayan, korku temelli değil, sevgi temelli Tanrı ve insan sevgisine dayanan hümanizması.

üçüncü kapı erdem kapısı ve dördüncü kapı

Bu üç boyut, duygu, dil, değer zenginli-

aşk kapısıdır. Bu son kapıda artık kâmil in-

ği olarak da tanımlanabilir. Yunus Emre’nin

sana, yani her şeyi seven ve her şeyle barışık

çağlar boyu büyüklüğü, kendisinin ve ulu-

olan insana ulaşılır. Her işi aşkla yapan bir

sal kültürünün düşünce ve değer nitelikle-

kişi zaten insana ve evrene yararlı kişidir.

rini bir bütün olarak alıp geliştirmesinden

Anadolu’nun dört bir yanında hep bu felse-

ve gerek şiirsel söyleyişte, gerek felsefede

fe temel alınmış, günlük yaşamın vazgeçil-

evrensel olmasından doğmuştur. Yunus,

mez bir parçası haline gelmiştir.

evrenselliğin yolunun yerellikten geçtiği-

48

Anadolu kültürünün bağrından yetişmiş, Türkçe’nin “süt dişi” Yunus Emre’nin
sanatı, kendi çağında üç boyutla doruğa
ulaşmış ve sonraki yedi yüzyıl boyunca da
gelişerek, geliştirerek ve dönüştürerek etkisini sürdürmüştür.

Yunus Emre’nin sa-

natının üçlü sacayağını şu şekilde tanımlamak mümkündür:

ni kavramış, Anadolu’dan tüm insanlığa
kucak açıp seslenmiştir. Nâzım Hikmet’in
“boşlukta çürür kelam/topraktan gelmemişse/toprağa dalmamışsa/kökünü salmamışsa” dörtlüğü Yunus Emre felsefesinin derinliğinin ve kalıcılığının nereden
kaynaklandığını ispatlar niteliktedir. Hacı
Bektaş Veli ve Yunus Emre’yi kalıcı kılan
ve yüzyıllara mal eden felsefelerinin dört

48 a.g.y., s. 23-25.

143

ALEVİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

boyutunu

oluşturan

“akıl-bilgi-erdem-

tirerek bir Türk hümanizması yaratmışlar ve

aşk” zinciridir. Onları diğerlerinden ayırıcı

onu Anadolu’nun yaşayan Türkçe’siyle ve

kılan; madde karanlığını akılla, cehalet ka-

şiirsel boyutlarla işleyerek Türk toplumuna,

ranlığını bilgi ışığı ile nefis karanlığını er-

Türk kültürüne ve dünya insanlığına etkili

dem ile aydınlatmaya çalışmaları ve kâmil

bir ahlak olarak armağan etmişlerdir.

insan olabilmek için her işi aşkla yapmalarıdır. Bu yönüyle, tez-antitez-sentez kaynaklı
Batı felsefesinden ayrılan Hacı Bektaş Veli
ve Yunus Emre’yi, Anadolu kültürünün
dışındaki farklı kültürlere tanıtmak, dünya
kültürüne ve barışına yapılacak çok önemli
bir katkıdır.

GENEL DEĞERLENDİRME VE
SONUÇ

Veli ve Emre hümanizması, insanın
yeryüzündeki en önemli gerçek olduğu ve
Tanrı’yı kendi içinde taşıdığı kavramından
başlar. Şekilsellikten uzak, içsel maneviyatı
üstün tutan Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre,
korku temelli kalıplaşmış dini öğretilere
karşı çıkarak, sevginin ve barışın en güçlü
ahlakı yarattığı, insan değerine ve haysiyetine bel bağlamak gerektiği, bütün dinleri ve
bütün ulusları bir tutmak ve bağdaştırmak

Hayatları, duygu dünyaları, tasavvufi

ülküsünün en dürüst ilke olduğu gibi temel

yönleri, kullandıkları dil ve üslupları bakı-

hümanist düşünceleri, yoğun ve ahenkli şi-

mından geniş ilgi toplayan ve derinlemesine

irlerle ve sözlerle yaymışlardır. Bu yönleriy-

değerlendirilen Hacı Bektaş Veli ve Yunus

le de sadece maddi dünya merkezli Batı hü-

Emre’nin sanatlarındaki en önemli ve en

manist anlayışından da uzaktırlar. Onların

güçlü unsurlardan biri, yukarıda da bahse-

hümanist anlayışlarını Batı’daki hümanist

dilen dört ayaklı felsefelerinden doğan hü-

anlayıştan ayıran ve özellikli kılan şey, hem

manist anlayışlarıdır. Hacı Bektaş Veli ve

maddi hem de manevi dünyayı kendilerine

Yunus Emre’nin düşüncelerindeki “insan

özgü felsefe potalarında birleştirebilmeleri,

değeri” ve “insanlık” kavramları, Türk hü-

yani bir senteze ulaşabilmeleridir.

manizmasının temelidir. Bu anlayış, ayrıca
dil, din, ırk, mezhep bölüntülerine karşı çıkan evrensel bir nitelik taşımakta, Doğu’nun
ve Batı’nın yüzyıllar boyunca geliştirdiği
hümanist düşüncelerin de bir sentezi olma
özelliği göstermektedir. Hacı Bektaş Veli ve
Yunus Emre, eski Yunan’dan ve Roma’dan,
Doğu dinlerinden, Orta Asya’dan, eski Türk-

Hacı Bektaş Veli ve dervişlerinin Türk
dili ve kültürünün gelişmesinde ve yaygınlaşmasında çok büyük payları vardır ve
ayrıca yaptıklarıyla Avrupa’nın büyük bir
kesimini de etki altına almışlardır. Onların
kültür tarihine katkılarını şöyle birkaç başlık altında toplamak mümkündür:

lerin insancıl düşüncesinden, İslamiyet’in

Hacı Bektaş Veli düşüncesine bağlı der-

öz değerlerinden, içinde yaşadığı bölgedeki

vişler, Alevi inancının temsilciliğini yap-

sufilerden aldıkları felsefi kavramları birleş-

manın dışında Horasan’dan aldıkları Türk
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kültür ve geleneğini Anadolu ve Balkanlar’a

Bu yönüyle Balkanlar’da Alevi-Bektaşi gele-

taşımışlardır.

neği son derece önemli bir kültür değeridir.

Alevi-Bektaşi

inancının

ibadet

dili

Pir Sultan Abdal, Kul Himmet, Şah Hata-

Türkçe’dir. Bu sebeple yüzlerce yıllık Alevi-

yi gibi ozanların eserleri sadece Anadolu’da

Bektaşi edebiyatı Türkçe’nin en önemli dil

değil, Balkanlar’da da günümüze kadar var-

üretimlerini ortaya koymuştur.

lığını Alevi-Bektaşi çevrelerde sürdürmüş-

Alevi-Bektaşi inancının en önemli kaynaklarından birisi âşık-zakir geleneğidir. 13.
yüzyılda Yunus Emre ile karizmatik temsilciliğini yapan âşık geleneği, 16. yüzyılda Pir
Sultan Abdal, Şah Hatayi, 20. yüzyılda Edib
Harabi ile ideal temsilini bulmuştur. Binlerce ozan Ehl-i beyt, on iki imamlar ve Hacı
Bektaş Veli yolunun temel değerlerini este-

tür. Bulgaristan’ın Deliorman yöresinde,
Batı Trakya’da yerleşik Alevi çevrelerde, bu
ulu âşıkların eserleri hala okunmaktadır. Bu
muhteşem bir kültür hizmetidir. Düşünüldüğünde Tokat’taki Kul Himmet’e ait bir
deyişin, Deliorman’a taşınmış olması son
derece önemli bir başarıdır. Bu hizmet özellikle bilimsel açıdan değerlendirilmelidir.
Anadolu’nun bir ucu olan Ardahan-

tik ölçülerle ortaya koymuşlardır.
Alevi-Bektaşi âşıkları, özellikle bağlamacura gibi çalgı aletleri eşliğinde, dilsel becerilerini müzikle birleştirmiş ve son derece
önemli bir edebi varlığı yaratmışlardır.
Yüzyıllar boyunca Balkanlar’da ye-

Damal’da da, Tunceli’de de, Adıyaman’da
da, Trakya’da da, Karadeniz bölgesinde de
Alevi-Bektaşi inanç temsilcilerinin nefesleri,
menkıbeleri, ocakları ve tekkeleri Türk dil
ve kültürünün en temel unsurları olmuşlardır.

rel ve ulusal dillerin etkisi altında Türkçe
Alevi-Bektaşi çevrelerde inanç-kültür dili
olarak varlığını korumuştur. Bu çok önemli
bir kültürel başarıdır. Yakın zamana kadar
Arnavutluk, Kosova, Bosna-Hersek’te Bektaşi babaları ve dervişleri anadil yetisinde

Alevi-Bektaşi inancı, ırkçı ve milliyetçi
her türlü söyleme karşıdır. Aleviliğin temelinde Türk kültür ve geleneği bulunmasına
karşılık, erenler yolu tüm insanlığı bir görür.

Türkçe’ye vakıflardı. Bu başarı yüzyıllar bo-

Alevi-Bektaşi inancının temelinde insan

yunca Balkanlar’da Türk kültürünün varlı-

sevgisi bulunmaktadır. Bu sebeple eren öğ-

ğını sağlamıştır.

retisi farklı etnik kökenden gelen topluluk-

Bugün Arnavutluk, Kosova, Makedonya, Bulgaristan ve Yunanistan gibi Balkan

lar arasında gelişmiş ve varlığını günümüze
kadar korumuştur.

ülkelerinde Alevi-Bektaşi toplulukları ya-

Telli Kur’an olarak adlandırılan bağla-

şamaktadırlar. Bu topluluklarda hala güçlü

ma ile Alevi-Bektaşi yolunun âşıkları, Türk

bir âşık-zakir geleneği devam etmektedir.

dilinin en önemli edebi değerlerini var eder145
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ken, Yunus Emre gibi ulularla Anadolu in-

üzerinde birleştirici dini bir eğilim oluştur-

sanının gönül dünyasını aydınlatmışlardır.

ması, böylelikle de hayata farklı bir boyut-

Alevi-Bektaşi inancına ait kültür değerleri edebi özellikleri dışında, felsefi-teolojik
anlama sahip uygarlık parçalarıdır. Sevgi,
hoşgörü ve alçak gönüllük gibi evrensel
değerleri temel alan Alevi-Bektaşi inancı-

tan, mistik bakışı ile anılmasıdır.”49 Tüm bu
gelişmelerin daha ayrıntılı bir değerlendirmesi için Ahmet Yaşar Ocak’ın çalışmalarını
çok dikkatle okumak gerekir.50
Hz.

Muhammed’den

başlayıp,

Hz.

nın temel manifesto aracı nefesler, deyişler,

Ali, Hallacı Mansur, Gazali, Sühreverdi,

mersiyeler, duvazdeh imamlar ve demeler

Muhiddin-i Arabî, Ahmed Yesevi, Lokman

olmuştur.

Perende, Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre,

Geçmişimizi bize öğreterek, öz Türk
kültürünü ayakta tutmayı ve yaygınlaştırmayı başarmışlardır.

Mevlana Celaleddin-i Rumi, Hacı Bayram
Veli, Balım Sultan, Pir Sultan Abdal, Tokatlı Barak Baba gibi inanç ve kültür dünyasının çok değerli insanlarıyla oluşturulan

O dönemlerde hemen hemen hiç bir

bu kültür zincirinin en önemli halkalarını

kültürde görülmeyen bir yenilikçi anlayışla,

oluşturan ve kültürel hafıza taşıyıcılığının

kadını kamusal alana dâhil ederek, eşitlikçi

en önemli temsilcilerinden olan Hacı Bektaş

bir yaklaşım sergilemişlerdir.

Veli ve Yunus Emre, bu yönleri ile ele alın-

Perihan Yalçın’a göre; “Hacı Bektaş Veli,
Anadolu’da önde gelen evliyalardan kabul
edilmiş ve büyük saygı görmüştür. Hacı Bektaş Veli, yaşadığı dönemde, Anadolu’nun
Türkleşmesi ve Müslümanlaştırılmasında
önemli rol oynamıştır. Hacı Bektaş Veli’nin
en önemli etkisi Türk kültürünün İslamiyet
öncesi ve sonrası arasında güçlü bir köprü
oluşturmasıdır. Hacı Bektaş Veli düşünce
sistemi Türk kültürünün yaşatılmasında
ve geliştirilmesinde önemli rol oynamıştır.
Hacı Bektaş Veli’nin derin tasavvuf anlayışı,
hoşgörüsü, birleştirici, yapıcı ve uzlaşmacı
kimliğiyle XIII. yüzyılda Anadolu’nun Türkleşmesi ve Müslümanlaştırılmasında mistik
hareketin evrenselleşmesinde önemli rol oynaması ve evrensel tutumu sayesinde halk
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dığında yerelden evrensele uzanan çizgide
dünya döndükçe hatırlanacak, insanlık değerlerini dönüştürmeye ve değiştirmeye devam edecek ve öğretileri tüm insanlığa rehberlik edecektir. Özellikle Hacı Bektaş Veli
ve Yunus Emre, XIII. yüzyılın sonlarından
başlayarak XIV. yüzyılın başlarında Orta
Asya’dan başlayan, İslam etkisinde gelişen
ve Farsça tasavvuf terimleriyle kurulan tek49 P. YALÇIN, Fransız Kaynaklarına Göre Hacı Bektaş Veli ve Bektaşilik, Gazi Üniversitesi, Türk Kültürü
ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2010/55, s. 216217.
50 Bkz. A. Y. OCAK, Geçmişten Günümüze AleviBektaşi Kültürü, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 1. Basım, 2009, Ankara.
A. Y. OCAK, Alevi ve Bektaşi İnançlarının İslam Öncesi Temelleri, İletişim Yayınları, 6. Baskı, 2007, İstanbul.
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ke şiirimizi Türkçeleştirerek edebiyat dili
haline getirmişlerdir. Bu kültür zenginliğini
diğer dünya kültürlerine tanıtmak, insanlık
adına önemli bir kazançtır. Aslında varlıklarıyla, düşünce ve felsefeleriyle tüm Batı
dünyasını etkisi altına alan, ne kadar zengin bir kültür mirasına sahip olunduğunun
bilincinde olmadan yaşayan bizler, tüm bu
değerleri şimdilerde yeniden keşfetmeye çalışmaktayız.
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KIRIM’DAN İRAN’A BİR CENGİZLİ HANZADESİ: ADİL
GİRAY SULTAN
A CHINGGISID PRINCE FROM CRIMEA TO PERSIA:
ADIL GIRAY SULTAN
Alper BAŞER1
Gülay KARADAĞ ÇINAR2

ÖZET
Kırım Hanlığı tarihindeki en ilgi çekici
şahsiyetlerden birisi olan Adil Giray hem
hanlığın hem de Osmanlı-İran-Kırım ilişkilerinin merkezinde yer alan bir isim olmuştur. Kırım Hanlığı’nda yaşadığı taht mücadeleleri ve Astrahan seferi ile tanınmış, 1578
Osmanlı-Safevî savaşlarında Özdemiroğlu Osman Paşa ile birlikte savaşmış, daha
sonra ise esir düşmüştür. Safevî sarayında
önce taltif edilmiş ise de daha sonra saray
entrikaları neticesinde öldürülmüştür. Adil
Giray’ın bu kısa ama renkli hayatı daha sonra destanlara konu olarak Kırım, Nogay ve
Kafkasya kültür dünyasında kendine özgü

ABSTRACT
Adil Giray was one of the most interesting figures in the history of Crimean
Khanate and has been a name in the center of Ottoman-Iranian-Crimean relations.
He was known by the throne struggles in
the Crimean Khanate and Astrakhan Expedition, fought with Özdemiroğlu Osman
Paşa in the Ottoman-Safavid wars in 1578
and later became a prisoner. At first he was
gratified in the palace of Safavid but later he
was killed due to the outcome of palace intrigues. Adil Giray’s short but colorful life
later became the subject of epic poems and
occupied a special place in the cultural word
of Crimea, Nogai and Caucasus.
Key Words: Adil Giray, Ottoman, Iran,
Crimea.

bir yer tutmuştur.
Anahtar Kelimeler: Adil Giray, Osmanlı, İran, Kırım.

1 Yrd. Doç. Dr., Afyon Kocatepe Üniversitesi, FenEdebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü.
2 Yrd. Doç. Dr., Afyon Kocatepe Üniversitesi, FenEdebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü.

GİRİŞ
Ortaçağın en büyük devletlerinden olan
Altın Orda Devleti’nin 14. yüzyılın sonunda
dağılma emareleri göstermesi, Karadeniz’in
kuzeyi ve Deşt-i Kıpçak coğrafyasındaki
değişimin ilk işaretleri olarak algılanabilir.
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Nihayet Altın Orda Devleti’nin yıkılmasıy-

hanlık içerisindeki konumu ve yönetim açı-

la birçok hanlık ortaya çıkmıştır. Bunlardan

sından ifade ettikleridir. Bu bağlamda Kırım

biri de 1441-1442 yıllarında Hacı Giray li-

şehzadesinin İran seferine gönderiliş sebebi

derliğinde kurulan ve merkezi Bahçesaray

ihtimaller ışığında irdelenecektir. İkinci ola-

olan Kırım Hanlığı’dır. Ancak Venedik ve

rak İran seferine çıkışından esaretine kadar

Ceneviz’in Karadeniz’deki faaliyetlerinin

olan süreçte Osmanlı yararına göstermiş ol-

Osmanlı tarafından tehdit olarak algılan-

duğu başarıları zikredilecektir. Son olarak

ması, bunun yanı sıra Hacı Giray’ın 1446

da Adil Giray’ın Safevî sarayındaki esaret

yılında vefatı sonrasında Kırım Hanlığı’nda

hayatının ve akabinde öldürülmesinin ya-

uzun süre yaşanan taht mücadeleleri 1475

rattığı sonuçlar tartışılacaktır.

yılında hanlığın Osmanlı Devleti’ne tabi olmasının yolunu açmıştır.
16. yüzyılın ikinci yarısına geldiğimizde
Karadeniz’in kuzeyinde imtiyazlı bir emirlik şeklinde Osmanlı’ya bağlı olan Kırım
Hanlığı, Anadolu, Balkanlar ve Rumeli diyarlarının hakimi Osmanlı Devleti ile kuruluş yılı olan 1501’den itibaren Osmanlı’nın
sınır komşusu aynı zamanda en büyük rakibi olan Safevî Devleti arasında birtakım savaşlar yaşandığını görmekteyiz. Kırım Hanlığı Osmanlı Devleti’nin isteği ve yardım ta-

1. İRAN SEFERİNE KADAR ADİL
GİRAY’IN HAYATI
Kırım tarihinin en güçlü hanlarından
Devlet Giray’ın çok sayıda erkek evladı bulunmaktaydı. Bunlardan Devlet Giray’ın
Kalgayı4 Ahmed Giray’la, Hacı Giray 1571
yılındaki Moskova seferinde hayatlarını
kaybetmişler (Rıza, 1832: 99) ve geride Mehmed, Alp, Gazi, Feth, Mübarek, Selamet ve
Adil Giray kalmıştı (Gayvoronskiy, 2010:
299).

lebi neticesinde bu çatışmalara dahil olmuş,

Adil Giray’ın hayatı ile ilgili kayıtlara

Adil Giray komutasındaki Tatar askerleriyle

baktığımız zaman onun ilk olarak babası ile

Osmanlı lehine yararlı işler görmüştür. Adil

birlikte 1566 yılında Polonya’ya gerçekleş-

Giray, hanlık yönetimindeki üstün başarıla-

tirdikleri saldırıyla zikredildiğini görmek-

rı ve dönemin iki büyük Türk devleti ara-

teyiz (Novoselskiy, 1948: 22).5 Bu seferden

sındaki rekabette3 oynadığı rol nedeniyle

iki yıl sonra 1568’de Adil Giray bu kez Gazi

dönemin önde gelen şahsiyetlerinden biri

Giray ile birlikte Moskova arazisine gerçek-

olmuştur.

leştirdiği saldırı ile karşımıza çıkmaktadır

Bu noktada çalışmamızı üç başlık üzerinde şekillendireceğiz. İlki Adil Giray’ın
3 Safevi ile Osmanlı devletleri arasındaki anlaşmazlıklara ve çatışmalara dair ayrıntılı bilgi için bkz. H. Mustafa Eravcı, Mustafa Ali’s Nusret-Name and OttomanSafavi Conflict, İstanbul, 2011.
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(Gökbilgin, 1973: 46).
4 Kırım Hanlığı’nda velîaht konumunu ifade eden
Kalgaylık için bkz. (Ürekli, 1989: 71-74; İnalcık, 1979:
131-132; Kortepeter, 1997: 499-500).
5 Adil Giray, Novoselskiy tarafından Aldı Giray şeklinde zikredilmektedir.
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1569 yılına gelindiğinde ise ünlü Ast-

İvan, Astrahan’ın başına Adil Giray’ın ken-

rahan seferinde Adil Giray’ın etkin bir rol

di vassalı olarak geçirilmesini önerdiyse de

oynadığını görmekteyiz. Bu sefer sırasın-

bu teklif hayata geçirilmemiştir. 1572 yılın-

da babası ve kardeşleri ile birlikte Osmanlı

da yine Moskova kuvvetleri ile yapılan ve

ordusunun yanında bulunan Adil Giray’ın

Kırımlıların yenilgisi ile sonuçlanan çatış-

Mehmed Giray ile birlikte Kasım Paşa’nın

madan sonra ise bu teklif tamamen unutul-

yanında eski Hacı Tarhan’da kalması konu-

muştur. 1572 yılındaki yenilginin nedenleri

şulmuş ise de Devlet Giray’ın Kırım’a dön-

arasında Mehmed ve Adil Giray’ın, Devlet

mesi ile bu gerçekleşmemiş ve Han’ı takiben

Giray Han’ın emirlerini dinlememesi de yer

Osmanlı ordusu da çekilmeye başlamıştır

almaktadır (Gayvoronskiy, 2010: 276-280).

(Ürekli, 1989: 55; Kurat, 1966: Ek. 5, 018). Bu
çekiliş esnasında Adil Giray 13.000 kişilik
bir kuvvetle çarha (öncü) görevinde bulunmuştur (Kurat, 1966: Ek. 6, 041).

1571 ve 1572 yıllarında meydana gelen
gelişmelerin en önemli sonucu Kalgay Ahmed Giray’ın ölümüyle birlikte Kalgaylık
mevkiine Mehmed Giray’ın getirilmesi ve

1571 yılına gelindiğinde Adil Giray, ba-

Devlet Giray’ın olası vefatında tahtın sahibi

basının Moskova seferine iştirak etmiştir.

konumuna yükselecek olmasıdır. Mehmed

Bu sefer sırasında Beliske komutasındaki

Giray’dan sonra ise taht için ikinci olası aday

Rus kuvvetleri ile Oka Nehri yakınlarında
meydana gelen ve Rusların yenilgisi ile sonuçlanan savaşta sol kanadın komutası Adil
Giray’dadır. Bu zaferden sonra Devlet Giray, Çar IV. İvan’dan Astrahan ve Kazan’ı
talep etmiştir (BOA, MD16, h. 26).6 Bu çatışma sırasında daha önce belirttiğimiz üzere
Kalgay Ahmed Giray ve Hacı Giray ölmüşler, zaferin kazanılmasını sağlayan Meh-

konumunda Adil Giray bulunmaktaydı ve
bu durum ilerleyen zamanlarda iki kardeş
arasında gerginliğe neden olacaktı.
1574 yılında Adil Giray, babası Devlet
Giray ve kardeşi Kalgay Mehmed Giray
ile birlikte Osmanlı Devleti’ne başkaldıran
Boğdan Voyvodası’nın isyanını bastırmakla
görevlendirilmiştir. İsyanın bastırılmasın-

med Giray Kalgaylık mevkiine getirilmiş ve

daki katkıları sebebiyle Adil Giray kardeşi

tahtın halefi konumuna yükselmiştir (Rıza,

ile birlikte hilat ve kılıçla ödüllendirilmiştir

1832: 99).

(BOA, MD 26: s. 156, h. 415).7
ve

1574 yılından 1577’ye yani Devlet

Moskova’nın yakılması nedeniyle Devlet

Giray’ın ölümüne kadar ki geçen dönem-

Giray’ın Astrahan ve Kazan ile ilgili talep-

de ise Adil Giray ile Kalgay Mehmed Giray

lerini yumuşak karşılamıştır. Kırımlı yöne-

arasında taht için yoğun bir rekabet yaşan-

ticilerle yapılan bu görüşmeler sırasında IV.

mıştır. Adil Giray Or Kapısı civarında kendi

IV.

İvan

uğradıkları

yenilgi

6 Bu hükmün transkripsiyonu için bkz. (Gökbilgin,
1973: 73).

merkezini kurmuştur. 1569 yılında Adil Gi7 3 Rebiülahir 982/23 Temmuz 1574.
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ray ile görüşen Lehistanlı Andrey Taranows-

s. 115, h. 277).8 Osmanlı ve Rus kaynakları-

ki, onun Or Kapısı havalisinde bulunduğu-

nın ortaya koyduğu üzere Adil Giray baba-

nu belirtmektedir (Kurat, 1966: Ek. 6, 032).

sının ölümü halinde Nogaylara dayanarak

Rus kaynaklarına dayanan Gayvoronskiy

olası bir taht mücadelesine hazırlanmakta

ve Novoselskiy de bu süreç zarfında Adil

ve kendisine bağlı bir ekip toplamaktadır

Giray’ın Or Kapısı çevresinde faaliyetlerini

(Zernov, 2009: 6).9 Adil Giray’ın bu kararın-

devam ettirdiğini ve 1577 yılında Or Kapı-

da haklı olduğu Samara’nın yukarısındaki

sının doğusunda bulunan Kalmıus Nehri

Nogayların Bolı Saray’a dayanarak Meh-

yakınlarında Bolı Saray adıyla yeni bir şe-

med Giray’ın hanlığını tanımamalarından

hir kurduğunu ifade ederler (Novoselskiy,

anlaşılmaktadır (Novoselskiy , 1948: 33).

1948: 33; Gayvoronskiy, 2010: 300). Or Kapısı
ve taşrasının Nogay topluluklarının yaşam
alanı olması Adil Giray’ın bu toplulukların
desteğini almaya çalıştığını düşündürmektedir (Remmal Hoca, 1975: 68).

Oğulları arasındaki gerginliğin farkında olan Devlet Giray 1577 yılında vebadan
gerçekleşecek ölümünden kısa bir süre önce
Adil Giray ve Mehmed Giray’ı barıştırmayı
başarmıştır (Novoselskiy , 1948: 33). Bununla

Adil Giray’ın kuvvetlerinin temel ola-

birlikte Adil Giray, Bolı Saray’ı terk etmemiş

rak Nogaylara dayandığı ünlü “Adil Sultan

ve yeni Nogay göçleri ile gittikçe kuvvetlen-

Destanı”ndan da anlaşılmaktadır. Bu des-

miştir (Gayvoronskiy, 2010: 300).10

tanda Adil Giray’ın yanındaki en önemli
isim Orakoğlu Karasay Mirza gösterilmektedir. Açıkça bu isim Küçük Nogay kabilelerinden Orakoğullarını hatırlatmaktadır.
Yine destanda Adil Giray’ın şehadet haberine üzülenler arasında kalabalık Nogay kabilelerinden söz edilmektedir (İnan, 1998: 88,
94-95).

Devlet Giray’ın, Safer 985/Nisan-Mayıs
1577 yılındaki ölümünden sonra Mehmed
Giray, Adil Giray’ı kalgay ilan ederek babasının ölümünden önce sağladığı barışı
korumayı başarmıştır (Rıza, 1832: 101). Bununla birlikte yeni Han’ın, Adil Giray’ın
Bolı Saray’da Nogayları etrafına toplayarak güçlenmesinden rahatsız olduğu da

Adil Giray’ın kendisine yeni bir merkez

ortadadır (Gayvoronskiy, 2010: 301). Hat-

kurma çabası Osmanlı kaynaklarına da Azak

ta Diveyoğulları’nın başlangıçta Mehmed

kalesinin tamiri hakkındaki bir hüküm dolayısıyla yansımıştır. Bu konudaki mühimme hükmüne göre Adil Giray, Balı Dere adı
verilen bir yerde kendisine hisar inşa etmeye başlamış ve Kefe çevresinden çok sayıda
ustayı bu iş için götürmüştür (BOA, MD 31:
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8 22 Rebiülevvel 985/9 Haziran 1577
9 Devlet Giray Han’a ait bu yarlıg Adil Giray’ın adamlarının Özü Kazaklarınca esir edilen kızları ve eşleri
hakkındadır ve Adil Giray’ın kendi etrafında bir kadro oluşturduğunu ortaya koymaktadır.
10 Bolı Saray şehri İslam Giray Han devrinde Kalgay
Alp Giray tarafından yok edilmiştir (Novoselskiy,
1948: 34).
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Giray’ın hanlığını tanımadıkları hakkındaki

III. Murad’ın bu talebini içeren nâme-i

kayıtlar da Mehmed Giray’ın hanlık ve Adil

hümayunu 26 Ocak 1578 tarihli olup Kırım

Giray üzerinde bir kontrol sağlayamadığı-

kuvvetleri bu emre müteakip 1578 yılı ba-

nı ortaya koymaktadır (Novoselskiy, 1948:

harının başlangıcı ile birlikte Kırım’dan ay-

33).

rılmışlar ve on beş konaklık bir mesafeden

2. 1578 İRAN SEFERİ VE ADİL
GİRAY

sonra Demirkapı’ya ulaşmışlardı. 1578 yılının Temmuz ayında Adil Giray ve yanındakilerin henüz Demirkapı’ya ulaşmadık-

Kırım Hanlığı’nda Mehmed Giray Han

ları kayıtlardan anlaşılmaktadır (İzgi, 2006;

ile Adil Giray arasında uzlaşmanın sağlan-

14).13 Kafkaslar’daki Osmanlı taraftarı bey-

dığı sırada Osmanlı Devleti Safevî ülkesine

lere Adil Giray ve yanındakilere katılmaları

yönelik yeni bir sefer hazırlığı yapmaktadır.11

ve yardımcı olmaları için emirler gönderil-

Nitekim bölgede ortaya çıkan bu yeni du-

miştir (İzgi, 2006; 46-47).14

rum Adil Giray’ı farklı bir olayın içerisine
sürükleyecek, Kırım Hanlığı’nın yönetim
yapısı da ciddi değişimlere gebe kalacaktır.
Osmanlı Sultanı III. Murad’ın Kırım kuvvetlerinin Safevî cephesine gönderilmesine
yönelik arzusu üzerine (Kütükoğlu, 1993:
86-87; Kırzıoğlu, 1998: 271-272, 275) Mehmed Giray Han, Kalgayı Adil Giray, kardeşleri Gazi Giray ve Mübarek Giray ile
oğlu Saadet Girayı İran cephesine gitmekle
görevlendirdi.12
11 1578-1590 yılları arasında devam eden OsmanlıSafevî mücadelesi hakkında zikredilmesi gereken başlıca çalışmalar (Kütükoğlu, 1993); (Kırzıoğlu, 1993) ve
(Eravcı, 2011)’dir.
12 Gayvoronskiy, Mehmed Giray Han tarafından
yapılan bu görevlendirmeyi Adil Giray’ın hanlıkta
pasifize edilmesi şeklinde yorumlamaktadır (Gayvoronskiy, 2010: 301-302) Bununla birlikte Gazi Giray
devrinde Feth Giray hadisesinin ortaya koyduğu üzere Osmanlı kuvvetleri ile birlikte çarpışarak üstün başarı gösteren ve devlet erkânı ile yakın ilişkiler kuran
hanzadeler bir anda hanlık tahtına çıkabilmektedirler,
bu çift yönlü bir durum olup örneğin ortaya koyduğu
üzere Han için tehlikeli bir sonuca da yol açabilmektedir (Na‘ima, 2007: 124-126).

Adil Giray ve beraberindeki kuvvetlerin ilerleyişi devam ederken İran seferi serdarı Lala Mustafa Paşa’nın 8 Ekim 1578’de
Ereş’ten ayrılmasından sonra Özdemiroğlu
Osman Paşa yetersiz bir kuvvetle Şirvan’da
kalmıştır. Osman Paşa, Safevî kuvvetleri ile
mücadele ederken Şemahi’ye ilerlemiş ve
buradayken Adil Giray’ın yakında geleceği
haberi ulaşınca Şemahi’yi terk etmek yerine
Adil Giray’ı beklemeye başlamıştır (Kütükoğlu, 1993: 83-84; Eravcı, 2005: 49-50).15

13 Kırım kuvvetlerinin Demirkapı’ya varış tarihleri ile
ilgili kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte 1578 yılına
ait bir hükümde yukarıda ifade edilen tahmini bilgiye yer verilmektedir (BOA, MD 32: h. 404; İzgi, 2006:
14).
14 Bu sefer sırasında Azak Beyi Mehmed de yanındaki
kuvvetlerle birlikte Adil Giray’ın yanında olduğu görülmektedir (İzgi, 2006: 67).
15 Adil Giray’ın kuvvetleri Kırım, Azak, Deşt-i Kıpçak
üzerinden Kafkaslar’a buradan da Çerkez ülkesinden
Şemhal ve Kaytak yoluyla Demirkapı’ya, buradan geçildikten sonra Şirvan vilayetine gelmişlerdir (Târih-i
Osman Paşa, 2001: 32).
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Lala Mustafa Paşa’nın bölgeden uzaklaşıp Erzurum’a çekilmesini sağlayan Safevî
emirlerinden Aras Han, Şirvan emirleri ile
birlikte Karabağ-ı Eran’a gitmeyi teklif etmiştir. Ancak sefere katılan diğer emirler
(Natanzî, 1373: 90) 16 ordunun Şemahi’ye
sevk edilmesinin daha doğru olacağında
hemfikirdiler ve Aras Han’ın tüm itirazlarına ve de Tatar askerinin Şemahi’deki
Osmanlı kuvvetlerine yardıma geleceği
uyarısına rağmen Aras Han’ı da yanlarına
alıp Şemahi’ye doğru harekete geçmişlerdir (Natanzî, 1373: 90).17 Safevîlerin 9 Kasım 1578 tarihinde 14.000 kişiyle Şemahi’ye
saldırısı üzerine Osman Paşa, 10.000 kadar
askeriyle şehrin dışına çıkarak savaş düzeni
almıştır (Natanzî, 1373: 90-91).18
Bu çatışmayı haber alan Adil Giray daha
hızlı hareket ederek kuşatmanın üçüncü
günü ikindi vakti Şemahi’ye geldi ve çatışmaya dahil oldu. Safevî kuvvetleri Osmanlı
ve Tatar kuvvetleri tarafından kuşatıldı ve
ağır bir yenilgi aldı. Erdoğdu Halife, Tatar
askerlerinin elinden kurtulmayı başardıysa
16 Bu emirlerin ismi Safevî kaynaklarınca şu şekilde
açıklanmıştır: Erdoğdu Halife-i Tekelü, Yadigar Bey-i
Rumlu, Ali Bey ve Uruz Bey.
17 Azerbaycan seferini gerçekleştiren Safevî emirleri,
Osmanlı kuvvetleri karşısında kendi askerlerini cesaretlendirmek kastıyla Yûnus suresi 49. ayetindeki
“Her milletin bir eceli vardır. Onların eceli geldi mi, ne
bir an geri kalabilirler ne de öne geçebilirler” sözünü hatırlatıp orduya moral vermeye çalışmışlardır. Ayetin
çevirisi için bkz. http://www.diyanet.gov.tr/kuran/
arapca.asp?page_id=213, 08.06.2011.
18 Safevî tarihçisi Natanzî, Osmanlı askerlerinin mukavemet göstermekteki yetersizliği karşısında Şemahi
halkının Osmanlı askerlerine destek verdiğini taş, ok
ve tüfek kullanarak Safevî askerlerini şehirden çıkardıklarını söylemektedir.
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da Aras Han kaçmaya çalışırken öldürüldü (Natanzî, 1373: 92-93; Âsafî, 2009: 57-59;
Eravcı, 2006: 53; Kütükoğlu, 1993: 86).19 Kazanılan zaferden sonra Osman Paşa, Tatar
askerine üç gün süren büyük bir ziyafet verdi. Adil Giray ve yanındaki sultanları hilat,
kılıç gibi hediyelerle taltif etti (Âsafî, 2009:
60-61).
Burada dikkat çeken husus Adil Giray
ile birlikte gelen Tatar askerinin sayısıdır.
Kaynaklarda bu konuda değişen ifadeler
bulunmaktadır. Târih-i Osman Paşa’da
“15.000 mikdarı Tatar-ı hunrizan”, Âsafî’nin
Şecaatnâmesi’nde ise 5-6.000 Tatar ifadesi
bulunurken Zafernâme’de Tatar, Çerkez ve
Nogaylardan oluşan kuvvetin 15.000 civarında bulunduğu belirtilir. Safevî kaynakları da
bu noktada farklı bilgiler vermekte olup Tatar kuvvetlerinin sayısını daha fazla göstermektedir. İskender Bey Münşî, Âlem Ârâ-yı
Abbasi adlı eserinde Tatar kuvvetlerinin sayısını 20.000 olarak zikretmektedir (Münşî,
1377: 364).20 Bu ifadeleri, Kafkaslar’daki Osmanlı taraftarı beylere Adil Giray’a iltihak
etmeleri hakkında belirttiğimiz hüküm ile
beraber düşününce gerçek Tatar ordusunun
Âsafî’nin belirttiği üzere 5-6.000 civarında
olması muhtemel görünmektedir (Târih-i
Osman Paşa, 2001: 32; Âsafî, 2009: 59; Harimi, 1998: 29; Eravcı, 2005: 53; Kütükoğlu,
1993: 86).

19 Târih-i Osman Paşa’da Adil Giray’ın, Safevîlerin
Şemahi kuşatmasıyla ilgili haberi Şirvan’ın Şabaran
kasabasında aldığı belirtilmektedir (Târih-i Osman
Paşa, 2001: 32-33).
20 Münşî, yirmi bin kişilik Tatar askeri arasında Lezgi,
Şirvanlı gibi Kafkas kavimlerinin de yer aldığını zikreder.
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Şemahi zaferinden sonra Adil Giray ve
yanındaki Tatarlar, Mahmudabad ve Salyan çevresine gitmek için Osman Paşa’nın
yanından ayrılmışlardır. Târîh-i Osman
Paşa’ya göre bunun nedeni Şemahi ve çevresinin kırlık olması nedeniyle Tatarların
atlarını besleyememesidir. Tatarların yöneldiği Mahmudabad ve Salyan sulak yerler olduğu için bu iki bölgeye varılmak istenmiştir (Târih-i Osman Paşa, 2001: 34). Âsafî Dal
Mehmed Çelebi ve Selânikî Mustafa Efendi
ise Tatarların Salyan ve çevresine gitmelerinin nedenini Şemahi’deki disiplinsizlikleri
ve yağma hırslarına bağlamaktadır (Âsafî,
2009: 61-62; Selanikî, 1999: 122; Eravcı, 2005:
54; Kütükoğlu, 1993: 88).
Şah Hüdabende, Şemahi yenilgisinden
haberdar olunca Osmanlı ve Tatar kuvvetlerini geri püskürtmek düşüncesiyle bu defa
en büyük oğlu Hamza Mirza’yı Azerbaycan
seferiyle görevlendirmiştir. Bölgedeki Safevî
birlikleri de şehzadenin maiyetine dahil oldular. Safevî kaynaklarında Hüdabende’nin
eşi Melike (Hayrünnisa Begüm)’nin de bu
sefere katıldığı bildirilmektedir (Münşî,
1377: 363).21
21 Conabedî diğer kaynaklardan farklı olarak Hayrünnisa Begüm’ün Azerbaycan seferine katılma gerekçesine açıklık getirmiştir. İfade edildiği üzere o dönemde Şah Hüdabende’nin en büyük oğlu Hamza Mirza
henüz reşit değildir. Ayrıca seyyidlerin soyundan
gelmesi hasebiyle Melike Begüm kısa sürede Kızılbaş
ayanları arasında itibar sahibi olmuş ve onların desteğini kazanmıştır. Ancak bu kaynakta dikkatimizi çeken bir hata söz konusudur. Conabedî Safevî-Osmanlı
harbi ve bu çerçevede meydana gelen Kızılbaş-Tatar
mücadelesine dair olayları gerçekleştiği şekliyle anlatmakla birlikte Tatar kuvvetlerinin komutanı olarak
Adil Giray yerine Gazi Giray’ın adını vermekte ve esir
edilen şehzade olarak bu şahsa işaret ederek Adil ve
Gazi Girayların esareti olayını birbirine karıştırmaktadır (Conabedî, 1378: 599-603).

Şehzade ve yanındaki emirler, ilk iş
olarak Şirvan’ın fethini kararlaştırmışlar
ve Karabağ’dan yola çıkmışlardır (Münşî,
1377: 363).22 Ancak şiddetli soğuk ve kar
yağışı nedeniyle Şirvan’a gitme fikrinden
vazgeçip Şemahi’ye yönelmişlerdir. Şemahi hakimi Osman Paşa Safevî saldırılarına
karşı sokak bentlerini sağlamlaştırmış, Osmanlı Devleti’ne iltica eden Safevî hanedan
üyelerinden Elkas Mirza adına yeni bir kale
yaptırmıştır. Osman Paşa’nın bu kalenin ismini Elkas Mirza olarak tayin etmesi dikkate şayandır. Muhtemelen Hamza Mirza’ya
geçmişte yaşanılan bir gelişmeyi yani
Şah Tahmasb’ın kardeşi Elkas Mirza’nın
Osmanlı’ya sığındığı gerçeğini hatırlatarak
gözdağı vermek istemiştir. Bu süreç zarfında Safevî ordusu Şemahi’ye ulaşmış ve
24 Kasım 1578’de kale dışındaki çatışmada
üstün gelerek Osmanlı kuvvetlerini kaleye
sığınmak mecburiyetinde bırakmıştır. Bu
başarısızlık karşısında Osman Paşa bir kez
daha destek kuvvet ihtiyacını hissettiğinden
Samur suyunun ötesinde ikamet eden Adil
Giray’ı yardıma çağırmıştır (Natanzî, 1373:
96; Kütükoğlu, 1993: 89-90; Eravcı, 2005:
56).
22 Bu sefer sırasında Şehzade Hamza Mirza’nın yanında nam sahibi emirlerden Muhammed Han-ı Türkmen,
Sultan Hüseyin Han, Hüseyin Kulu Sultan-ı Şamlu,
Kurçibaşı Kulu Bey-i Afşar, Veli Halife-i Şamlu, Mühürdar Şahruh Han-ı Dulkadir, Koç Halife-i Dulkadir,
Emir Hamza Han-ı Ustaclu vardı. Kür Nehri’ni geçtikten sonra onlara İmam Kulu Sultan-ı Kaçar, Mirza Ali
Sultan, Mustafa Sultan-ı Ustaclu, Ahmed Bey Purnakoğlu, Hüseyin Han Bey-i Kaçar da katılmıştır. Ayrıca
Natanzî’nin ifade ettiği 60.000 okçu süvari de onlara
eşlik etmiştir (Natanzî, 1373: 94-95).
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Adil Giray’ın Osman Paşa’ya yardıma
geleceğini belirten mektubu Safevî kuv-

kerleri üzerine yürüyerek onları güçsüz düşürmüşlerdir (Natanzî, 1373: 97-98).25

vetlerinin eline geçince23 iki ateş arasında

Tatar tarafında mağlubiyetin yavaş ya-

kalmak istemeyen Safevîler, Tatar askerini

vaş hissedilmesiyle kaçışlar başlamış ancak

bertaraf etmeyi daha elzem görerek kuşat-

Adil Giray son ana kadar bütün gücüyle

mayı kaldırmışlar ve Tatarlar üzerine yürü-

savaşmıştır. Fakat bir süre sonra Safevî as-

müşlerdir. Adil Giray da askerleriyle derhal

kerlerine karşı koymaya gücü yetmemiş ve

harekete geçmiş ve Molla Hasan köyünden
Şemahi’ye doğru ilerlemiştir. 28 Ramazan
986/28 Kasım 1578’de Tatarlar öncü Safevî
kuvvetleriyle karşı karşıya geldiler.24 Çatışma şiddetli şekilde sürmekteyken Şehzade
Hamza Mirza emrindeki merkezi birlikler
de savaş alanına ulaşmış Safevî kuvvetleri
sağ ve sol cenahlardan aynı anda Tatar as

23 Mektubun içeriği Kummî tarafından şu şekilde
açıklanmıştır: “felan gün çok sayıda Tatar askeriyle birlikte Aras Han, Aruz Sultan, Erdoğdu Halife ve daha önce
Şirvan’da bulunan diğer emirler üzerine saldırdık ve onlardan bazılarını katl ettik. 3-4.000 Kızılbaş askerini öldürdük. Onların mallarını yağmaladık, kadın ve erkeklerden
2-3.000 kişiyi esir ettik. Şu anda sizin yanınıza geliyoruz.”
(Kummî, 1383: 682).
24 Natanzî, Şehzade Hamza Mirza’nın öncü birliklerin ardından Tatarlar üzerine yürüdüğünü söylemektedir. Öncü birliklerin başında ise Edhem Sultan, Baba
Halife-i Karamanlu, Murad Bey-i Ustaclu ve Çelebi
Bey-i Çegeni yer almaktadır (Natanzî, 1373: 96-97);
Kummî ise Hamza Mirza’nın Şemahi’den ayrılmadığını Tatarlarla savaşmak üzere emirlerden Veli Halife-i
Şamlu adlı kişiyi 3.000 askerle gönderdiğini aktarmaktadır (Kummî, 1383: 683); Münşî de bu noktada Tatar
kuvvetlerinin sayısına işaret etmiş ve onların Lezgi ve
Şirvanlı askerlerle birlikte sayısının 15-16.000 civarında olduğunu belirtmiştir (Münşî, 1377: 366).
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esir düşmüştür. Çatışma sırasında otuzu aşkın Tatar mirzası ve 2.000’e yakın Tatar askeri öldürülürken hayatta kalanlar ise Adil
Giray’ın esir edildiğini görüp kaçmışlardır
(Kütükoğlu, 1993: 90-91; Kırzıoğlu, 1998:
332; Eravcı, 2005: 57).26
25 Safevî kaynakları Tatarların mağlubiyetini kendi
başarıları olarak zikrederken Osmanlı kaynakları, Özdemiroğlu Osman Paşa’nın bütün ikazlarına rağmen
Adil Giray’ın mahiyetinin tedbirsiz davranmasına
ve Molla Hasan Irmağı yanında eğlenirlerken Safevî
kuvvetlerinin baskınına maruz kalmalarına, ayrıca
aşırı yağış nedeniyle çatışma sırasında oklarını kullanamamalarına dayandırır (Kütükoğlu, 1993: 90-91;
Kırzıoğlu, 1998: 332; Eravcı, 2005: 57).
26 Safevî kaynaklarında öldürülen Tatar askerlerinin
sayısı 3.500 olarak zikredilmiştir (Natanzî, 1373: 100).
Conabedî öldürülen Tatarların sayısını belirtirken
şöyle bir dörtlük kaleme almıştır.
Öldürülen Türkler o kadar çok ki birbirine eklense
Cenk yolu askerle kaplanır
Askerlerin kanından yer dalgalandı
Kerpiç siperler ve zırhlar onlara kefen oldu
Buradan hareketle Safevî kaynaklarında verilen sayıların Osmanlı kaynaklarına nazaran mübalağalı
olduğunu söyleyebiliriz (Conabedî, 1378: 603). Safevî
kaynaklarında Adil Giray’ın esir edilişi ayrıntılı olarak verilmiştir. Buna göre birebir savaşarak Kırım
şehzadesini yenemeyeceklerini anlayan Safevî askerleri Adil Giray’ı bir çember içine almışlar daha sonra
Baba Halife Karamanlu, ok atarak Adil Giray’ı sırtından vurmuştur. Muhammed Halife-i Dulkadir de öne
çıkarak onu ellerinden ve boynundan kementle bağlayarak esir etmiştir (Natanzî, 1373: 99-100; Kummî,
1383: 684).
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3. ADİL GİRAY’IN ESİR
DÜŞMESİ VE KAZVİN’DEKİ
HAYATI
Adil Giray, dönemin Safevî kaynaklarında başına buyruk bir bahadır, kükreyen
bir aslan ve korkunç bir ejderha gibi savaşçı
ve acımasız bir Tatar şehzadesi olarak tanı-

Esir şehzade önce Hamza Mirza’nın huzuruna çıkarılmış ardından şaha teslim edilmek üzere Kazvin’e götürülmüştür. 8 Zilkade 986/6 Ocak 1579’da payitahta ulaşan
birlikler Şah Hüdabende’nin emriyle tertip
edilen karşılama töreniyle onurlandırılmıştır (Natanzî, 1373: 100; Münşî, 1377: 368).27

tılmaktadır. Molla Hasan Nehri yakınında

Şah Hüdabende tarafından sarayda

gerçekleşen çatışmada tüm gayretiyle savaş

yaşaması kararlaştırılan Adil Giray, Hay-

alanına atıldığı ve pek çok Safevî askerinin

rünnisa Begüm’ün gözetimi ve kontrolü

kanını döktüğü ifade edilmektedir (Natanzî,

dahilindeydi. Melike’nin emriyle şehzadeye

1373: 99). Osmanlı kaynaklarında da harp

hanedan mensubu olarak muamelede bu-

sırasında gösterdiği kararlılığı, korkusuzca

lunuluyor ve her türlü ihtiyacı bu makama

düşman üzerine yürümesi, okuyla kılıcıy-

uygun şekilde yerine getiriliyordu (İsfehanî,

la bilfiil Safevî askerleriyle savaşmasından

1372: 570; Münşî, 1377: 368). Ancak savaş

uzun uzun bahsedilir (Âsafî, 2009: 70; Hari-

esiri olması hasebiyle şehzadenin ata binme-

mi, 1998: 35). Don Juan ise onu tanımlarken

si ve saray dışında gezinmesi yasaklanmıştı.

“cesur bir genç” ifadesini tercih etmiştir (Don

Üstelik devamlı olarak bir grup saray muha-

Juan, 2005: 149).

fızı tarafından gözetim altında tutuluyordu.

Hatta dönemin önde gelen tarihçisi
Natanzî tarafından onun adına bir methiye
düzülmüş ve şehzadenin savaşçılığı şöyle
aktarılmıştır:
Süvarilerin başkomutanı Heybetli Rüstem gibi ata bindi
Rüstem’in atı onun altında dağ gibiydi
Elindeki kılıç şimşek gibi parlaktı
Altın suyuna batırılan başındaki miğfer
de güneş gibiydi
Atılan ok gibi savaş meydanına çıkıp
Adamların yolunu kesmeye başladı
(Natanzî, 1373: 99).

27 Kummî, Hamza Mirza ve Mehdi Ulya idaresindeki merkezi ordunun Azerbaycan seferini 19 Şevval 986/19 Aralık 1578’de sonuçlandırarak Kazvin’e
doğru yola koyulduklarını ve 17 Zilkade 986/15 Ocak
1579’da ise payitahta ulaştıklarını söylemektedir
(Kummî, 1383: 686-688). Aslında Mehdi Ulya lakaplı
Şah Hüdabende’nin eşi Hayrünnisa Begüm, Şemahi
ve Şirvan’daki başarıların ardından sefere devam etmekte kararlıydı. Sefere katılan emirler ve Vezir Mirza Selman’dan, Osman Paşa ve beraberindeki Osmanlı askerlerinin takip edilmesini ve Derbend kalesinin
de Safevî ülkesine dahil edilmesini istedi. Başlangıçta
Safevî askerlerinden bir grup Mirza Selman’ın emriyle Osmanlı askerlerini takip ettiler, ancak bir süre
sonra bu işten vazgeçip geri döndüler. Çünkü emirler, Mehdi Ulya’nın bu önerisini benimsemediler ve
Kazvin’e geri dönülmesi hususunda hemfikir olup
Mehdi Ulya’nın talebini yok saydılar (Münşî, 1377:
369). Nitekim bu durum ilerde aralarında yaşanacak
anlaşmazlığın sebeplerinden birini teşkil edecektir.
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Bu şekilde şehzadenin hem can güvenliği

emirlerinden Pire Muhammed Han ve Şah-

sağlanıyor hem de hareket serbestliği kısıt-

ruh Han’ı şehrin fethiyle görevlendirmiştir.

lanmış oluyordu (Münşî, 1377: 369; Peçuylu,

Vilayetin hakimi Mirza Han, Firuzcah kale-

1283: 59).

sine sığınmayı başarmışsa da sadık emirle-

Adil Giray’ın çeşitli kısıtlamalarla karşılaştığı esaret hayatından duyduğu üzüntü
ve hüznü “Adil Sultan Destanı”nda şu şekilde ifade edilmektedir:

rinden Şemseddin Div ele geçirilmiştir. Derhal Kazvin’e gönderilmiş ve hesap vermek
üzere divanhaneye çıkarılmak istenmiştir.
Onların saraya gelişleri sırasında divanhanede bulunan üst düzey idareci emirler ara-

Ak Alatavga mine alman

sında Adil Giray’ın da adı zikredilmektedir.

Ak Aladağ’a çıkamam,

Devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı

Ak çadırım kura alman
Ak çadırımı kuramam,
Kök Alatavga mine alman
Gök Aladağ’a çıkamam,
Kök çadırım kura alman

divanhanede Adil Giray’ın da kendisine yer
bulması, ona gösterilen değeri alenen gözler
önüne sermektedir (Kummî, 1383: 692).
Bu önemi gösteren diğer bir hadise de
Adil Giray’ın Safevî ve Osmanlı Devleti arasında barışın sağlanması için gösterdiği gayrettir. Tatar şehzadesi Nisan 1579’da Kırımlı

Gök çadırımı kuramam,

Hüseyin Mirza eliyle gönderdiği mektupla

Havası kattı, künü ıssı,

iki devlet arasındaki savaşı sonlandırmak

Havası sert günü ıssı,
Bu kâfirding kolunda
Bu kâfirin elinde
Çaram çoktan turamen
Çare yokluğunda duruyorum
(İnan, 1998: 94).

istemiş hatta Lala Mustafa Paşa’yı da konunun ciddiyetini bildirmek üzere tehdit
etmekten geri durmamıştır (Mustafa Ali,
1998: 331-333; Kırzıoğlu, 1998: 323).28
Şah Hüdabende ve Hayrünnisa Begüm,
Adil Giray’ın esaretini Safevî Devleti ile Kırım Hanlığı arasındaki ilişkilerin düzelmesi
ve Osmanlı-Kırım ittifakının son bulması için

Adil Giray kendisine gösterilen müsa-

bir fırsat olarak değerlendirmiş ve bu çerçe-

maha dolayısıyla bir süre sonra devlet erkânı

vede ona, sarayda divanhanenin yanında

ve önde gelen emirlerle birlikte oturup kalk-

bir oda tahsis edilmiş ve şehzadelere yakışır

mış ve Melike Begüm’ün izniyle devlet işlerini yakından takip etmiştir. Bu kanıya
Kummî’nin anlattığı bir olay vesilesiyle
varmaktayız. Melike Begüm, Mazenderan
yönetimini ele geçirmeğe karar verdiğinde
158

28 Mustafa Ali, Nusretname adlı eserinde bu mektubun Adil Giray tarafından değil Adil Giray’ın ağzıyla
şah tarafından yazdırıldığını iddia etmekte ve akabinde mektubun suretini aktarmaktadır. (Mustafa Ali,
1998: 331-333).
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şekilde muamelede bulunulmuştur. Hatta

gösterilen iyi muameleden dolayı duyduğu

Adil Giray’ın Kalgay yani hanlığın Mehmed
Giray’dan sonraki veliahdı olması hasebiyle şah, Adil Giray’ı kendisine damat seçmiş
ve kızı Fahrünnisa Begüm ile evlendirmek
istemiştir. Bu durumdan Kırım hanının haberdar olması için de Adil Giray’ın Kırım’a
haberciler göndermesine müsaade etmiştir
(İsfehanî, 1372: 561).29 Mehmed Giray Han

memnuniyetini ve şaha olan minnettarlığını

ile Adil Giray’ın annesi gelen bu olumlu haber üzerine Adil Giray’ın hayatta olduğundan emin olmuşlardı. Hatta annesi oğluna
29 Münşî, Şah Hüdabende’nin de dostane kaleme aldığı mektubunu saray muhafızlarından (kurçiyanlardan) biri vasıtasıyla Mehmed Giray Han’a gönderdiğini yazmaktadır (Münşî, 1377: 368); Adil Giray Destanı
(http://dogankaya.com/fotograf/adil_sultan_destani.pdf, s.4.) ve Namık Kemal’in ünlü eseri Cezmi’de
Adil Giray ile evlendirilmek istenen Sultan’ın adı Perihan Hanım olarak zikredilmektedir. Ancak bu sultan,
Şah Hüdabende’nin kızı değil, kız kardeşidir. Şah II.
İsmail’in vefatından sonra Safevî emirlerinden Çerkez
asıllı Şemhal Sultan’ın da desteğiyle Kazvin’de yönetime el koymuş ve bu suretle kardeşi Muhammed
Hüdabende’nin şahlığını kabullenmemiştir. Ancak
Perihan Hanım’ın isyanı kısa sürede bastırılmıştır.
Muhammed Hüdabende karısı Hayrünnisa Begüm ile
birlikte Şirvan’dan yola çıkıp İsfehan, Kaşan ve Kum
istikametinden ilerleyerek 1 Zilhicce 985/9 Şubat
1578’de Tebriz’e ulaşmış ve Perihan Hanım’ı saf dışı
bırakmıştır. Perihan Hanım birkaç gün şahın sadık
emirlerinden Halil Han-ı Afşar gözetiminde hayatını
sürdürmüş, ancak Hüdabende’nin 3 ya da 5 Zilhicce
985/11 ya da 13 Şubat 1578’de şahlık tacını giymesinin ardından boğdurularak katledilmiştir (Münşî,
1377: 341-348; Rumlu, 1384: 1551-1553). Şu durumda
Adil Giray ile aşk yaşadığı iddia edilen kişi Perihan
Hanım değil, Şah Hüdabende’nin kızı Fahrünnisa
Begüm olmalıdır. Don Juan’da ise Adil Giray ile evlendirilmek istenen Sultan’ın adı verilmemekte, Şah
Hüdabende’nin kızlarından biriyle evlendirmeye niyet ettiği yazılmaktadır (Don Juan, 2005: 152). Peçuylu
sadece Adil Giray’ın aileye damat seçildiğini belirtmektedir (Peçuylu, 1283: 59).

bildirmek üzere güvendiği adamlardan bir
kaçını değerli hediyelerle birlikte Derbend
üzerinden İran’a göndermiştir. Bu Tatar heyeti Hiş vilayetine vardığında Adil Giray’ın
katledildiği bilgisine vakıf olup geri dönmüştür (İsfehanî, 1372: 597).30
Olayların gidişatından anlaşılacağı üzere Adil Giray iki sebepten dolayı öldürülmüş olabilir. İlki Safevî kaynaklarından bir
kısmının da iddia ettiği üzere Tatar şehzadesinin Şah Hüdabende ve eşi Melike Hayrünnisa Begüm ile kurduğu yakın ilişkiler
sayesinde sarayda elde ettiği nüfuzu kullanarak devlet işlerine müdahale etmesidir.
Nitekim bu durum Kızılbaş emirlerinin ve
devlet erkânının hoşuna gitmediği gibi şehzadeyi de hedef haline getirmiştir.31
30 Gülistan-ı İrem’de Kazvin’e doğru yola çıkan bu
heyette Adil Giray’ın annesinin de bulunduğu ve
oğlunun ölüm haberini Şemhal’in Kumuk köyünde
aldıktan kısa bir süre sonra vefat ettiği yazılmıştır (Bakihanov, 1991: 103-105).
31 Kızılbaş emirleri Mazenderan’ın fethiyle ilgili kararın Adil Giray’ın isteği üzerine alındığını düşünmüşler
ve bu konuyla ilgili rahatsızlıklarını şahın huzurunda
dile getirmişlerdir. Emirlerin bu itirazlarına karşı Şah
Hüdabende şu şekilde cevap vermiştir:
“Şah’ın amel ve sözü yeryüzü Sultanı’nın talimatıdır. Her
zaman Şah (Tahmasb), Gürcistan Valisi Simon Han’ı küfr ve
isyanla kılub, Gürcistan halkını ve onların ele geçirilen çocuklarını ve onlara tabi olanları sarayda en iyi şekilde korudu.
Eğer biz de Padişahzadeye muhterem ve aziz bir şekilde muamelede bulunur, sarayda muhafaza edersek onun gönlünü
kazanır dostluğunu elde ederiz. Onunla ilgili fesat tertip
edilemez. Bununla birlikte saray hisarında olmak onun için
zindandan farklı değildir. Her zaman onun ayağını insanlıktan uzak tuttuk. Kurçiyandan bir grubu onu korumakla
görevlendirelim ki gece ve gündüz yanında olsunlar. O da bu
durumdan mutlu olsun.” (İsfehanî, 1372: 570-571).
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Diğer bir sebep de Kızılbaş emir ve
serdarlarıyla Melike Hayrünnisa Begüm
arasında yaşanan anlaşmazlıklardır. Şöyle
ki Şah II. İsmail’in vefatından sonra tahta
geçen Muhammed Hüdabende sahip olduğu iktidarın güç ve yetkilerini kısa bir süre
sonra eşi Hayrünnisa Begüm’e kaptırmıştır
(Münşî, 1377: 343, 348). Melike, yönetimin
yeni sahibi olarak birçok kişiyi görevinden
azletmiş ve yerine kendi akrabalarını ya da
Mazenderan’ın önde gelen emir ve serdarlarını tayin etmiştir (Felsefî, 1375: 83). Yönetimdeki bu kadrolaşmadan rahatsızlık
duyanlar ise bir zaman sonra karşı saldırıya
geçmişlerdir.
Kızılbaş emirlerini Melike’yi devirmeye
yönelik harekete geçiren kıvılcım Mazenderan yönetimindeki değişiklik olmuştur.
Hayrünnisa Begüm’ün babası Mir Abdullah
Mazenderan’ın hakimi iken Şah Tahmasb’a
itaatsizliğinden dolayı görevden alınmış ve
bir süre sonra öldürülmüştü. Vilayetin yeni
hakimi ise Safevî yönetimince tayin edilen
Mir Sultan Murad Mirşahi onun vefatından
sonra da oğlu Mirza Han lakaplı Mir Abdullah oldu. Muhammed Hüdabende’nin
şahlık makamına yükselmesi ile birlikte
yeni Melike Hayrünnisa Begüm, Safevî hükümetinin tüm yetkilerini devralmıştır. Üstelik elde ettiği nüfuzu babasının intikamını
almak ve Mazenderan yönetiminin yeniden
kendi ailesine devredilmesi için kullanmıştır
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(Felsefî, 1375: 81-82; Münşî, 1377: 369-371).32
Kızılbaş emirleri her ne kadar bu değişikliğin karşısında olsa da şahın desteğiyle
Melike Begüm, Mazenderan yönetimine
kendi ailesinden Mir Alişan’ı tayin ettirmiş,
görevlendirdiği saray muhafızlarıyla da
Mirza Han’ı katlettirmiştir. Bu olay Safevî
sarayında isyan bayrağının açılmasına sebep
olmuştur. Başta şahın veziri Mirza Selman
olmak üzere isyancı emirler Cemaziyelevvel
987/Temmuz 1579 tarihinde sarayda şah ile
bu durumu görüşmüş, Melike Begüm’ün
öldürülmesini istemişlerdir (Kummî, 1383:
696).
Şahın her türlü müdahalesine ve karşı çıkışına rağmen emirler bu isteklerinden
kati suretle vazgeçmemişlerdir. şahın desteğini alamayınca bu defa kendileri harekete geçmişler ve saraya saldırmak suretiyle
1 Cemaziyelahir 987/26 Temmuz 1579’da
Melike Begüm’ü öldürmüşlerdir (Kummî,
1383: 697-698).33 Kummî, divanhanenin
yanında bir odada yaşayan Adil Giray’ın
da bu isyan sırasında öldürüldüğünü söy32 Melike Begüm’e muhalefet eden Kızılbaş emirlerinin adı Şahruh Han, Pire Muhammed Han, Kurhams
Han, Mirza Selman, Halil Han-ı Afşar, Kurçibaşı Kulu
Sultan-ı Afşar, Sultan Hüseyin Han-ı Şamlu, Eşikağasıbaşı Hüseyin Kulu Sultan, Emir Hamza Han-ı Ustaclu, Muhammed Han-ı Türkmen olarak zikredilmektedir (Münşî, 1377, 382-386; Kummî, 1383, 695).
33 Safevî şahı Muhammed Hüdabende’nin tahta geçtiği ilk yılda eşi Melike Begüm ile önde gelen Safevî
emirleri arasında yaşanan anlaşmazlıklar ve sonrasında Melike’nin öldürülmesi hususunda ayrıntılı bilgi
için bkz. Gülay Karadağ Çınar, “Safevî Devleti’nin
Güçlü Melikesi Hayrunnisa Begüm (985-987/15781579)”, Türkiyat Mecmuası, C. 21/Güz, İstanbul, 2011,
s. 88-103.
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lerken (Kummî, 1383: 696-697), Münşî ve

göre Melike Begüm ile Adil Giray arasında-

İsfehanî, Melike Begüm’e kızgın olan Kızıl-

ki yakınlık Azerbaycan topraklarında başla-

baş emirlerinin, Adil Giray’ı ve beraberin-

mış ve Şehzade, tüm tehlikeleri göze alarak

deki Tatarları saraydan çıkarma girişimleri

Melike ile aşk yaşamaya cesaret etmiştir.

sırasında taraflar arasında çatışma yaşandı-

Nitekim kısa süre sonra bu birliktelikten

ğını ve şehzadenin bu esnada katledildiği-

devlet erkânı haberdar olmuş ve seyyahın

ni belirtmektedirler (Münşî, 1377: 368-369;
İsfehanî, 1372: 570-572). Bazı emirlerin, esir
edildiği tarihten itibaren Adil Giray’a gösterilen ilgiden ve onun şaha damat olacağı
gerçeğinden rahatsızlık duydukları hatırlanacak olursa Adil Giray’ın isyan sırasında
tesadüfen değil kasten öldürüldüğü gerçeği
kuvvetle muhtemeldir.
Dönemin Osmanlı kroniklerinden Peçuylu Tarihi’nde Adil Giray’ın ve Melike
Begüm’ün katli hususunda ikili arasında
yaşanan aşka işaret edilmekteyken (Peçuy-

ifadesiyle bu büyük utançtan kaynaklanan
öfkeyle bir gece yarısı saraya girerek her ikisini de öldürmüşlerdir. Ancak Don Juan da
bu olayın gerçek olabileceğine ihtimal vermemekte ve Safevî emirlerinin şahın üzerinde nüfuz kurabilmek uğruna bu iftirayı
attıklarını belirtmektedir (Don Juan, 2005:
152-153). Muhtemelen Osmanlı kaynakları
da yukarıda izah edilen rivayetten etkilenmişlerdir.

SONUÇ

lu, 1283: 59), Safevî kaynaklarında böyle bir

16. yüzyıl dünya politikasının önemli

iddiaya tesadüf etmemekteyiz. Şu durumda

simalarından Adil Giray fırtınalı bir hayat

bu tarz bir ilişkinin yaşanıp yaşanmadığı

yaşamıştır. Gençlik yıllarında Kırım’daki

hususu şüphelidir. Olaylar derinlemesine

iç çatışmaların önemli bir aktörüyken en

incelendiğinde isyancı Kızılbaş emirlerin,

verimli çağında Osmanlı-Kırım-Safevî üç-

Melike Begüm’ün itibarını zedelemek için

geninde belirleyici rol üstlenmiştir. Renkli

iftiraya başvurdukları görülmektedir (Bid-

hayatı destanlara ve romanlara konu olmuş,

lisi, 1976: 261). Ancak iftira mahiyetinde de

bu suretle Türk tarihinin ölümsüz simaların-

olsa bu tür söylemlerin hiçbir şekilde Safevî

dan biri haline gelmiştir. Bu çalışmada Adil

kroniklerinde yer tutmaması ilginçtir. Şah

Giray’ın efsaneleşmiş hayatı tarihi verilerin

Abbas’ın tahta geçtikten sonra annesinin

ışığında somutlaştırılmaya çalışılmıştır.

intikamını almak gayesiyle isyancı emirleri
bir bir yönetimden uzaklaştırması ve cezalandırması da bu bilginin yanlış olabileceğini akla getirmektedir.

Sonuç olarak Adil Giray’ın siyasi kariyeri, Osmanlı-Safevî cephesindeki faaliyetleri, Kazvin’deki esaret hayatı ortaya konulmuş ve hayali bir aşk hikâyesinden ziyade

Burada bizi şüpheye düşüren mesele

Safevî iç siyasetindeki rekabetin kurbanı ol-

İran asıllı seyyah Don Juan’ın Thomas Mi-

duğu gözlemlenmiştir. Adil Giray’ın öldü-

nadoi Tarihi’nden aktardıklarıdır. Buna

rülmesi şahın ve Melike Begüm’ün hayalini
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kurduğu Kırım Hanlığı ile Safevî Devleti
arasındaki muhtemel dostluğa büyük zarar
vermiştir. Adil Giray’ın öldürüldüğü haberi
hem Osmanlı hem de Kırım tarafında büyük
yankılar uyandırmıştır.
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KISAS YÖRESİ MÜZİSYENLERİNİN BÖLGESEL URFA
SOUND’UNDAN ELDE ETTİĞİ ÜSLUPSAL ÖZELLİKLER
TOWN OF KISAS MUSICIANS’ STYLISTIC
CHARACTERISTICS WHICH IS GAINED FROM REGIONAL
URFA SOUND
Banu MUSTAN DÖNMEZ1
Ünsal DENİZ2

ÖZET

bağlamayla birlikte icra etme yoluna gitmişlerdir. Yine, Urfa sıra gecelerine hâkim olan
müzik geleneğinin etkisiyle, zaman zaman
cem müziklerini hep birlikte icra etme yoluna gitmişlerdir. Kısas bölgesinde, Kısaslıla-

Bu çalışmada Şanlıurfa’nın bir beldesi

rın öz kültürüne ait olmayıp Urfa’dan ithal

ve bölgedeki tek Alevi köyü olan Kısas’a ait

edilerek alınan geleneklerin, belirli dönem-

müziğin bölgesel Urfa Sound’undan ne şe-

lerde sekteye uğrayabildiği sonucuna ulaşıl-

kilde etkilendiğini çözümleyebilmek amaç-

mıştır.

lanmıştır. Bölgenin müziksel kültürü yerinde incelenmiş ve bölge sakinleri ile müzik
odaklı görüşmeler düzenlenmiştir.
Kısas sakinleri ile yapılan müzik odaklı görüşmelerde temel amaç, Kısas müziğinin Urfa bölgesel soundundan etkileniş biçimini anlamaktır. Kısas bölgesi Alevileri,
Urfa’dan ‘gazel ve gazelhanlık’, ‘Cezayir
Havası’, ‘Türkmeni’ ve ‘Hoyrat’ gibi pek çok
türü kendi kültürlerine adapte ederek içselleştirmişlerdir. Aynı zamanda Urfa’da aktif
olarak kullanılan kemanı, cem çalgısı olan
1 Yrd. Doç. Dr., İnönü Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve
Tasarım Fakültesi, Müzik Bölümü.
2 Öğr. Gör., İnönü Üniversitesi, Devlet Konservatuarı,
Müzik Bölümü.

Anahtar Kelimeler: Kısas, Kısas Yöresel
Müziği, Urfa Sound’u, Âşıklık Geleneği.

ABSTRACT
In this study, it was aimed to analyze
how the music which belongs to Kısas, the
only Alevi village in the region, and town
of Şanlıurfa is affected by the regional Urfa
Sound. The musical culture of the region has
been analyzed in its own place and meetings
which focus on music have been arranged
to interview with the inhabitants of the region.
The main purpose of those meetings
which have focused on music and have been
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done in order to talk with Kısas residents

Kısas adına 11. yüzyıldan bu yana bir-

were to explain the way Kısas music was

çok kaynakta rastlanmaktadır: “Kısas adının

affected by the regional Urfa sound. Kısas

geçtiği en eski kaynakta; 1035 yılında Arap-

Region’s Alevis have internalized some

ların hâkimiyetindeki Kısas’a Urfa’daki Bi-

types such as the ghazal and the jop of sing-

zanslıların akınlar yaptığı bahsedilmekte-

ing ghazal,

dir” (Kürkçüoğlu ve Akbıyık, 2011: 32).

Algerian Air, Türkmeni and

Hoyrat, which is a type of folk song. Each
of them belongs to Urfa by adapting them

Belirli kaynaklarda da Kısas’ın tarihte-

to their own culture. At the same time they

ki özel konumu vurgulanmaktadır: “1138

also played violin, which is used actively

yılında Artuklu Beyi Timurtaş, civarda yap-

in Urfa with the bağlama, an Alevi instru-

tığı birkaç başarılı akın ve savaş sonucunda

ment. Additionally, they have sometimes

birçok Frankı öldürdü ve esir aldı. Esirlerle

performed Alevi music together with the ef-

Urfa önüne geldi ve kentin teslimini istedi.

fect of music tradition which is really active

Ancak Franklar kenti teslim etmediler. Bu-

in Urfa music nights. It has been concluded

nun üzerine Türkler Urfa’nın doğusunda-

that in Kısas region, traditions which do not

ki önemli bir kale olan Kısas kalesini zapt

belong to the self-culture of Kısas and which

ettikten sonra geri çekilmişlerdir” (Segal,

have been imported from Urfa may come to

1970: 237). Bu ifade, Kısas’ın 12. yy. da da

a standstill in specific periods.
Key Words: Kısas, Local Music of Kısas,
Urfa Sound, Minstrelsy Tradition.

Türklerin merkezlerinden biri olduğunu
göstermektedir.
Kısas’ın ozanlarından olan Âşık Sefai
mahlaslı Mehmet Acet’in anlattıklarına göre

GİRİŞ

16. yüzyılın sonlarına doğru Mevali (Muvali)
Türkmenleri’nin yaşadığı Kısas’ta Araplarla

Kısas Köyü’nün Coğrafi Konumu

olan bir savaş sonunda Kısas halkı Suriye’ye

ve Önemi

Türkmen Culabı (Rakka şehri çevresinde bir

Kısas, Şanlıurfa’nın 12 km güneydoğusunda, Tektek Dağları’na giden yolun üzerinde ve Harran Ovası’nın başlangıcında

yer) denen bölgeye göç edip yerleşmiş ve köy
uzun süre boş kalmıştır. “Mevaliler Kısas’ı
terk ettikten sonra, Horasan Türkleri’nden

yer almaktadır. Gelenek-görenekleri, dili

İmam Zeynel Abidin’in torunlarından Seyit

ve yaşam biçimi bakımından çevresinde

Ahmet 1600-1650 yılları arasında aile efra-

bulunan köylere tam olarak benzemese de,

dıyla Kısas’a gelip yerleşir. Kısas’ı yurt edi-

Şanlıurfa’nın şehir merkezi ile kültürel ben-

nen Seyit Ahmet kısa zamanda arazileri de-

zerlikler gösteren bir Alevi köyü olup, 1992

ğerlendirerek ekip biçmeye başlar” (Atılgan

yılında belde olmuştur.

ve Acet, 2001: 13). Seyit Ahmet’in Kısas’ta ol-
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duğu duyulunca Mardin’den, Suriye Türk-

doktrinin müzik kültürünü desteklediğini

men Culabı’ndan, Rakka’dan Urfa’nın şehir

ve farklı etnik topluluklar ve sosyal gurup-

merkezinden, Tunceli’den, Malatya’dan ve

lar arasındaki iletişimin müziğe direk olarak

hatta Bursa’dan aileler Kısas’a göç etmişler-

yansıdığını da ekler (a.g.e. 53-64).

dir. Bu sayede nüfusu artan Kısas, yeniden
yerleşim merkezi olmuştur. Seyit Ahmet yörede hem keramet ehli, hem de fakir babası
olarak bilinir. Hacı Bektaş-i Veli düşüncesine inanan ve bu inancından taviz vermeyen
Seyit Ahmet sayesinde Alevi-Bektaşi inancı
Kısas’ta yerleşir.

Dünya üzerindeki sözlü kültürlerin en
önemli gereçlerinden biri müziktir. Müzik
ve özellikle de ritüel müzikleri, bir toplumun somut olmayan kültürünü bellekte depolamanın en önemli gereçlerinden biridir.
Bu nedenle ritüele yönelik bu tür müzikleri estetik bir amaç değil kültürel bir gereç

Günümüzde de nüfusunun büyük bir

olarak düşünmek yerinde olur. Bu gerçek,

bölümünün (%80) Alevi-Bektaşi olmasına

Alevi müzikleri için de fazlasıyla geçerlidir.

karşın beldede Sünni Türkmenler de yaşa-

Özellikle dinsel nitelik taşıyan Alevi mü-

makta ve beldenin iki camisi bulunmaktadır.

zikleri, kültürü bellekte tutma ve kuşaktan

Son nüfus sayımlarına göre 5400 olan belde

kuşağa aktarma işinde kullanılan bir gereç-

nüfusunun bugün (2012 yılı) 6000 civarında

tir. Alevilikte bu müziklerin kültürle birlik-

olduğu tahmin edilmektedir.

te icra edilmesinde de devreye giren temel
toplumsal kurumlar âşıklık, zakirlik ve de-

1. KISAS BÖLGESİ’NDE ÖZGÜN

deliktir (Mustan Dönmez, 2010: 35-37). Bu

MÜZİK KÜLTÜRÜ VE AKTARIM

durum, bir Alevi bölgesi olan Kısas için de

SÜRECİ: DEDELİK, ÂŞIKLIK VE

geçerlidir.

ZAKİRLİK GELENEĞİ

Peygamberler Şehri, Müze Şehir ve ya

Dünya üzerindeki sayısız müzik kültü-

Musiki Şehri olarak anılan Urfa, Türkiye’nin

rü, ait oldukları topluluğun sosyo-kültürel

zengin müzik kültürünü yansıtan bölgeler-

şartları içerisinde şekillenmektedir. Bohl-

den biridir. Urfa müziğinin kökeni ile ilgi-

man, modern dünyadaki folk müzik uy-

li bilgiler, tarih öncesi dönemlere dayanır.

gulamalarını ele aldığı ve folk müzik göz-

“Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesi Kantara köyün-

lemlerini detaylı olarak değerlendirdiği ça-

de yapılan Navalaçori kazılarında bulunan

lışmasında, folk müziğin sosyal kökenleri,

bir kaya parçasında M. Ö. 7 bin tarihine ait

dinle ilişkisi ve kültür-coğrafi sınırlar ilişkisi

(Neolitik Çağ-Cilalı Taş Devri) bir kap par-

üzerinde ayrı ayrı durmuştur (1988: 53, 57,

çası üzerinde dans eden bir sahne görüntü-

62). Aynı yazar, folk müzik ve sosyal temel-

sü vardır. Yine, Titriş kazılarında elde edi-

leri arasındaki sıkı ilişkiye değinirken, dini

len M. Ö. 3-5 bin yıllarına ait (İlk Tunç Çağı)
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kireç taşından yapılmış, keman tipi, stilize

ocaklara mensup Aleviler bulunmaktadır.

edilmiş bir insan figürü bulunmuştur ” (Ak-

Bu ocaklara bağlı Aleviler, o dönemlerde

bıyık ve diğerleri, 1999: 20). Müzik kültürü

birçok Alevi beldesindeki gibi Kısas’ta da

bu denli eski çağlara uzanan Urfa’nın he-

bir cemevi bulunmadığından cemleri kendi

men her bölgesinde müzik, orada yaşayan-

evlerinde yapmışlardır. Ayrıca 1948 yılında

ların bir yaşam tarzı haline gelmiştir.

dönemin valisi Kısas’ta toprağı olmayan ai-

Urfa’nın bu zengin müzik kültürünü
yansıtan ve yaşatan beldelerinden biri de
“Âşıklar Diyarı Kısas” olarak bilinen Kısas
beldesidir. Kısas, elliden fazla aşığın yaşadığı ve her evin duvarında bir bağlamanın
asılı olduğu bir belde olarak bölge ve Türkiye için önemli bir müzik değeridir. Kısaslı
Âşık Sefai’nin anlattıklarına göre, Kısas’ta
dedelik geleneği 1650’li yıllarda soyu Zeynel Abidin’e dayanan ve Horasan’dan gelerek bölgeye yerleştiği rivayet edilen ocak
dedesi Seyit Ahmet tarafından yürütülmüş-

lelere hazineden bir köy vereceğini söylemiş
ve Diyarbakır yolu üzerindeki Akziyaret
kazasının 3 km batısında Akpınar köyünün
olduğu araziyi vermiştir. Buraya 30 aile göç
etmiş ve Alevi-Bektaşi geleneklerini burada
devam ettirmişlerdir. Akpınar köyünde de
bir cemevi bulunmakta ve cem yapılmaktadır. Bunun yanı sıra Sırrın köyünde de
Kısas’tan giden aileler bulunmakta, AleviBektaşi geleneklerini devam ettirmektedir. Sırrın şu anda şehrin içinde kalmış ve
Şanlıurfa’nın bir mahallesi olmuştur.

tür. Seyit Ahmet’ten sonraki altıncı kuşak

Alevi müziğinde icra ve aktarım, bugü-

torunları Kısas’tan Diyarbakır’a göç etmiş-

ne kadar sözlü kültür ve onun bir zorunlu-

ler. Daha sonra soyu seyyid olmayan fakat

luğu olan usta-çırak ilişkisi aracılığıyla ger-

Hacıbektaş’tan icazetli olan dikme babalar

3

çekleşmiştir. Bu da Alevi din önderliği olan

tarafından dedelik geleneği sürdürülmüş ve

‘dedelik’, Alevi felsefesinin yaratıcı estetik

son 100-120 yıldır geleneği dikme babalar

beceriyle sunulduğu ‘ozanlık’ (âşıklık) ve

devam ettirmiştir.

Alevi cem müzisyenliği olan ‘zakirlik’ ge-

2011 yılında Kısas yerlileri ile yapılan
görüşmelerden elde edilen bilgilere göre,
Kısas’ta Seyit Ahmet Ocağı’nın dışında Sarı
İsmail Ocağı, Akoğlu Ocağı, Veyisoğulları Ocağı ve Dede Kargın Ocağı gibi farklı
3 ‘Dikme dede’ ya da ‘dikme baba’, soydan gelen
Alevi dinsel lideri dedenin bulunmadığı zamanlarda,
dedenin icazetiyle güvenilir birinin bu kurumun gereklerini geçici olarak yerine getirmesi için görevlendirilen kişilere verilen addır.
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lenekleriyle bugüne taşınmıştır. “Âşıklık,
Anadolu insanının derdini, düşüncesini,
aşkını, felsefesini, inancını estetize ederek
anlattığı sözlü kültüre ait bir kurumdur”
(Mustan Dönmez, 2010: 34). Kısas’ın kuruluşundan itibaren âşıklık geleneği devam
etmektedir.
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Kısas’ta geçmişten günümüze tanınmış

2. BÖLGESEL URFA

elliye yakın saz ve söz ustası yetişmiştir.

SOUND’UNUN KISAS DİNSEL

Hemen hemen her evde bir bağlama olması

VE DİN DIŞI MÜZİKLERİNE

ve çok sayıda âşık yetişmiş olması Kısas’a

ETKİSİ

“Âşıklar Diyarı” denilmesine neden olmuştur. Âşık Sefai’nin köyün yaşlılarından öğrendiğine göre; “Kısas tarihinde bilinen en
eski âşık 1750’li yıllarda yaşayan Âşık Hüseyin ve oğlu Âşık Mustafa’dır. Âşık Hüseyin
ve oğlu Âşık Mustafa, özellikle Kısas’taki
cem törenlerinde deyiş söylerlermiş. Söyle-

Urfa bölgesi hem etnik, hem de kültürel olarak Anadolu’dan ayrılmaktadır. Arap
kültürü, bölgede önemli bir etkiye sahiptir.
Bu etki, müziğe de yansımaktadır. Harran
ve Urfa yöresi müzikleri, kendilerini Türkmen olarak tanımlayan Kısas Alevilerinin
dinsel müziklerini görece az, dünyasal mü-

dikleri deyişler kendilerine ait değil “usta

ziklerini ise daha fazla etkilemiştir. Kısas

malı” imiş. Fakat cem törenlerinde söyledik-

Alevileri üzerindeki bu kültürel etki, Kısas

leri bu deyişlerin müziklerini (ezgilerini ve

halk müziğinin sözleri aracılığıyla oluşturu-

sıralamalarını) geçmişteki bu âşıklar belir-

lan içerikten çok, biçime yöneliktir. Ritim,

lemiştir. Âşık Hüseyin ve Âşık Mustafa’dan

çalgı, makam ve ezgisel üslup açısından,

sonra bu geleneği Âşık Bektaş, Seyit Ha-

Urfa’nın etkisi altında kısmen de olsa kal-

lil Çavuş, Hoca Bakır ve Çulha Yahya gibi

mış olan Kısas bölgesi, bu etkilenime karşın

önemli âşıklar cem törenlerinde devam ettirmişlerdir.
Kısas’ta âşıklık geleneğini devam ettiren
diğer âşıklardan bazıları da şöyledir: Köçek
Ahmet, Kılo Bektaş, Çuha (Çulha) Yahya Baba, Mehmet Eyüp, Hoca Bakır, Âşık
Hürremi (Emine Uğur), Âşık Dertli Divani (Veli Aykut), Âşık Sefai (Mehmet Acet).
Bu âşıkların hepsi aynı zamanda Kısas’taki
cemlerde zâkir olarak da icrada bulunmuş-

Alevi kültürünü ve müziksel geleneğini tüm
canlılığıyla devam ettirmektedir.
Kısas’ta, Urfa şehir merkezindeki musiki meclislerinde icra edilen her makama
rastlanmamaktadır. Urfa şehir merkezinde kullanılan makamlar şöyledir: “Uşşak,
Hüseyni, Hicaz, Muhayyer, Hüzzam, Gerdaniye, Saba, Mahur, Çargâh, Karcığar,
Segâh, Rast, Hicazkâr” (Akbıyık ve diğerleri, 1999: 31). Urfa şehir merkezinde makam
çeşitliliği fazla olmasına karşın Kısas’ta uş-

lardır. Ancak bu çalışmada odaklanılacak

şak makamı, az sayıda da hüseyni ezgilere

temel nokta, Kısas âşıkları, âşık ya da cem

rastlanmaktadır. Kısas cemlerinde özellikle

müziğinin ayrıntıları değil, Kısas müzisyen-

deyişler art arda bağlanırken uşşak maka-

lerinin bölgesel Urfa Sound’undan ne şekil-

mı tercih edilmektedir. Bu tamamen Türk

de etkilendiğidir.

halk müziğinin ayak yapısının Türk klasik
müziğindeki makamlardan en çok hüseyni
ve uşşak’a karşılık gelmesi ile açıklanabile169
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cek bir durumdur. Aşağıda, bölgesel Urfa

da da geçerlidir. Cem çalgısı denildiğinde,

Sound’unun Kısas bölgesi dinsel ve din dışı

Türkiye, Ortadoğu ve Balkanlar’da yaşayan

müziklerine etkisi üzerinde, ayrıntılı bir bi-

birçok Alevinin çok farklı versiyonlara sahip

çimde durulacaktır.

olup lutgiller ailesine dâhil olan saplı, teze-

2.1. Bölgesel Urfa Sound’unun
Kısas Dinsel Müziğine Etkisi

neli ve perdeli bağlamagillerin kastedildiği,
hemen herkes tarafından bilinir. Ancak bu
genelleme, her cemin bağlama ile yapıldığı

Kısas’ta Urfa bölgesel soundu etkisinde

anlamına gelmez. Başka bir deyişle, cemler

en az kalan müzik türü, ‘cem müziği’ olarak

için Finike Alevilerinin kabak kemane ya da

da tabir edilen dinsel müziklerdir. Çünkü

Doğu Alevilerinin belirli bölgelerde keman

bu tür, Alevi kültürünün müziksel anlam-

kullandığı bilinir. Bu farklı gelenekler, Ale-

daki karakteristiğidir ve dinsel bir niteliğe

vilerin bulundukları bölgeye kültürel olarak

sahip olması, hem kültürel, hem de müzik-

adapte olmalarından ileri gelir.

sel anlamdaki asimilasyonu olanaksızlaştırmaktadır.
Harran ve Urfa’ya ait bölgesel sound,
Kısas Alevilerinin dinsel müziklerini görece daha az etkilemiş, bu etki içeriksel değil
daha çok biçimsel olmuştur. Alevi müziğinin içeriği, Alevi ozanların felsefelerini özetlediği sözlerle ifade edilir ve Alevi dünya
algısının özü, bu sözlerde gizlidir. Dolayısıyla Kısas dini müzikleri, içerikleri belirleyen sözler yönüyle değil, yalnızca ezgi, ritim, çalgı vb. gibi biçimsel anlamda bölgesel
Urfa Sound’undan etkilenmiştir. Aşağıda,
Kısas dinsel müziği içinde var olan bölgesel
Urfa Sound’u etkisi üzerinde durulacaktır.

2.1.1. Dinsel Müzikte Kullanılan
Çalgılar
Kısas bölgesinin, dinsel müzik geleneği
bakımından diğer Alevi müzik gelenekleriyle paralellik gösterdiği aşikârdır. Bu durum,
ibadet amaçlı cem içi çalgıların kullanımın170

Aynı durumu Kısas yöresinde de görmek mümkündür. Kısas cemlerinde bağlamanın yanı sıra bağlama ailesinin en küçük
çalgısı olan cura da çalınmaktadır. Kısas’ta
eski dönemlerde cemler, bağlamaya ek olarak kemanla yürütülmekte idi. Bu durum,
Urfa Sound’unun bölgedeki etkisinden kaynaklanmaktadır. Kısas’ta yapılan eski cemlerde, keman da tıpkı bağlama gibi zâkir
tarafından çalınırdı. Bu, birçok Alevi gibi
Kısas Alevilerinin de müziği, inançsal kültürün akılda kalabilmesi için bir gereç olarak kullandıklarını göstermektedir. Yapılan
cemlerde keman icrası yaptığı bilinen son
zâkir Veyisoğulları Ocağı’ndan Seyit Halil
Çavuş’tur. Seyit Halil Çavuş’un 1968 yılında
hayatını kaybetmesinin ardından, cemlerde
keman icra eden zâkir kalmamıştır. Keman
geleneğinin sekteye uğraması, bu geleneğin
Urfa merkezden ithal edilmesinden kaynaklanmaktadır.
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2.1.2. Dinsel Müzik Türlerinde

rak kullandıkları ve buradan Kısas’a geldiği

Bölgesel Urfa Sound’unun Etkisi

tahmin edilmektedir.

Kısaslı müzisyen Âşık Sefai’den alınan

Cezayir müziği yaklaşık 400 yıldır

bilgilere göre (2011/ Kısas), Kısas’ta yapılan

Kısas’ta bağlama eşliğinde cemlerde okun-

cemleri Anadolu’daki başka Alevi-Bektaşi

maktadır. Anadolu’da bilinen ve daha çok

toplumlarından ayıran en büyük özellik, Kı-

düğünlerde davul-zurna ile sözsüz olarak

sas cemlerinde birden fazla bağlama ve cura

icra edilen Cezayir havası, Kısas’ta kahra-

ile deyişlerin çalınıp, hep birlikte söylenme-

manlık türkülerini andıran bir yapıda, sözlü

si geleneğinin bulunmasıdır. Özellikle yakın

olarak icra edilmektedir. Horasan Türklerini

bir geçmişe kadar, hep birlikte söylenen deyişlere bağlama ve curanın yanı sıra keman
eşlik ederdi. Cemlerdeki bu toplu çalma ve
söyleme geleneği, Urfa sıra gecelerinden
cem pratiklerine geçmiş görünmektedir.
Cezayir Havası: Köken olarak din-dışı
bir tür olan Cezayir havası, Kısas’ta cem
içinde seslendirildiği için dinsel bir tür olarak kabul edilmektedir. Köydeki âşıklar ve

ve soyunun Hz. Ali’den geldiği ifade edilen
Eba Müslim-i Horasani’yi öven türkünün
sözleri şöyledir:
“Agam Süleyman, Şahım Süleyman/
Yaşa hu yaşa hu, Şahım Horasan
Evlad-ı Haydar Çelebi Zatım Horasan/
Agam Süleyman, Paşam Süleyman/
Yaşa hu yaşa hu, Şahım Horasan/

yaşlılardan alınan bilgilere göre Kısas cem-

Evlad-ı Haydar Çelebi Pirim Zatım Hora-

lerinin olmazsa olmazlarından biri ‘Cezayir

san”

müziği’dir. Cezayir müziğine Anadolu’da
çok rastlanmakta fakat davul zurna ile çalınmaktadır. Önceleri Cezayir müziğinin
Kısas’ta kaval ile çalındığı da bilinmektedir. Ancak bugün için yaygın olan gelenek,
Kısas’ta bu türün cem içinde bağlama ile
icra edilmesidir. Başka bir deyişle düğünlerde çalınan Cezayir havası ile Kısas cemleri içinde çalınan Cezayir müziği, ortak bir
kökene sahiptir. Cezayir müziğinin Kısas’a
şu şekilde geldiği tahmin edilmektedir. Eba
Müslim-i Horasani, Emeviler ile olan ve kırk

Gazelhanlık Geleneği: Divan edebiyatından müziğe geçmiş bir tür olan gazel, “…
divan edebiyatının en yaygın nazım şekillerinden biridir. Kelime anlamı ‘kadınlar için
söylenen güzel ve aşk dolu söz’dür” (Pala,
1995: 200). Çıpan, gazelin Arap şiirine dayanan kasidenin bir parçası olmakla birlikte,
sonradan özerk bir nazım türü olduğunu
ve İran ve Türk coğrafyasında kadın güzelliği dışında tasavvufi konuları da içerdiğini
kaydeder (Çıpan, 2000: 85).

yıl süren savaşında Mısır seferine giderken

Müziksel bir yapı olarak gazel formu,

askerleri ile Cezayir yakınlarından geçer.

genellikle nazım şekli gazel olan şiirin iki

Burada askerlerin Cezayir müziğinden et-

beytinin ezgisel ve makamsal bir şekilde

kilendikleri ve bunu bir yürüyüş marşı ola-

doğaçlama olarak, serbest usulde bestelen171
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mesi ile oluşur. “Sözler doğaçlanırken, Ah,

dığı için günümüzde cem içinde bu türün

Of, Aman, Gönül, Ey, Dost, Yar gibi katma

icrasına rastlanmamaktadır. Bu durum da

sözler de dizelere eklenir. Doğaçlama sıra-

göstermektedir ki gazel okuma geleneği ve

sında çalgılar tarafından uygun makamda

gazelhanlık olgusu, Kısas Alevilerinin din-

usullü dem tutulur” (Akdoğu, 1995: 274).

sel müzik uygulamaları içerisine sonradan,

Gazel, Türkiye’de Urfa, Diyarbakır, Harput

Urfa’dan ithal ederek almış oldukları ödünç

ve Erzurum gibi bölgelerde seslendirilen bir

bir gelenek olup, Kısas Alevilerine ait özgün

türdür. Biçimsel olarak serbest ritimle söyle-

bir uygulama değildir. Bu nedenle çoğu za-

nen, keman ya da bendir gibi çalgılarla dem

man gazelhan bulunamadığı için bu gelenek

tutularak (ostinato ) çok seslendirilen, içerik

belirli dönemlerde kenara bırakılmak duru-

olarak hüzünlü dünyasal konular gibi din-

munda kalmaktadır.

4

sel konuları da kapsayan bir türdür. Urfalı
Kazancı Bedih, bu geleneğin Urfa’ya özgü
yaşayan son örneklerinden biri idi.
Gazelhanlık5 ya da Türkçesi’yle gazel icracılığı geleneği, esasen Urfa kültürünün bir
parçasıdır. Diğer cem geleneklerinden farklı
olarak Kısas cemlerinde, gazelhanlar gazel
okurdu. Cem törenlerinde gazel okuduğu
bilinen son gazelhan, 1948’de ölen Muhammet Çavuş’tur. Söylenen gazeller genellikle
Kerbela olayına vurgu yapan ve Ehli beyt
ve Hz. Hüseyin’i anan ya da öven dini temalı methiye ya da mersiyeleri içerirdi. Bir
müzik formu olarak gazel, çok iyi derecede
müzik bilgisi ve edebi bilgi, geniş bir ses kapasitesi, hafıza ve doğaçlama yeteneği gerektiren özel bir form olduğundan icrası çok
zordur. Bu sebeplerden dolayı son yıllarda
cemde gazel okuyacak gazelhanlar olma4 Doğaçlanan ve daha çok serbest ritimli olan bir ezgiyi kalıplı ritmik hareketlerle ya da uygun bir ses ya
da ezgiyle alttan (pes olarak) besleme tekniğine dayalı
olarak gerçekleştirilen ilkel çokseslilik bir çokseslilik
türü.
5 Gazelleri ezgi ve makamla okuyan kişilere “gazelhan” denilmektedir.
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2.2. Bölgesel Urfa Sound’unun
Kısas Din Dışı Müziğine Etkisi
Yukarıda da değinildiği gibi, Kısas din
dışı müzikleri, müziğin içeriksel yapısını
direk olarak etkileyen Alevi dinsel nitelikli
sözleri gibi eğilip bükülmez olmadığından,
geleneksel Urfa Sound’unun etkisine daha
bir açıktır. Bu durum, aşağıda örneklerle de
gösterilecektir.

2.2.1. Din Dışı Müzikte Kullanılan
Çalgılar
Kısas’ta en önemli çalgı bağlamadır. Hemen her evde bir bağlama vardır ve âşıklık
geleneği bağlama aracılığıyla devam ettirilir. Âşıklık geleneğinin yoğun olarak yaşanması ve cemlerin periyodik olarak yapılması, bağlamanın ana saz olmasında önemli
bir rol oynamıştır. Dolayısıyla bağlamanın
dinsel bir çalgı olması, din dışında da bu
çalgının fazlaca kullanılmasının ana nedenlerinden biridir. Başka bir deyişle din dışı
müzik geleneği de, gıdasını dinsel müzikten
almaktadır.
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Bölgede bağlamanın dışında en çok tercih edilen halk çalgısı ‘kaval’dır. Ayrıca geçmişte düğünlerin davul ve zurnayla yapıldığı düşünülürse davul-zurna da Kısas halk
sazları arasındaki yerini alır. Ancak şimdiki
düğünlerin salonlarda yapılması, davulzurnaya olan ilgiyi azaltmıştır.

2.2.2. Din Dışı Müzik Türleri
Kısas’ta türküye “yır”, türkü söylemeye
“yırlama”, mani söylemeye de “hoylama”6
denir. Kısas’taki türkü (yır) ve hoylama
formları,

genel

özellikleri

bakımından

Anadolu türküleri ile örtüştüğü ve Urfa
Sound’unun etkisiyle oluşturulmadığı için
üzerinde ayrıca durulmayacaktır. Sözgelimi
Kısas hoylamaları, ekin biçerken toplu ve
atışmalı icraları da kapsar. Bu alanda örnek
olarak Halil Atılgan tarafından derlenen Kısas yöresine özgü ve sözleri anonim olan bir
ekin biçme havasını örnek gösterebiliriz:
Tabakta darı gördüm/ Bugün ben yâri
gördüm/ Keşke görmez olaydım le/ Benzini sarı gördüm
Arpa biçtim az kaldı/ Bahar gitti yaz
kaldı/ Telesme7 deli göynüm le/ Kavuşmaya az kaldı…

6 Hoy: “Hınç, intikam. Şiddet” (Özbek, 2009: 252). Yerel bir sözcük olan Hoylama ise Kısas bölgesinde zor
durumda kalındığında (özellikle ekin biçme dönemlerinde) bağırarak topluca ve gayret göstererek zorluklara karşı durmak için kullanılır. Özellikle ekin biçerken toplu hareket etme ve düzen sağlama amaçlıdır.
7 Telesme: Şanlıurfa ve Kısas yöresinde “Telaş etme”
veya “Telaşlanma” anlamında kullanılan bir sözcük.

Bunlar, Kısaslıların kendi öz kültüründe var olan türlerdir. Ancak Kısas yöresi
müzikleri içinde, Urfa merkezde var olan
türlerden ödünç aldıkları bir din dışı müzik kültürü de bulunmaktadır. Bu Urfa etkisini Urfa türleri olan ‘gazel’, ‘hoyrat’ ve
‘türkmeni’leri Kısas halkının da icra ediyor
olmasından anlamaktayız. Kısaslılar bu icrayı gerçekleştirirken gerek gazelleri, gerek hoyratları ve gerekse türkmeniyi kendi
kültürlerine adapte etmişlerdir. Bunu bu
türlerde kullanılan çalgılardan ve sözlerden
anlamaktayız. Bu durum aşağıda detaylandırılacaktır.
Kısas Gazelleri: Yukarıda dinsel müzik gelenekleri ele alınırken de değinildiği gibi, Kısas’ta cem içinde seslendirilen
dinsel konuların ele alındığı bir gazel türü
zaten mevcuttur. Bu geleneğin uzantısını,
din dışı türlerde de görmek mümkündür.
Urfa’da türküler genellikle klasik sazlarla
(kanun, ud, vb.) çalınırken Kısas’ta bağlama hâkimdir. Bu nedenledir ki gazel kültürü Kısas’a adapte edilirken, gazellerde Urfa
halkının kullandığı sanat müziği çalgıları
içselleştirilemediği için, bu gazeller sadece
iyi gazelhanlar tarafından yalnızca vokal
olarak icra edilme yoluna gidilmiştir.
Kısas Hoyratları: Anadolu’da serbest ritimle icra edilen ve uzun hava çatısı altına
giren birçok halk müziği türü olmakla birlikte, bu türlerin gerek üslup, gerekse isimlerindeki farklılıklar yöre kültürlerine göre
değişkenlik gösterir. Orta Anadolu’da bozlak, Ege’de gurbet havası, Güneydoğu’da
barak olarak adlandırılan bu serbest ritimli
tür, Doğu Anadolu’nun birçok bölgesinde
173
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hoyrat olarak adlandırılır. “Hoyrat8; Doğu
ve Güneydoğu Anadolu’da Erzurum, Erzincan, Diyarbakır, Elazığ, Şanlıurfa ve Irak
Türklerinin yaşadığı Kerkük’te çok yaygın
olan bir uzun hava türüdür” (Emnalar, 1998:
358). “Hoyratlar, diğer uzun hava örneklerine göre daha özgür, daha sert ve kuvvetli
bir şekilden tiz sesle okunurlar” (Evin, 2002:
50). Serbest ritimle okunan hoyrat usulleri,
okunduğu yöreye ve ezginin seyrine göre
farklı isimler almıştır. Urfa’da en çok okunan ve bilinen hoyrat türleri şunlardır; Şirvani, Beşiri, Muhali, Bahçeci, İbrahimi (Urfa
hoyratı), Düz, Mesnevi, Kürdi, Kesik, Acem,
Galata.
Kısas’ta hoyrat çeşitlerinden sadece Beşiri hoyratı okunmaktadır. Kültür Bakanlığı
Ankara Devlet Türk Halk müziği sanatçılarından Necmi Kıran’la yapılan görüşmelerden (2012, Malatya) alınan bilgiye göre, serbest ritimli hoyratlar içinde yer alan Beşiri
hoyratı, genelde İbrahimi hoyratı ile aynı
makamda (uşşak) okunmaktadır. Beşiri
hoyratların en büyük özelliği, Urfa ve Kısas
bölgesinde aynı üslupsal özellikle okunmasıdır. Kıran, Kısas yöresi Beşiri hoyratlarının
son kültürel temsilcisinin Kısaslı Âşık Sefai
(Mehmet Acet) olduğunu söylemektedir
(2012, Malatya). Bu da, hoyratların kültürel orijininin Urfa olduğunu ve bu kültürel
mirasın Urfa’dan ödünç alındığı için yer yer
sekteye uğradığını göstermektedir.
8 Hoyratın birincil sözlük anlamı kaba, kırıcı, hırpalayıcı, nezaketsiz ya da huysuzdur (Doğan, 2008: 717).
İkincil sözlük anlamı ise bu adla anılan Doğu’ya özgü
bir müzik türüdür (a.g.e. 717). Türün hoyrat adıyla
anılması, bir isyanı, derdi, sıkıntıyı dile getirmesiyle
ilgilidir.
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Türkmeni: Türkmeni, Urfa ve çevresinde
Barak Türkmenleri tarafından seslendirildiği için Türkmenlere özgü anlamında kullanılan kendine özgü bir uzun hava türüdür.
Hem Urfa şehir merkezi hem de Kısas’ın,
Barak Türkmenlerini içlerinde barındırıyor
olması nedeniyle Kısas bölgesinde de icra
edilen bir uzun hava türüdür. Dolayısıyla
türkmeni geleneğinin kökleri, genel olarak
yine Urfa’dır. “Bozlaklar özellikle Türkmen
aşiretlerinde, İç Anadolu’da, Kırşehir, Keskin ve Niğde’ye yerleşen Abdallar ile, Güney Anadolu’da Toros yaylalarında yaşayan
Afşarlar arasında çok yaygındır” (Hoşsu,
1997: 39). Bozlaklarda konu toplumu ilgilendiren bütün olaylar olabilir. Özellikle acıklı
olayları konu alan bozlakların; yiğitlik, kahramanlık, aşk, gurbet, göç, ölüm, kaza, tabii
afet, aşiret kavgaları, sıla özlemi, kan davaları gibi temaları işlediği görülmektedir.
Kısas yöresinde Türkmeni Bozlağı’na
“Türkmeni” denilmektedir ve Kısas yöresine ait bilinen çok az sayıda türkmeni’den biri
Esemoğlu adında merhametsiz bir bey ve
zulmettiği insanları konu alan hikâyeye atfedilen sözleri anonim, müziği Âşık Sefai’ye
ait olan Esemoğlu türküsüdür.
…Esemoğlu derler geldik yanıya/Yakışır mı şerefine şanıya
Sığınmıştık seniy köşk konağıya/ Asıyorlar beni kömür gözlüm sen ağla
Müzikal formu türkmeni olan Esemoğlu türküsünün dışında, sözleri Tiflisli Mansur’a, müziği Âşık Sefai’ye ait olan
“Gam yeyip kayırma divane gönül” ve söz-
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leri Çubukçuoğlu’na, ait olup müziği ano-

ği” Anadolu’nun farklı bölgelerinde davul-

nim (Kısas yöresi), derleyen/kaynak kişinin

zurna ile enstrümantal olarak icra edilirken

Âşık Sefai olduğu “Bilmez misin aslın turab

Kısas’ta bağlama eşliğinde çalınmaktadır.

olduğun” isimli türküler de yine Kısas yöre-

Urfa merkezde dünyasal bir amaçla icra

sine ait türkmenilerdir.

edilen bu tür, bölgenin dinsel müziklerine
hâkim olmuştur.

SONUÇ

Kısas’ta da bazı bölgelerde olduğu gibi

Alevi-Bektaşi geleneğini ve inancını ta-

cemlerde keman ile icra söz konusudur. Bu

şıyan Kısas’ta hem dinsel hem de din dışı

özellik, Tunceli cemlerinde de görünmekte-

müzik, çevresindeki bölgelerden farklılık

dir. Bu gelenek de, Urfa’da kemanın temel

göstermektedir. Bu çalışmada, Urfa müzik-

bir çalgı olarak kullanılmasından ileri gelir.

sel soundunun Kısas yöresel müziği üzerindeki etkisi üzerinde durulmuştur.

Kısas’ta Urfa şehir merkezinde musiki
meclislerinde icra edilen tüm makamlara

Öncelikle dinsel müziğe değinecek olur-

rastlanmamaktadır. Urfa şehir merkezinde

sak Kısas, kendine özgü cem törenleriyle de

uşşak, hüseyni, hicaz, muhayyer, hüzzam,

diğer yörelerdeki cem törenlerinden farklı

gerdaniye, saba, mahur, çargâh, karcığar,

özellikler sergilemektedir. Bu farklılıkların

segâh, rast, hicazkâr makamlarına çok sık

başında cem müziklerinin önemli bir kısmı-

rastlanmakla birlikte, Kısas bölgesinde en

nın gazel formunda icra edilmesi gelmektedir. Bu durum, gazel formunun Urfa’da
çok bilinen ve icra edilen bir tür olmasından
ileri gelir. Gazellerin Anadolu’nun farklı
bölgelerindeki cemlerde yeri olmamasına

çok uşşak ve hüseyni makamlarına rastlanmaktadır. Bu durumun nedeni de Anadolu
halk müziği formlarının genel olarak bu uşşak ve hüseyni makamlarına karşılık gelen
ezgi kalıplarıyla (ayak) icra edilmesidir.

karşın eskiden Kısas cemlerinde mutlaka

Kısas bölgesindeki uzun havalar ise

gazelhanlar tarafından Hz. Hüseyin’i öven

türkmeni ve hoyrat olarak adlandırılır. Yu-

ve dini içerikli olan formları okunurdu. Fa-

karıda ayrıntılı olarak sözü edildiği gibi bu

kat bu gelenek şu anda köyde gazelhanların

formlar Urfa’dan ödünç alınmıştır. Kısas ve

olmayışı nedeni ile sürdürülememektedir.

Urfa’da hoyrat çeşitlerinden en çok Beşiri

Gazel geleneğinin, köyün tarihindeki belirli

hoyratının okunması, Beşiri geleneğinin ori-

dönemlerde sekteye uğramasının temel ne-

jininin Urfa olduğunu göstermektedir.

deni, Urfa’dan ithal edilmiş olmasıdır.

Türkmeni bozlağı, Urfa şehir merke-

Dinsel müzik bağlamında Kısas’ı diğer

zinin Barak Türkmenlerini içlerinde barın-

Alevi-Bektaşi guruplarından ayıran diğer bir

dırıyor olması nedeniyle Kısas bölgesinde

özellik “Cezayir müziği” dedikleri bir türe

de icra edilen bir uzun hava türüdür. Kısas

cemlerde yer vermeleridir. “Cezayir müzi-

yöresinde Türkmeni bozlağına ‘türkmeni’
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denilmektedir. Kısas yöresine ait bilinen
türkmeni formundaki türkülere ‘Esemoğlu’,
‘Gam Yeyip Kayırma Divane Gönül’ ve ‘Bilmez misin Aslın Turab Olduğun’ adlı türküler örnek gösterilebilir.
Sonuç olarak Kısas, Urfa şehir merke-

BOLHMAN, Philip. V. (1988). The Study of
Folk Music in the Modern World. Indiana
University Press.
ÇIPAN, Mustafa. (2000). Fasih Divanı,
İstanbul.
DOĞAN, Mehmet. (2008). Büyük Türkçe
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lenmemiştir. Bölgede ağırlıklı olarak deyiş

EMNALAR, Atınç. (1998). Tüm Yönleriyle
Türk Halk Müziği ve Nazariyatı. İzmir.

türleri okunmaktadır. Urfa şehir merkezin-

EVİN, Aylin. (2002). Uzun Havalar. Ankara.

de türküler genellikle klasik sazlar kullanı-

HOŞSU, Mustafa. (1997). Geleneksel Türk
Müziği Nazariyatı. İzmir.

zindeki müzik geleneğinden çok fazla etki-

larak ve makam geleneği ile icra edilirken,
Kısas’ta ağırlıklı olarak bağlama kullanılır.
Bunun nedeni Kısas’ta âşıklık geleneğine ve
heterodoks dinsel ritüellere olan bağlılıktır.
Bölgede ‘gazel’ ve ya ‘hoyrat okuma’ ve ‘keman çalma’ gibi Urfa’dan ithal edilen müzik
gelenekleri ise belirli dönemlerde sekteye
uğrayıp unutulmaya yüz tutarken, sonra
tekrar moda olabilmektedir. Urfa müzik
geleneğinin Kısas bölgesindeki bu parlayış
ve sönüş durumları, Kısas halkının öz müzik kültürlerini daha içtenlikle anımsayıp
uygulama eğilimi içinde olmalarından ileri
gelmektedir.
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BEYKOZ’DA BİR HORASAN ERENİ: AKBABA SULTAN,
TEKKE VE TÜRBESİ
A KHORASAN EREN AKBABA SULTAN IN BEYKOZ,
LODGE AND SHRINE
Fahri MADEN1

tekrar Nakşi şeyhlerinden Buharalı Abdülhakim Efendi (ö.1888) tarafından canlandı-

ÖZET

Horasan erenlerinden ve gazi-derviş
zümresinin XV. yüzyıl temsilcilerinden olan
Akbaba Sultan, İstanbul’un fethine iştirak
etmiş olup asıl adı Mehmed’dir. Hayatı hakkındaki bilgiler menkıbevi bir nitelik arz etmektedir. Bu münasebetle Akbaba Sultan,
Rum Abdalı veya Ahi olarak da karşımıza
çıkmaktadır. Bugün Beykoz’a bağlı Akbaba
köyünde Fener caddesi üzerinde bulunan
Akbaba Tekkesi ve Türbesi, İstanbul’un

rılmıştır. Böylece Nakşi tekkesi olarak faaliyetlerini devam ettiren Akbaba Tekkesi’nde
1925 yılında tüm tekke ve türbelerin kapatılması sırasında Hafız Ahmed Mansur
Mükerrem Efendi postnişin bulunuyordu.
Bu çalışmada bir Horasan ereni olan Akbaba Sultan hakkında kısaca bilgi verildikten
sonra Akbaba Tekkesi ve Türbesi’nin tarihi
gelişimi ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Beykoz, Bektaşilik,
Akbaba Sultan, Tekke, Türbe.

fethinden sonra yaptırılmış olup, on altıncı
yüzyıl başlarından itibaren Bektaşiler tarafından mamur hale getirilerek on dokuzuncu yüzyılın başlarına kadar ayakta tutulmuştur. 1826 yılında Bektaşiliğin yasaklanması
ve Bektaşi tekkelerinin kapatılması sırasında Akbaba Tekkesi’nin de faaliyetleri durdurulmuştur. Bu sırada tekkedeki Bektaşi
dervişleri sürgüne gönderilirken geride kalan Akbaba Türbesi’nin idaresi Nakşibendi
tarikatına devredilmiştir. Daha sonra tekke
1 Yrd. Doç. Dr., Kastamonu Üniversitesi, Fen-Edebiyat
Fakültesi, Tarih Bölümü.

ABSTRACT
Khorasan Dervishes and class of gazidervish, with representatives of the Akbaba
Sultan in XV. Century, had participated in
the conquest of Istanbul. The original name
of the Akbaba Sultan was Mehmed. Information about the life and character is a mystery. In this connection, he also seen as the
Rum Abdal or Ahi. The Akbaba lodge and
shrine in the village of Akbaba, Beykoz, was
constructed after the conquest of Istanbul. It
became prosperous and kept alive by Bek177
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tashis up until the early ninteenth century.

tılmak ve Hz. Peygamber’in övgüsüne layık

1826 witnessed the prohibition of Bektashi

olabilmek için Buhara’dan kalkıp binlerce

belief and the closure of Bektashi lodges.

kilometreyi yürüyerek İstanbul’a gelmiş,

The activities of Akbaba lodge was stopped.

İstanbul kuşatmasına katılıp şehrin fethedi-

Meanwhile, Bektashi dervishes were ex-

leceğini müjdelemiştir. Kuşatma sırasında

iled and the remaining administration of

bir gün Fatih’i çok düşünceli bir halde gö-

Akbaba shrine was been transferred to the

rüp rüyasında İstanbul’un fethedileceği ha-

Naqshbandi sect. Later, the shrine was con-

berinin verildiğini ona bildirmiştir. Fethin

tolled by Nakhsi sheiks, more specifically by

ardından Fatih onun alim bir zat olduğunu

Bukhara Abdulhakim Efendi (d.1888). Thus,

anlayıp danışmanı, yardımcısı yapmış ve

maintaining its activities as Nakhsi lodge,

ondan ders almıştır. Daha sonra padişahın

Akbaba lodge, in 1925, during the closure

izniyle Beykoz topraklarına yerleşip ilmi ile

of all lodges and shrines, was the postnisin

insanları aydınlatmaya, onlara hizmet edip

Hafiz Ahmed Mansur Mükerrem Efendi. In

yol göstermeye başlamıştır. Bu arada dev-

this study, after examining the Horasan eren

let tarafından ihsan edilen arazide tekkesini

Akbaba Sultan., we will explore the histori-

kurmuş, ardından zaman içinde bölge tek-

cal developments of the Akbaba lodge and

kenin adını taşıyan bir köy haline gelmiştir

tomb.

(Tanman, 1993: 153; Koçu, 1958: 504; Kala-

Key Words: Beykoz, Bektashism, Akbaba Sultan, Dervish Lodge, Tomb.

fat, 1999: 522).

Akbaba Sultan Tekkesi
XV. yüzyılda Akbaba Sultan tarafından kurulan tekke, XVI. yüzyılın başların-

GİRİŞ
Akbaba Sultan, Gaziyan-ı Rum olarak
adlandırılan Rum Abdallarından ve Ahilerden, yani gazi-derviş zümresinin XV.
yüzyıldaki temsilcilerindendir. Asıl adı
Mehmed Efendi olup “Akabalı” lakabıyla
da anılan Akbaba Sultan’ın hayatı hakkında menkıbevi bilgiler mevcuttur.2 Rivayete
göre Fatih Sultan Mehmed’in ordusuna ka-

dan itibaren, Akbaba Sultan’ın hatırasına
ve kurduğu tekkeye Bektaşilerin sahip
çıkmasıyla bir Bektaşi tekkesine dönüşmüştür. Sözü edilen dönemde Hacı Bektaş
Veli Tekkesi’ne bağlanan Akbaba Tekkesi
İstanbul’un çevresindeki diğer Bektaşi tekkeleri gibi şehrin gürültüsünden ve halkın
dedikodusundan uzak, asude ve havadar
bir ortamda yer almaktaydı. Nitekim zengin
bir bitki örtüsüyle ve lezzetli sularla çevrili
olan Akbaba köyü zamanla Akbaba Tekke

2 Akbaba adıyla anılan bir başka mezar (yatır)
Alanya’da bulunuyordu. 1930’larda ziyaret edilen,
fakat daha sonra önce demir parmaklıkları sökülen
yatırdan günümüze hiçbir şey kalmamıştır.
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ve Türbesi sayesinde İstanbul’un en gözde
mesirelerinden birisi haline gelmişti. “Anadolu ve Rumeli’deki birçok “yatırlı mesire-
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de” olduğu gibi, burada da halkın sevgisini

Şeyhülislamlıktan görevlendirilen me-

kazanmış ve kolektif hafızada yer etmiş bir

murlar tarafından kapatılarak yıktırılan Ak-

velinin gömülü olması, dinlenme ve eğlen-

baba Tekkesi uzun yıllar sürecek olan bir

cenin yanı sıra, ziyaretlere mistik bir boyut

sessizliğe bürünmüştü. Yüzyıllar içinde bir-

katmaktaydı” (Tanman, 1993: 153-154).

takım onarımlar ve değişimler geçirerek XIX.

Evliya Çelebi hangi tarikata mensup
olduğunu

belirtmediği

Akbaba

Sultan

Tekkesi’nin XVII. yüzyılda dervişlerin meks
ve sohbet ettikleri gayet bakımlı ve abâdan
bir tekke olduğunu bildirmektedir. Ayrıca o dönemde Akbaba Sultan’ın mezarı bir
ziyaretgâh idi. Yine tekkenin bulunduğu
Akbaba köyü, kiraz ve kestane ağaçlarından
oluşan bir mesire yeriydi (Evliya Çelebi,
1996-I: 209). Bununla birlikte XVIII. yüzyıla
gelindiğinde bir mesire yeri olarak da yazkış yılın her vakti misafiri eksik olmayan
Akbaba Tekke ve Türbesi tam teşekküllü bir
kurum durumuna gelmişti (Tanman, 1993:
153-154).

Bektaşiliğin Yasaklanması (1826)
ve Akbaba Tekkesi
XIX. yüzyılın başlarına kadar bir Bektaşi
tekkesi olarak faaliyetlerini sürdüren Akbaba Tekkesi 1826 yılında kapatıldı.3 Bu tarihte Yeniçeri Ocağı ile birlikte Bektaşiliğin de
yasaklanması söz konusu olmuştu. Tekkelerin kapatılması ve içlerinde bulunan Bektaşi
dervişlerinin sürgün edilmesi hadisesinden
tüm şiddetiyle Akbaba Tekkesi de etkilenmişti.
3 “Yedikule, Eyüp, Rumelihisarı ve Üsküdar taraflarında olup bundan akdem hedm olunan Bektaşi tekyelerinin keyfiyetleri bi’t-tahkîk…” BOA, MAD, 9731,
s. 406; MAD, 9776, s. 338-339.

yüzyıla ulaşan tekke binası bu arada tahribe
uğrayıp kullanılamaz hale gelmişti. Tekke
binası tahrip edilmekle birlikte Akbaba Sultan Türbesi bırakılmış, Bektaşi dervişleri buradan uzaklaştırılarak türbenin idaresi Nakşi tarikatına devredilmişti (Tanman, 1993:
154). Bir zamanlar canlı bir Bektaşi merkezi
olan, yaz-kış misafiri eksik olmayan (Koçu,
1958: 504) Akbaba Tekkesi’nin dervişleri ve
son postnişininin akıbetine ilişkin kesin bilgi bulunmamaktadır. Muhtemelen Kayseri,
Hadim, Birgi vs. gibi Anadolu’nun ilmiye
mensuplarının yoğun olduğu (makarr-ı ulema merkezlerinden birine sürgün edilmişlerdi (Küçük, 2010; 10).

1826 Sonrası Akbaba Tekke ve
Türbesi
XIX. yüzyılda Üsküdar’a bağlı Kandıra nahiyesi içerisinde yer aldığı anlaşılan
(VGMA, Defter nr. 902, vr. 194) Akbaba Tekkesi eski parlaklığını kaybetmiş, tekkedeki
gerilemeye paralel olarak çevresindeki köy
de küçülüp nüfusu azalmıştı. Ayakta kalan
Akbaba Türbesi Nakşi tarikatına devredilmişti. Ayrıca Akbaba Türbesi buradaki cami
ile birlikte Canfeda Hatun vakfının kapsamına alınmış, 1837’de Akbaba Türbesi vakfının zayi olan zaviyedar beratı yenilenmişti
(BOA, C. EV, 36/1759). Aralık 1857 tarihinde burada türbedar olarak Nakşi tarikatın-
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dan Perişan Baba bulunuyordu. Bu tarihte

kadir Paşa’nın yardımlarıyla harap durum-

kendisine seyahat edeceği mahallerdeki pis-

daki tekkeyi tamir ettirmişti (BOA, İ. DH,

koposlara gösterilmek üzere tavsiyenâme

979/77333; Tanman, 1993: 154). Bu tamirat

verilmişti. Mustafa Reşid Paşa tarafından

sırasında tekkeye iki odalı şeyh meşrutası

verilen bu tavsiyenâmede Bektaşi şeyhi Pe-

da ilave edilmiştir. Tekke ve meşruta tek

rişan Baba’nın da Nakşibendi tarikatına bağ-

kat üzerine olup ayrı kapılara sahipti. Buna

lı olduğu vurgulanarak Akbaba Tekkesi’nin

göre meşrutaya sokak kapısından, tekkeye

türbedarı olduğu ifade edilmekteydi (BOA,

ise bahçe tarafındaki kapıdan girilmekteydi

A. MKT. UM, 299/49; BOA, HR. MKT,

(Akbaba Tekkesi, 1982: 517).

220/13).4 Bu durum dolaylı olarak Akbaba
Tekkesi’nin Abdülmecid zamanında Nakşilik adı altında “icrâ-yı faaliyet” ettiğini göstermektedir.

1826 sonrası Akbaba Tekkesi Nakşi
olarak varlığını devam ettirmişti. Nitekim
dönemin tekke listeleri burayı Nakşi olarak göstermektedir. Mecmua-i Tekâyâ’ya

Tekke 1875-1888 yılları arasında Nakşi

göre Akbaba Tekkesi ayin günü Perşembe

şeyhlerinden Buharalı Abdülhakim Efendi

olan bir Nakşi tekkesidir (Bandırmalızâde,

(ö.1888) tarafından canlandırılmıştı. II. Ab-

1307: 13). Yine Yeşilzâde Mehmed Salih’in

dülhamid devrinin başlarında Buhara’dan

Rehber-i Tekâyâ’ya göre de Nakşi adı altın-

İstanbul’a gelen Abdülhakim Efendi, İstanbul merkez kumandanı olan hemşehrisi Abdülkadir Paşa’nın delaletiyle münhal
bir tekke için başvurmuş, yapılan soruşturmayla Akbaba Tekkesi meşihatinin münhal
bulunduğu, zaviyedar görünen Süleyman
oğlu Mehmed’in uzun süredir gaip olduğu
anlaşılmış ve Abdülhakim Efendi 29 Eylül 1875 tarihinde bu makama getirilmişti
(VGMA, Defter nr. 902, vr. 194). Ancak Ak-

da faaliyetlerini sürdüren Akbaba Tekkesi
mamur bir haldeydi (Galitekin, 2003: 248).
Şehsuvaroğlu’nun listesinde de tekke Nakşi olarak geçmektedir (Şehsuvaroğlu, 2005:
268).
Akbaba Tekkesi’nin bulunduğu bölgeye
Canfeda Hatun tarafından XVII. yüzyıl başlarında bir de cami yaptırılmıştı. 1830 yılında
bu caminin hitabet görevine Mehmed Halife
getirilmişti (BOA, HAT, 1581/56). Bununla

baba Tekkesi çok harap bir durumdaydı. Bu

birlikte tekkenin Abdülhakim Efendi tara-

münasebetle Abdülhakim Efendi, Abdül-

fından yeniden ihya edildiği sırada burada

4 “Tarîkat-ı aliyye-i Nakşibendiyyeden Beykoz’da
Akbaba tekkesi türbedârlarından Perişan Baba liecli’s-seyaha bu gün ol tarafa azimet etmiş ve kendisi
şâyân-ı atufet ve ihtirâm zevâttan bulunmuş olmağla mümaileyhden vuku‘ bulacak umur-i hususâtında
her türlü muavenet ve teshilât-ı mukteziyyenin ve
hakkında dahi hürmet ve riayet-i lâyıkanın ifası hususu” A. MKT. UM 299/49.
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mevcut olan Akbaba (Canfeda Hatun) camii
1885-1886 tarihinde tamirden geçirilmişti
(BOA, İ. ŞD, 77/4511). Bunu 1896-1897’deki
bir diğer tamir izlemişti (BOA, ŞD, 139/19;
BOA, İ.EV, 15/1314 Ca 15; BOA, BEO,
859/64352). Tekkeden yüz metre kadar yukarıda olan ve Harem-i Hümayun kethüdası
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Canfeda Hatun tarafından inşa ettirilen bu

mekanlardan tevhidhânenin girişi bahçe

caminin ahşap minaresi 1953 yılında köy-

yönünde, hareminki ise cadde üzerindeydi.

lülerin öncülüğünde tuğlaya çevrilmiş, bu

1980’lerde tekkenin harem bölümünde Ak-

arada muhtemelen cami de tamirden geçi-

baba (Canfeda Hatun) camiinin imamı olan,

rilmişti (Akbaba Tekkesi, 1982: 517).

son şeyhin oğlu oturmakta ve kullanılma-

Abdülhakim

Efendi’nin

vefatından

sonra tekke zaviyedarlığına önce Mehmed
Salih Efendi getirilmişti (VGMA, Defter nr.
902, vr. 194). Daha sonra ise Hafız Ahmed
Mansur Mükerrem Efendi geçmiş ve tüm
tekkelerin kapatıldığı 1925 yılına kadar tekkenin postnişini olarak görev yapmıştı (Tan-

yan tevhidhâne yarı yıkık durumda bulunmaktaydı.” (Tanman, 1993: 154). Ahşap olan
tekke binasının mülkiyeti vakıflara aitti. Son
şeyhin oğullarından Canfeda camii müezzini Abdülhakim Yavrutürk burayı ev olarak
kullanmakta ve vakıflara kira ödemekteydi
(Akbaba Tekkesi, 1982: 517).

man, 1993: 154). Vakıflar Genel Müdürlüğü

Son yıllarda tekke çok harap haldeydi.

arşivindeki Tekâyâ ve Zevâya Defterinde de

Penceresinden içeri bakıldığında tavanın

tekkenin son şeyhi olarak Ahmed Mükerrem

yarı yarıya çökmüş olduğu görülmekteydi.

Efendi gösterilmektedir (VGMA, Tekâyâ ve

Tevhidhâne mekanı oldukça küçük olan tek-

Zevâyâya Mahsus Defter, nr. 109, vr. 13).

kenin şeyh meşrutasının tekkenin önündeki

Ahmed Mükerrem Efendi tekke şeyhliği

sundurmaya açılan ikinci bir kapısı daha

ile birlikte Canfeda camiinde 61 yıl imam-

mevcuttu. Ayrıca tekkenin geniş bir bahçesi

lık yapmış, Kurtuluş Savaşı sırasındaki hiz-

olup burası ceviz, kestane ve elma ağaçları

metlerinden dolayı İstiklal Madalyası almış,

ile doluydu. Canfeda Hatun camiinin ha-

1960 yılında vefatı üzerine cami haziresine

ziresinde Buharalı Abdülhakim Efendi’nin

defnedilmişti. Bu zatın dördü kız, altısı er-

ve kızı İsmet Hanım’ın mezar taşları bulun-

kek on çocuğu olmuştu (Akbaba Tekkesi,

maktaydı. Bu mezar taşlarında “Cennete

1982: 517).

can attı Abdülhakim Efendi (1306)” ve “Fir-

Bugün Beykoz ilçesine bağlı Akbaba
köyünün Fener caddesi üzerinde 253 numarada kayıtlı bulunan Akbaba Tekkesi’nin

devsi bu Hadice İsmet makam kıldı (1325)”
ifadeleri yer almaktaydı (Akbaba Tekkesi,
1982: 517).

ilk yapısı hakkında bilgi bulunmamaktadır.

Akbaba Tekkesi’nden günümüze kalan

1980’lerde hala ayakta bulunan tekke bina-

bir başka hatıra Akbaba Sultan Türbesi’dir.

sı ise sade bir yapıdaydı (Resim 1). “Kâgir

Ancak burası türbeden ziyade bir mezar şek-

bir bodrum üzerinde yükselen ve dış görü-

lindedir. Zira dört duvarla çevrili mezarın

nüşüyle sıradan bir ahşap konutu andıran

üzeri açık olup mimari bir özelliği yoktur.

tek katlı ahşap yapı ufak bir tevhidhâne

Yalnız etrafı demir parmaklıklarla çevrilidir.

ile iki odalı bir harem bölümünden ibaret-

Ayrıca mezar normal boyutlardan uzun ya-

ti. Dikdörtgen pencerelerin aydınlattığı bu

pılmıştır. Mezarın uzun yapılmasının sebebi
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Bizanslılardan kültürel iktibas ihtimalidir.

için mezarları uzun yapmıştır (Altan, 2007:

Bizanslılar kutsal gördükleri kişilerin me-

38). Akbaba Türbesi günümüzde Ramazan

zarlarını uzun yapmaktadır. Onlardan et-

aylarında ziyaretçi akınına uğramaktadır.

kilenen Türkler de kendi evliyalarının daha

Yıllık ziyaretçi sayısı yüz binlerle ifade edil-

aşağı bir mertebede olmadığını göstermek

mektedir (Kalafat, 1999: 522).

EKLER
Resim 1. Akbaba Tekkesi (1983) (Tanman, 1993: 153)

Resim 2. Akbaba Türbesi’nin Günümüzdeki Hali
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Resim 3. Akbaba (Canfeda Kadın) Camisinin Günümüzdeki Hali

Belge 1. Akbaba Sultan Tekkesi Zaviyedarlığına Buharalızâde Abdülhakim Efendi’nin Tevcihine Dair Arşiv
Belgesi (VGMA, Defter nr. 902, vr. 194)
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AHMET ÜMİT’İN BİR SES BÖLER GECEYİ ADLI
ESERİNDE ALEVİLİK KURGUSU
THE CONSTRUCTION OF ALEVİSM IN THE NOVEL “BİR
SES BÖLER GECEYİ” OF AHMET ÜMİT
Murat Cem DEMİR1

will be studied and summarised in terms of
law, sociology, and anthropology and how

ÖZET
Gecenin bir vakti, mahkeme kurulur,
şikâyetler dinlenip yargılama yapılır. Ya-

they are represented in the novel.
Key Words: Alevism, Dar, Excommunication, Görgü Cemi, Law

şanılan her şey bir düzen ve uyum içinde
gerçekleşir. Olayın gerçekleştiği yer bir Alevi köyü, yaşanılan ise Alevi töresidir. Bu
çalışmada Ahmet Ümit’in eserinde yazıya
dökülen Alevilik, hukuk sosyolojisinin ve
antropolojisinin kategorileri ile özetlenmeye
çalışılıp, geleneğin romanda temsil biçimleri
analiz edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Alevilik, Dar, Düşkünlük, Görgü Cemi, Hukuk.

GİRİŞ
Kitaba ve Mekâna Dair
Ahmet Ümit’in dar kurumunu ve düşkünlüğü konu alan bu kısa romanı (öyküsü)2
ilk olarak 1994 yılında yayımlanmış olup, şu
an 18. baskıya ulaşmıştır. Yapıtın, yazar tarafından anne ve babasına armağan edilmesi
büyük bir ihtimalle eseri onun için ayrıcalıklı

ABSTRACT
In the middle of the night a court is established, the complaints are heard and a
judgment is made. Everything happens in
order and harmony. Where this takes place
is an Alevi village and this event is Alevi
tradition. In this study, Ahmet Umit’s novel
1 Yrd. Doç. Dr., Tunceli Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü.

bir konuma sokar. Ancak, öykünün yazarın
kişisel tarihiyle nasıl ilişkilendiği konusunda net bir bilgiye sahip olmadığım için bu
konuya değinmeyeceğim. Yazarın, kitap ile
ilgili kamuoyuna verdiği bilgilerin büyük
2 Ahmet Ümit yapıtını roman olarak dile getirirken,
eser kanımızca hikâye kategorisi içerisinde düşünülmelidir. Gerek kişi ve olay azlığı, gerekse sınırlandırılmış mekân böyle bir tanımlamayı uygun görmemize
neden oldu. Benzer bir yorumu Erol Üyepazarcı da
(2008: 399) yapmıştır.
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çoğunluğu, eserin sinemaya uyarlanma sü-

oluşturur.4 Köyün bulunduğu bölgedeki

recine tekabül eder. Ersan Arsever’in yönet-

Alevilere, Anşa Bacılılar da denir. Bu köy-

menliğini yaptığı film İstanbul ve Tokat’ın

de hala cemler yapılmakta ve inanç canlı bir

Zile ilçesinde çekilmiş, 23 Mart 2012 tarihin-

şekilde varlığını sürdürmektedir. Bu maka-

de de vizyona girmiştir. Habertürk kanalın-

le kitabın Alevilik kurgusu ve görgü cemini

da düzenlenen programda, Ahmet Ümit’in

ele alış biçimine değinecektir. Makale edebi

film ve eserin edebi ve felsefi arka planı hak-

bir eleştiriye odaklanmaz. Asıl amacı kitabın

kında söylediklerini şöyle özetleyebiliriz:

sunduğu örneklerin gelenekteki karşılığını

3

“Romanın türü politik gerilim, ele aldığı
konu ise inanç ile insan arasındaki ilişkidir.
Öykünün bize sorduğu temel soru, ‘İnanç
olmadan yaşayabilir miyiz ya da sadece
inanca bağlı kalarak yaşayabilir miyiz?’ Bu
soruya vesile olan ise Anadolu’nun kadim
kültürlerinden birisi olan Aleviliktir.”

bulmak ve geleneğin içinde yaşanılanları
(ki bunlar önemli dönüşüm dinamikleridir)
analiz etmektir.

Alevilik Kurgusu ve Görgü
Cemine Dair
Görgü cemi, Alevi ayinleri ile ilgili hiyerarşisinin en üst katmanında yer alır.

Romanda olayın geçtiği yer Tokat iline

Genellikle perşembeyi cumaya bağlayan

95 km, Zile ilçesine 28 km uzaklıktaki Karşı-

akşam yapılan görgü, yol kardeşlerinin sor-

pınar köyüdür (Ümit, 2004: 18). Köyde, Hubyar Sultan Ocağı’na bağlı Türkmen- Aleviler
yaşar. Köy halkı Oğuzların Bozok kolunun
Beydili boyuna bağlıdır ve BeydiliSıraç Türkmenleri olarak da anılırlar. Köyün koruluklarında Hubyar Ocağı’nın önderlerinden
biri olan Veli Baba Sultan’ın aile fertlerinden
bazılarının yattığı düşünülmektedir. Kenanoğlu (2002), Hubyar Ocağı’nı 3. kuruluş
evresi ile 2. ve 3. dönem arasındaki çok başlılık (karışıklık) olmak üzere bir ara dönemde inceler. Kronolojide 3. kuruluş evresi,
ocağın Anşa Bacılılar’dan ayrıldığı dönemdir. Bu olay Alevi tarihinde, ocaklar arası ve
içi iktidar mücadelelerine önemli bir örnek

3 http://www.facebook.com/video/video.php?v=
10150613825032210 , erişim tarihi: 17.10.2012.
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guya çekildiği, yılın muhasebesinin çıkarıldığı andır. Alevi inancına göre görgü, “Hz.
Muhammed’in ‘ölmeden önce ölün, mahşer
olmadan hesabınızı görün’ buyruğuna dayanır” (Bozkurt, 1990: 187). Alevi toplumu
içerisinde sosyal yaşamın sürmesi başka bir
deyişle düzen ve düzenliliğin güvence altına
alınması görgü cemi gibi dinsel ritüeller tarafından sağlanır. Hukuk antropolojisi, Alevi toplumu gibi pek çok toplumu, “herhangi
4 Arşiv belgelerinden yararlandığı çalışmasında Selçuk (2012: 170) , Anşa Bacılılar ile ilgili şu kısa bilgiyi
verir: “Anşa Bacılılar, kendi ocak sistemlerini yapılaştırmadan önceki dönemlerde Hubyar Ocağı’na bağlı
“Sıraç Alevi Topluluğu” içinde yer almaktadır. Ancak
Anşa Bacılılar 19. yüzyılın ilk yarısında Sünnileştikleri
gerekçesiyle Hubyar Ocağı’na ve Hubyar dedelerine
tabiiyetlerine son vermiş, kendilerini bağımsız ocak
ilan etmişlerdir.”
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bir merkezi hükümet ve düzenin kolluk gü-

ona yardımımız dokunmaz” (a.g.e. 27). Ai-

cüyle tesisini sağlayan kurumlar olmaksı-

lenin baskısı, cemaatin direnci karşısında

zın, başsız (acephalous)” (Roberts, 2010: 27)

sorunun çözümü en yüksek otorite dede

toplumlar olarak tanımlar. Yüz yüze ilişki-

tarafından gerçekleştirilmiştir. Dedenin “Bu

lerin güçlü olduğu bu tip küçük gruplarda

meydanda ölü bulunması erkânımıza uy-

kendilerine özgü düzenleyici prosedürler

gun değildir, lakin tarikat kardeşleri arası-

önem kazanır, Alevilerdeki görgü de buna

na düşmanlık, kin tohumları düşmemelidir.

örnektir. Aleviler gündelik yaşamdaki ça-

Ben derim ki bu defalık bu ölü meydanda

tışmaları ritüele kanalize ederek çözmeye

kalsın” ifadeleri çatışmayı noktalamıştır.

çalışırlar. Öyküde kahramanın (Süha) ceme

Hukuk antropolojisi ve sosyolojisinin dili ile

tanık olduğu an, “…Komşular, bu meydan

konuşursak homojen gruplarda çatışmanın

Hak davasına iman, günahlara ise tövbe

çözümlenmesi için bağlayıcı mekanizmala-

edilen yerdir. İnsan burada yıkanıp, arınır,

rın devreye girmesine yukarıdaki olay ör-

ikinci kez doğar…” (a.g.e. 22) cümleleri pro-

nek teşkil eder. Toplumsal örgütlenmenin

sedürün başlangıcına işaret eder.

biçimine göre, yaşa bağlı organizasyonlar

Öykü cemin bütün prosedürlerini akıcı
bir dil ve zengin bir anlatım ile okuyucuya aktarır. Bu aktarımın en dinamik anları,
“dede-rehber” ve “talip” arasındaki çatışma-

ile kan bağına dayalı sistemlerde yaşlılar,
cinsiyete dayalı örgütlenmelerde kıdemli
erkekler ve kadınlar, dinsel gruplarda dini
otoriteler çatışmayı çözmede öne çıkar.

dır. Öyküye konu olan talip, kendi canına

Alevilerde hukuksal işleyişi özgül kılan

kıymış İsmayil’dir. Görgü, kapandığı dü-

bir diğer husus ise görgünün dede ile başla-

şünülen defterin tekrar açılması ile başlar.

ması mefhumudur. Aleviler için, dede tar-

İsmayil kendi canına kıymış ve duası okun-

tışılmayacak ve yargılanamayacak bir oto-

madan gömülmüştür. Aile fertleri için bu

rite değildir. Bektaş Sofu’nun (rehber) “Ey

durum İsmayil’e yapılmış bir haksızlıktır.

Dede, dil verdim baş kaldır, döktüğünü dol-

Mezardan çıkartılıp, tabut ile meydana ge-

dur, ağlattığını güldür, yıktığını yap, dara

tirilen İsmayil’in hakkını babası, annesi, eşi

gel, doğru söyle” (a.g.e. 27) cümlesi buna

ve musahibi arar. Yaşanılan, Alevi töresin-

örnektir. Dedenin otoritesi mutlak değildir;

de kabul görmeyen bir hadisenin meydan-

hatta bu öyküde olduğu gibi dede sanıktır

da teşekkül etmesidir. Gelenekte olamayan

da. Aslında bu kitabı bir şekilde dedenin

bir durumun nasıl dirençle karşılaştığı ise

otoritesinin eleştirilmesi olarak da okuya-

rehber Bektaş Sofu’nun ağzından şu ifade-

biliriz. Dedenin, hem verdiği karar, hem

ler ile anlatılır: “Bu meydana ölü getirildiği

de dini bilgisi kitapta tartışmaya açılmıştır.

duyulmuş, görülmüş bir iş değildir. Tarikat

Kitabın işaret ettiği yıllarda (80 darbesinin

erkânımızda bunun yeri yoktur. Ölen insan,

olduğu yıllar) dedelik kurumuna yönelik

Allah’ıyla baş başa kalmıştır. Artık bizim

en önemli eleştiri sosyalist sol tarafından
187
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yapılırdı. Kurumun feodal yapı ile ilişkisi,

yaşanan anlaşmazlığın çapı ne olursa olsun,

yanlış bilinç yaratma potansiyeli ve meşru-

bunun, arkasında iz bırakmadan silinmesi

iyeti bu eleştirilerin nedenleriydi. Oysa bu

ve toplumda herhangi bir etki bırakmadan

eserde dede ve dedelik kurumuna yönelik

çözüm bulması çok kolay değildir.”

eleştirinin temelinde, dini bilginin yetersizliği ve makamın kişisel çıkara hizmet etmesi
yatar. Gelenek sorgulanmamış, taşıyıcılar
(Dede, Bektaş Sofu) eleştirilmiştir. İsmayil’e
ait “beni artık aldatmayacaksınız, sizde hiç
keramet yokmuş” cümlesi bu duruma işaret
eder. İsmayil’in dede ile ilgili eşiyle paylaştığı bir diyalogda bu konu daha da aydınlatılmıştır.

Dede ve Bektaş Sofu’nun cemaati ikna ettikleri kararın gerekçesi, İsmayil’in cenazesinin Sünni cemaat tarafından kaldırılmasıdır.
Varlığını öteki ile arasına koyduğu sınırdan
itibaren tanımlayan her cemaat, ötekinin sınır ihlalini çatışma nedeni sayar. Ona göre,
öteki ile kimlik üzerinden kurulan her ilişki
bir kuşku nesnesidir, tasvip edilmez. Aleviler kimliğini Sünniliğin karşıtlığı üzerinden

“… yarım sofular cahilliklerini cafcaflı

tanımlar ve zorunlu ilişki biçimleri dışında

sözlerle pullayıp hikmet diye yutturuyorlar

(ticaret, askerlik vb. gibi) bu ögeleri sürekli

bize. Oysa yedi yaşında kamil kamil, yetmiş

karşısındaki ile kendi arasındaki fark olarak

yaşında cahil cahildir. Hz. Muhammed’e

sunarlar. Farkın muğlâklaştığı veya öteki-

inanarak İslamiyet’i seçen ikinci kişi Hz.

nin baskın çıktığı her durum erkân tarafın-

Ali’ydi. Hz. Ali, o sıralar ancak on yaşınday-

dan olumsuz değerlendirilmiştir. Kitapta bu

dı. Yaşlı başlı kabile şefleri Hz. Muhammed’i

durum şu şekilde açıklanmıştır:

lanetlerken, Hz. Ali on yaşında olmasına
rağmen onun dünyaya ışık getiren kutlu
bir kişi olduğunu anlamıştı. Eğer biz inancımızı Hüseyin Dede’yle onun söylediklerinden çıkmayan köyün sofularına bırakırsak,
hiçbir zaman hak yoluna giremeyiz” (a.g.e.
52).

“İsmayil kendini vurunca, Jandarma
Komutanı Yılmaz Çavuş işten şüphelendi. Bunun bir cinayet olabileceğini sandı.
İsmayil’in ölüsünü alıp şehre götürdü. Ölüye otopsi yapıldı. Bu da yetmezmiş gibi
Zile’deki şaşı imam ölüyü yıkadı, dualadı; hatta cenaze namazını bile kıldı. Yani

İsmayil’in bu isyankâr tutumu dede ve

İsmayil’in ölüsüne şeriat eli değdi. Tarikat

talip açısından çok önemsenmiş; ama yine

erkânı bellidir. Şeriatın bulaştığı işe tarikat

de bu durum İsmayil’in dualanmamasına

karışmaz. Sünnilerin yıkadığı, dualadığı bir

gerekçe gösterilmemiştir. Çünkü otoriteler

ölüye bizim dua okumamız caiz değildir.

böyle bir münakaşada her zaman dışlamayı

İsmayil bu yüzden dualanmamıştır. Eğer

değil, bazı durumlarda şefkati de bir silah

biz onu dualasaydık Kerbela’da öldürülen

olarak kullanırlar. Roberts’in (2010: 49) de-

Ehl-i beyt başta olmak üzere, bütün şehitle-

diği gibi “Küçük, yüz yüze bir toplulukta

rimizin kemikleri sızlardı. Bütün o mübarek

188

2012 / Yıl: 2 Sayı: 4

insanlara haksızlık etmiş olurduk. Şimdi

iklime maruz kalmamıştır. Ötekiye doku-

de ölüyü dualamamızın, ona tören yapma-

nan dil küçümseme ile hayranlık arasında

mızın mümkünatı yoktur. Tarikat erkânını

hep bocalamıştır. Bu denklemde Ahmet

bozmak istiyorsanız o başka…” (a.g.e. 32).

Ümit’in çalışması ortalamaya, yani dengeye

Kitap etkileyici bir son ile noktalanır.
Meydandan çıkartılmak zorunda kalan
İsmayil’in tabutu karışıklık sonucu devrilir
ve İsmayil herkes için farklı bir çehre kazanır. Kapağı açılmış tabuttan içeri bakan
herkes için artık farklı bir İsmayil söz konusudur. İsmayil, annesine babası Veli Sofu,
eşine pir, dedeye iblis, babaya sır, anlatıcıya
ise romanın kahramanı olarak gözükür. Öznenin ruhsal durumuna göre aynı nesneye
farklı psişik anlamlar yüklemesi, Alevilik
kültüründe sıkça karşılaşılan bir durumdur.
Yazar burada kaybolan, bocalayan öznenin
kendisini bir başka kişide bulmasını ustalıkla anlatır.

SONUÇ
Edebi alanda Aleviliği konu alan pek
çok çalışma yapılmıştır. Hatta inanç ile ilgili edebi yazınların sayısında son dönemde
artış da vardır. Bu girişimleri, ötekini anlamak ve anlatmak açısından değerlendirdiğimizde masumiyet tartışmalarının içinde
kendimizi bulabiliriz. Çünkü madunlar (subalterns) ile ilgili her söylem içerisinde bir
şüphe de barındırır. Bundan dolayı Yakup
Kadri Karaosmaoğlu’nun Nur Baba ile Bekir
Yıldız’ın Kerbela adlı eserleri aynı eleştirel

daha yakın bir pozisyona işaret eder. Benzer
bir değerlendirme Reha Çamuroğlu tarafından da yapılmıştır. Kitap için yazmış olduğu arka kapak yazısında “Alevi kültürü,
Alevi ‘ruh halleri’ ancak bu kadar anlatılabilirdi” demektedir. Kanımızca eser, Alevilik
yazınının en popüler kitaplarından birisidir
ve görgü cemi uygulamalarını anlatan en
önemli eser olan İsmail Metin’in Alevilerde Halk Mahkemeleri (2 cilt) adlı çalışmasına
önemli bir edebi katkı sunar.
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ESKİCUMALI HAMÎD’İN BİR ŞİİRİNİ YENİDEN İNŞA
ETME DENEMESİ
TRYING TO REBUILD A POEM OF ESKİCUMALI HAMÎD

Özer ŞENÖDEYİCİ1

ÖZET
Beş yüzyıl Türk hâkimiyetinde kalan
Bulgaristan, bu zaman dilimi boyunca Türk
kültür hayatının yoğun olarak yaşandığı bir
memleket olmuştur. Bu coğrafyada yaşanan
manevî hayatın birer temsilcisi olarak yetişen şairler, Türk edebiyatına birçok eser kazandırmıştır. Bunlardan biri de Eskicumalı
Hamîd’dir. Hamîd, XIX. asırda yaşamış,
Alevî-Bektaşî temayülleri bulunan, divan
sahibi bir şairdir. Bu şairin oğlu tarafından
derlenmiş divan nüshasında sayfa kenarına kaydedilmiş bir tarih manzumesi bulunmaktadır. Bu manzume, sahip olduğu
bazı özelliklerle, divandaki diğer şiirlerden
ayrılmaktadır. Görsel şiir olarak nitelenebilecek bir şiir sahasına ait olan bu eser, bu
çalışmada yeniden inşa edilecektir. Bu sayede Hamîd’in şairliği tanıtılacak, onun görsel
şiiri tetkik edilecektir.

ABSTRACT
Bulgaria, which remained under Turkish rule for 500 years experienced intense
Turkish cultural life. The poets who represented the spiritual life of the country during that period contributed many works to
Turkish literature. One of them is Hamîd
from Eskicuma. Hamid lived in 19 century,
has a ‘divan’ (a book of poems) and was influenced by Alevi-Bektashism. There is one
particular poem written on the side of his
‘divan’ which was compiled by his son. This
poem is different from all others. It could
be defined as a visual poem. In this article,
Hamid will be introduced by rebuilding and
examining this visual poem.
Key Words: Eskicuma, Alevism, Visual
Poem, Şahin Giray, Classical Turkish Literature.

Anahtar Kelimeler: Eskicuma, Alevîlik,
Görsel Şiir, Şahin Giray, Klasik Türk Edebi-

ları madden bayındır kıldıkları gibi, bu

yatı.

topraklarda yaşayan insanların ruh iklim-

1 Yrd. Doç. Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.

Türkler, hâkimiyet kurdukları toprak-

lerini de ihya etmeyi başarmışlardır. Böylece madden ve manen aynı dili konuşan
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büyük bir bütüne vücut verebilmişlerdir.

ri ayrıcalıklara sahip bir bölge olması ve siyasi

Öyle ki Bağdat’ta Türkçe söyleyen bir şair

istilâlardan uzak kalması hasebiyle Bulgaristan,

ile Rumeli’de aynı dili terennüm eden bir

Osmanlı idaresinde ciddi gelişmeler göstermiş-

başka şair, aynı mefkûrenin birer sözcüsü

tir” (Yalçın, 2009: 557). Osmanlı idaresinin

olabilmiştir. Bu milletin, bilhassa Balkan

hoşgörülü yaklaşımı ve götürdüğü medeniyet

topraklarındaki macerasına bakıldığında,

sayesinde Balkan toprakları kısa zamanda Türk-

gönül ehli tarafından yapılan telkinlerin,

leşmiştir. Ayrıca, “Türklük şuuruyla İslâmiyet’i

kılıçla yapılan fetihlere denk bir tesir gös-

yayan, kolonizatör Türk dervişleriyle, tekkelerin

terdiği görülebilmektedir. Bugün Türk top-

ve çeşitli tarikatların faaliyetleri de Balkanların

rağı olmayan birçok memlekette hâlâ, aynı

Türkleştirilmesi ile iskânına büyük katkıda bu-

manevî havanın teneffüs edilebilmesi, bu te-

lunmuşlardır” (Memişoğlu, 1995: 25-26).

sirin kalıcılığını göstermesi açısından önemlidir. Yine, sonradan vatan hâline getirilen
topraklarda, ana yurttakinden hiç de geri
kalmayan bir edebî atmosferin teşekkül ettiğinin takip edilebilmesi de dikkate değer bir
başka husustur. Bu çalışmada, Balkan topraklarında Türk manevî hayatının gerekleri

Beş asır boyunca Türk egemenliği altında kalan Bulgaristan, Osmanlı Devleti’nin
XIX. yüzyıldaki hezimetlerinden nasibini
almış ve bu bölgedeki Türkler oldukça çetin
şartlarla yüzleşmek zorunda bırakılmıştır.
“Özellikle 93 Harbi olarak da bilinen 1877-1878

çerçevesinde şiirler kaleme almış bir XIX.

Osmanlı-Rus Savaşı Bulgaristan Türklerine ol-

asır şairi kısaca tanıtılacak ve onun bir şiiri

dukça zarar vermiştir. Bu savaşta yarım milyona

yeniden kurgulanacaktır. Bahsi geçen şair

yakın Türk; katliam, açlık, soğuk ve hastalık yü-

bugün Bulgaristan toprakları içinde kalan

zünden hayatını kaybetmiş ve bir milyona yakın

Eskicuma’da (bugünkü Tâgoviste) doğmuş

Türk de göç etmek zorunda kalmıştır” (Vatan-

ve bu coğrafyada hayat sürmüştür.

sever, 2008: 8-9). Bir Türk yurdu iken, birkaç

“Bulgaristan, İstanbul’a yakınlığı, Avrupa yolu üzerinde bulunması, stratejik konumu,
tarımsal üretim kapasitesi gibi özellikleriyle
Osmanlı Devleti’nin, yönetiminde hassasiyet
gösterdiği bir coğrafya olmuştur. Bu nedenle

sene içerisinde uygulanan yıkım ve kıyım
politikaları neticesinde boşaltılan Bulgaristan, Türklerin azınlık durumuna düştüğü ve
pek çok işkencelere maruz kaldığı bir coğrafya haline gelmiştir.

Osmanlı Devleti, bölgedeki senyörler idaresini

Bulgaristan Türk hâkimiyetinde bu-

kaldırarak köylüyü rahatlatmış, hangi dinden

lunduğu yıllarda, edebî anlamda olduk-

olursa olsun Bulgar halkını ‘reaya’ olarak tanım-

ça verimli bir portre çizmiştir. Yapılan bir

lamış ve Bulgaristan, Yeniçeri Ocağı için asker

araştırmaya göre, Osmanlı şair tezkirelerine

alınan bölgelerden biri olmuştur. Böylece tica-

giren 63 isim Bulgaristan menşelidir (Kılıç
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ve Bülbül, 2007: 49-66).2 Ancak bu sayının,
sesini Osmanlı tezkire yazarlarına duyura-

İlk çocuğu Ali için söylemiş olduğu tarih (H. 1221):

bilenlere ait olduğu unutulmamalıdır. Ni-

Geldi ceddÀn u şehìdÀn oúudu tÀrìòini

tekim XIX. yüzyıl Türk şairlerinden Eskicu-

NÀmdaş-ı şeh-i merdÀn èAli ez-Àl-i èabÀ5

malı Hamîd Efendi, bir divan tertip edecek

(24a)

kadar şiir yazmış olsa da yazılı kaynaklarda
adından söz ettirememiştir.3 Alevî-Bektaşî
geleneğe bağlı olduğu, şiirlerinden anlaşılan
Hamîd, bulunduğu coğrafyadaki çeşitli hadiselere tarihler düşürmüş, yaşadığı devir
ve mekânla ilgili önemli ipuçları verirken
manevî iklimini de gözler önüne sermiştir.
Sözgelimi şairin, oğullarının doğumları için
yazdığı tarihlerde, onların birine Ali, diğerine Hüseyin adını verdiği anlaşılmaktadır. Bu da Âl-i Âbâ sevgisinin Hamîd’deki
yansımasına örnek olarak verilebilir. Şairin
düşürdüğü bu tarihlerde, onun, oğullarına
bu isimleri vermesinin nedeni açıkça ifade
edilmektedir4:
2 Bu anlamda bir başka tespite yer vermek uygun
olacaktır: “Osmanlı kültür coğrafyasına şöyle bir göz
atacak olursak edebiyat tarihimize katkıda bulunan
şairlerin büyük bir bölümünün de Balkanlar’daki
şehirlerde doğduğu görülecektir. Bir başka ifade ile
Osmanlı Devleti’nin şair kadrosunun önemli bir bölümünü Rumeli yetiştiriyordu dense, mübalağa edilmiş
olmaz ” (İsen, 1997: 515).
3 Eskicumalı Hamîd’in divanını, Kâmil Ali Gıynaş ile
neşre hazırlamaktayız. Yakın zamanda neşredeceğimiz bu çalışmada şair ve eseri hakkında daha teferruatlı malûmatlara ulaşılabilir. Makaleye konu olan
mevzu, daha önce araştırdığım bir bahse taalluk ettiğinden, ilgili hususu müstakilen makale haline getirdim.
4 Hamîd Divanı’ndan alınan metinlerin transkripsiyonunda, orijinal metnin problemli imlâsı değil, standart Osmanlı Türkçesi imlâsı esas alınmıştır. Metinlerin günümüz Türkçesi ile nesre aktarımı dipnotta
verilmiştir.

İkinci oğlu Hüseyin için düşürdüğü tarih
(1231):
Söyledim bülbül gibi tÀrìò-i ferzendim
Óamìd
Gül-şen-i Àl-i Óüseyn’de gülü oldu nevgüşÀ6 (24a)
Eskicumalı Hamîd’in hayatı hakkında
elde edilen bilgiler, onun divanının sonuna
oğlu Esad tarafından eklenen bilgilerden
ibarettir.7 Bu bilgilerden şairin asıl adının
Ahmed Hamîd olduğu ve Eskicuma’da
doğduğu anlaşılmaktadır. Yine aynı kaynağa göre şairin ölüm tarihi H. 1259’dur (M.
1843). XIX. yüzyıl Bulgaristan-Türk şairlerinden sayılabilecek Hamîd’in divanı, oğlu
Esad tarafından derlenip tertip edilmiştir.
Oldukça kötü bir imlâya sahip olan divanın
nüshası Ankara Millî Kütüphane’de 06 Mil
Yz FB 212 numarada kayıtlıdır. 71 varaktan
oluşan divan, 215x175 mm dış, 155x95 mm
iç ebatlarına sahiptir. Rika yazısıyla kaleme
5 Atalar ve şehitler geldi, tarihini okudu: Âl-i Abâ’dan
mertlerin şahı Ali’nin adaşı (olsun).
6 Ey Hamîd! Oğlumun tarihini bülbül gibi söyledim.
Gülü, Hüseyin ailesinin bahçesinde yeni açıldı.
7 Esad’ın düştüğü kayıt şöyledir: “Hâcegân-ı dîvân-ı
hümâyûndan es-Seyyid el-Hâc Ahmed Hamîd Efendi
sâhib-i dîvân. Cum‘a-i ‘Atîk mevlûden biñ iki yüz elli
tokuz senesi ecel-i mev’ûd ile fevt oldukda, Efendi-i
mûmâ-ileyhiñ sagîr ferzendi el-hakîr işbu tahrîr olunan dîvânı, perîşân evrâkdan itdikde ve terkîmini tâm
eyledikde ber-vech-i zîr târîh söylemişdür.”
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alınan eser, muhtelif satır sayısına sahiptir.
Oğlu Esad, divanın tertiplenişine bir de tarih düşürmüştür. Bu tarih H. 1263 (M. 1846)
tarihini işaret etmektedir.
Eskicumalı Hamîd, Alevî-Bektaşî inançlarını dile getiren birçok göndermeye şiirle-

Bi’l-cümle nebÀtÀt u şecer hem óacer aàlar
Nüh ùaàdaki yerdeki eşyÀ heme giryÀn
Bu derd için Àh eylemeyen óÀric-i úavmiñ
Maóşerde mi yÀ Rabbi ola meskeni nìrÀn
Şol kes ki şehìd-i òÿn için aúmadı eşki
Anda ne òıred var ne dìni var ne òod ìmÀn

rinde yer vermiştir. Şair, 12 imam sevgisini
Farsça münacatında imamların isimlerini
anmak suretiyle ifade eder:

Áh ãaón-ı belÀda sel olup aúdı o demler
CÀnını o şÀh rÀh-ı Óaú’a eyledi úurbÀn

İmÀm Õeynü’l-èAbÀ äÀdıú u KÀôım
ÒırÀmÀn ŞÀhì Àn MÿsÀ RıøÀrÀ

EtbÀèına aèvÀnına Óaú eyleye raómet
Rÿó-ı şeh-i èÀliye selÀm ola hezÀrÀn

Taúiyy ü bÀ-Naúiyy ü èAskerìrÀ
Ki Mehdì vü hezÀr deh meh-liúÀrÀ (2a)

ErbÀb-ı dile bundan èaôìm derd ola mı ki
ÚÀbil degil etsinler eùibbÀ aña dermÀn

Onun, İmam Ali ve Kerbelâ şehitlerine
duyduğu sevgi, kimi şiirlerinde oldukça
samimi bir şekilde işlenmiştir. Sözgelimi
Nevruz’un muharrem ayına denk geldiği

Maóşerde girìbÀnını Óayder ùutar elbet
Şol kÀfir-i bì-dìn başına teng ola meydÀn8
(27b)

H. 1219 (M. 1804) senesi için kaleme aldığı tarihte, Kerbelâ hadisesinden duyduğu
üzüntü ve Yezîd’e duyduğu nefret açıkça
görülebilmektedir:
Görmez misin erişdi bu dem mÀh-ı
muóarrem
Bu mehde dürür vÀúıèa-i şÀh-ı şehìdÀn
Anlar idi ol server-i kevneyn iki çeşmi
Òurşìd idi birisi birisi meh-i tÀbÀn
Laènet o Yezìd cÀnına aèvÀnına laènet
Etdi cigerin Àl-i èabÀnıñ nice biryÀn
Ceyşine ve enãÀrına ecdÀdına laènet
MÀtem-gede úıldı felegi bize o ùuàyÀn
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8 Görmez misin, şimdi muharrem ayı erişti. Şehitlerin
şahının üzücü olayı bu aydadır.
İki cihanın serveri, o iki göz bebeğinden birini güneş,
birini dolunay olarak görürdü.
O Yezîd’in canına, yardakçılarına lânet olsun! Âl-i
Abâ’nın ciğerini nasıl kebap etti.
Onun askerine, yardımcılarına, atalarına lânet olsun!
O sapkınlık, bize feleği matem evi kıldı.
Bütün bitkiler, ağaçlar ve taşlar ağlar. Dokuz dağdaki,
yerdeki varlık, hepsi gözü yaşlı…
Ya Rabbi! Bu dert için âh etmeyen Haricî’nin, mahşerde yeri ateş mi olsun?
O kanlı şehit için gözyaşı dökmeyen kişinin ne aklı, ne
dini ne de imanı vardır.
Âh! Belâ meydanında o kanlar sel olup aktı. O şah,
canını Allah yoluna kurban etti.
Allah, onun tebaasına ve yardımcılarına rahmet eylesin. O yüce şahın ruhuna binlerce selâm olsun.
Gönül ehline bundan büyük dert mi olur? Tabiplerin
ona ilaç bulması mümkün değildir.
Haydar, o dinsiz kâfirin yakasını, elbette mahşerde tutar. (O zaman) onun başına meydan dar gelir.
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Yeri geldikçe Alevî-Bektaşî geleneğine

Metnin tümünün transkripsiyonlu met-

temayülünü dile getiren şairin, birçok şiiri

ni ise şöyle verilebilir:

Bulgaristan’daki kültür ve inanç atmosferi

TÀrìò-i ÓÀcı èAlì Aàa der-Úonaà-ı Belde-i Cumèa-i

hakkında da fikir vermektedir.

èAtìú

Hamîd’in divanı içinde sayfa kenarına

fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün

yazılmış bir şiir ve onun hakkında düşürülen not, bizde bu şiirin bir Osmanlı görsel

NÀ-gehÀn ÓÀcı èAli Aàa ser-i bevvÀbiyÀn

şiiri olabileceği kanaatini uyandırmıştır. Söz

NÀy-ı neng ü nÀm u ãıytı pür-zemìn ü ÀsumÀn

konusu şiir, divanda adı birkaç defa geçen
Hacı Ali Ağa’ya yazılmıştır.9 Başlığı “Târîh-i
Hâcı ‘Ali Aga der-Konag-ı Belde-i Cum‘a-i

NÀm u şÀnı èÀlemi ùutdu be-tedbìrÀn meded

‘Atîk (Hacı Ali Ağa’nın Eskicuma Belde-

Rÿmili’nde ol eben an ced úadìmi òÀnedÀn

sindeki Konağına Tarih)” olan şiirin ilk iki
beyti, eserin imlâsının görülebilmesi ve şii-

NÀdir ü lÀ-miål bir dÀr etdi nev-bünyÀd dilÀ

rin bazı özelliklerinin yakinen tespit edile-

Aldı işbu òÀne resmin ôannım ez-úaãr-ı cinÀn

bilmesi amacıyla alıntılanmıştır (25a):

NÀn u òˇÀnın beõl-i mihmÀn etmege úaãd eyleyip
Böyle bì-mÀnend cÀya bÀnidir ol èÀli-şÀn

NÀ-şek Eski Cumèa Nev cumèa ola kÀn-ı seòÀ
Aósenü’l-aòlÀú böyle görmedi bir kÀm-rÀn

NÀ-revÀ reéyini RistÀlìs’e tevéem eylesem
Meyle sìmi yek-èayÀr yazmaz şehÀ ehl-i lisÀn
Àrìò-i ÓÀ Õ èAlì Aàa er-Úonaà Õ Belde-i Cumèa-i èAt ú
NÀs[ı] iùèÀm-ı ùaèÀm ile ãafÀ kesb eyleyip
Böyle geçdi ser-te-ser èömrü nice demler èayÀn

9 Divanda Hacı Ali Ağa’nın Eskicuma Ambar Ayanı
oluşuna (H. 1231/ M. 1815), oğlu Murâd Bey’in doğumuna (H. 1220/M. 1805) ve ölümüne (H. 1221/M.
1806), yaptırdığı bir caminin bitirilmesine (H. 1221/M.
1806), Eskicuma şehrinde bir konak yaptırmasına (H.
1226/M. 1811), Servi şehrinde bir cami yaptırmasına
(H. 1255/M. 1839) tarih düşürmüştür.

NÀéib-i ÓÀtem odur nÀmı kerìm ibn-i kerìm
Mìr-i èÀlem dehri ùutdu luùf u iósÀnı revÀn

NÀveg-i úavs-i úaøÀdan ol ola yÀ Rab maãÿn
Nev ãafÀlar kesb ede dÀreynde nice vaút u Àn
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NÀéil oldum bu müferreó òˇÀna medóinde bugün
Nukre mÀl beõl eyledim ŞÀhin Giray’la hem-zebÀn

Bu şiirin bir tarih manzumesi olmak dışında bazı özellikler taşıdığı, bazı ipuçlarından hareketle anlaşılabilmektedir. Kaside
nazım biçimiyle kaleme alınan şiirde, onun

NÀbi vü Nefèì bu cÀya gelse görse ãanèatım

sıra dışı bir manzume olduğunu haber ve-

Miål-i bì-endÀze-i nev-õevú ederler bì-gümÀn

ren şu karineler bulunmaktadır:
1. Şiirin bitimine aşağıda görülen not

NÀm verdiñ èÀleme böyle ãanÀyièle Óamìd

ilave edilmiştir. Burada şöyle yazmaktadır:

Demesinler naômına tevèem bulunur

“Bâ‘is-i tahrîr işbu târîh, mukaddem dâ’ire
idi. Sonra böyle tahrîr olundu (Yazma mev-

NÀme-i tÀrìò-i tÀmın yazdı gevher kilk-i şÿò
10

Òoş-zemìn ü dil-fezÀ cÀy-ı ãafÀ zìbÀ-mekÀn

zuu bu tarih, önceden daire idi. Sonra böyle
yazıldı).” Hamîd’in divanını derleyen oğlu
Esad, şiirin önceden daire şeklinde olduğunu, ancak sonradan normal bir metne dö-

10 Kapıcı başı Hacı Ali Ağa’nın şan şöhret ve namının
ney sesi yeri göğü ansızın doldurdu.
Medet! Rumeli’de onun eski hanedanı kuşaktan kuşağa adını, şanını tedbirleriyle âleme yaydı.
Ey gönül! O eşsiz ve benzersiz yeni bir ev yaptı. Kanaatimce bu evin plânını cennet köşklerinden aldı.
O yüce kişi, ekmek ve sofrasını misafire saçmak isteyip böyle bir eşsiz mekânı bina etmiştir.
Ey cömertlik madeni! Şüphesiz Eskicuma artık Yenicuma olur. Böyle mutlu ve iyi ahlâklı bir kimse görülmedi.
Senin düşünceni Aristo’ya benzetsem, uygun düşmez. Ey şah! Gönül ehli şarapla gümüşü aynı ayarda
kabul etmez.
Gerçekten, ömrü baştan başa böyle birçok defa umuma sofralar kurmaktan keyif almakla geçti.
Hatem’in vekili odur, onun adı cömert oğlu cömerttir. Dünya sultanının iyilik ve ihsanı bütün dünyada
caridir.
Ya Rab! O, kader yayının okundan korunsun. İki cihanda nice vakitler yeni yeni keyifler alsın.
Bugün bu refahlı sofraya senin övgünle eriştim. Şahin
Giray’la aynı dili konuşup gümüş saçı saçtım.
Nâbî ve Nef’î buraya gelip benim sanatımı görseler,
şüphesiz hesaba gelmez, eşsiz bir zevk alırlardı.
Ey Hamîd! Dünyaya böyle sanatlarla nam saldın. Şimdi, “Senin şiirine benzer şiir bulunur.” demesinler.
Oynak kalem, senin tam tarih yazını yazdı: Güzel
mekân, gönül açan eğlence mahalli, hoş yer.
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nüştürüldüğünü ifade etmektedir.

2. Şiirde, bir lâfız özelliği dikkati çekmektedir. Dikkat edildiğinde, bütün beyitler
“nâ-” hecesiyle başlamakta ve bu hecenin
tersi olan “ân-“ hecesiyle bitmektedir. Bu
bir döngüyü haber vermektedir. Aşağıdaki şekillerde ilk dört beyitte hecelerin nasıl
başlayıp bittikleri gösterilmiştir.
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yazılmış on üç beytin, ortadaki elif ve nun
harfinde birleştiği bir şiir elde edilebilir.

1. beyit:
nâgehân

3. Şair, önemli bir hüner gösterdiğinin
farkındadır ve bu başarısını dile getirirken
4. beyit:
nân

NÂ

2. beyit:
nâm

kendi sanatını, usta divan şairleri Nef’î ve
Nâbî’ninkilerle kıyaslamaktadır. Öyleyse
şiirde, bu anlamda değerlendirilebilecek bir
ustalık aranmalıdır.

3. beyit:
nâdir

4. Hamîd, şiirinde “Şâhin Girây” ismini
anmaktadır. Bu isim, Osmanlı Devleti’nin siyasi tarihinde, Kırım’ın, Osmanlı Devleti’nin

1. beyit:
âsumân

elinden çıkmasına neden olan han olarak
bilinir. Ancak kendisinin edebî bir yönü

4. beyit:
'âli-úân

ÂN

2. beyit:
hânedân

bulunduğu ve daire biçimli bir görsel şiir
yazdığı da tarafımızca tespit edilen bir diğer ayrıntıdır (Şenödeyici, 2009: 586-592).
Şahin Giray, “yâ-“ hecesiyle başlayıp “-ây”

3. beyit:
cinân

hecesiyle biten ve biçimsel olarak Eskicumalı Hamîd’inki ile aynı özellikleri taşıyan bir
şiir yazmıştır. Aşağıya ilk iki beytini aldığı-

Söz konusu durumun bir döngüsellik

mız metin, çalışmanın sonuna ilave edilen

yarattığı aşağıdaki şekilden hareketle daha

dairevî görsel şiirden alınmıştır (bkz. şekil

açık bir şekilde görülebilmektedir.

1)11:
YÀr ki gelip èÀşıúın menzili úılsa cÀy
Etmeye mi gün yüzü dìdeleri rÿşenÀy
Yayıp o kÀkülleri gün yüze úıldıñ niúÀb
Menzil-i èaúrebde yÀ münòasif olmuşdur ay12
11 Daha önce yayımladığım Şahin Giray’a ait metin,
değerli hocam M. Fatih Köksal’ın şahsî kitaplığında
bulunan bir yazmadan aktarılmıştı. Buraya ise, aynı
metnin daha sonra keşfettiğimiz bir başka versiyonunu aldım.

Bu beyitlerin hepsi ortada bulunan “ân”
hecesine ve dolayısıyla elif ( ) ve nun ( ) harflerine bağlanabilir. Yani, daire biçiminde

12 Sevgili gelip âşığın evini mekân edinse, onun güneş gibi
parlak yüzü gözleri aydınlatmaz mı?
O kâkülleri yayıp güneş gibi parlak yüzünü örttün. Bir başka
deyişle, Ay’ı akrep burcunda ışıksız bıraktın.
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Şahin Giray’ın ekteki görsel şiiri-

NÀr-ı èaşúıñ setr ederdim dilde ey maóbÿb-ı Óaú

ne bakılırsa, 13 yarım dairenin bulunduğu

Òalúa ifşÀ etmek ister dem-be dem dìdemde úan

görülebilir. Bu dairelerin her biri bir beyte
karşılık gelmektedir. Yukarıda, Eskicumalı
Hamîd’in eserine bakıldığında da 13 beyit
bulunduğu tespit edilebilir. Bütün bu ve-

NÀúa-veş her òÀra meyl etmek dilerdi dil dedim
İncelirsiñ rişte tek münkir olur her şÀd-mÀn15

riler, Hamîd’in, Şahin Giray’ınkine benzer

Hamîd’in divanını derleyen oğlu Esad,

bir şiir vücuda getirdiğini gözler önüne ser-

bozuk bir yazıya ve kusurlu bir imlâ bilgisi-

mektedir. Şair, her yönüyle Şahin Giray’ı

ne sahip olduğu için bu şiiri orijinal biçimiy-

örnek alan, hatta onun vücuda getirdiği

le aktaramamış olsa gerektir. Ancak o, şiirin

şablona birebir oturan, fakat merkezdeki

dairevî bir görsel şiir olduğunu, düştüğü bir

harfi nun ( ) olan bir şiir yazmıştır. Yani

notla vurgulama gereği hissetmiştir. Bu sa-

Hamîd’in şiiri, şekil 2’deki şablona rahat-

yede, Bulgaristan topraklarında klâsik şiir

Ancak yazılan her

zevkini XIX. yüzyılda temsil eden bir şairin,

13 beyitlik kasideyi aynı şablona oturtmak

Osmanlı şiiri geleneğini tüm yönleriyle ta-

mümkün değildir. Beyitlerin aynı hecelerle

kip ettiğini gözler önüne sermiştir.

lıkla yerleştirilebilir.

13

başlayıp aynı hecelerle bitmesi gerekmektedir. Bu özellikleri taşıyan bir şiir de Ketencizade Mehmet Rüştü Efendi tarafından kaleme alınmıştır. Rüştü Efendi’nin şiiri de tıpkı
Hamîd’inki gibi “nâ-” hecesiyle başlayıp
“-ân” hecesiyle biten beyitler üzerine kurulmuştur. Söz konusu şiirin iki beyti aşağıya
alınmıştır (Elmalı, 1984: 247)14:

Eldeki ipuçlarından hareketle yeniden
kurduğumuz Hamîd’in şiiri, Osmanlı-Türk
şiirinde görülen ve göze hitap etmesi için
yazılan şiir şubesinin mensubudur. Ayrıca
klâsik şiirdeki nazire geleneğinin görsel şiir
için de geçerli olduğunun bir kanıtıdır. Bunun yanı sıra klâsik şiirde, bazı hususların,
ancak onlara vâkıf olmak suretiyle çözülebileceğini göstermesi açısından da önemlidir.
Klâsik Türk edebiyatı, muazzam bir

13 Şu farkı ilâve etmekte fayda vardır: Şahin Giray’ın
şiirinde ardışık iki beyit, bir sözcüğü paylaşmaktadır.
Bu sözcükler dairelerin kesiştikleri noktalarda bulunan kutucuklar içine yazılmış, her iki beyit için okunması gereken müşterek sözcüklerdir. Hamîd’in şiirinde beyitlerin ortak kullandıkları sözcükler yoktur. Bu
nedenle dairelerin kesişme noktalarındaki kutucuklara yalnızca bir beyte ait sözcükler yazılabilir. Diğer
beyit için aynı sözcük okunmaz.

manzumeler bütünü ve bir inceleme alanı

14 “Osmanlının Görsel Şiirleri” başlıklı kitabımızda,
Ketencizâde’nin şiiri ve konu ile ilgili teferruat ve
farklı görseller bulunabilir.

Bu gönül, dişi deve gibi her dikene meyletmek isterdi.
Dedim ki: “İp gibi incelirsin, her şenlikli kişi münkir
olur.”
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olarak ortaya çıkarılmayı bekleyen pek çok
esrarlı güzelliği barındırmaktadır. Öyle ki
bu şiir geleneğinin, unutulmuş ya da yüz
15 Ey Allah’ın sevgilisi! Aşkının ateşini gönülde saklardım. (Ancak) gözümdeki kan, her an onu halka ifşa
etmek ister.
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üstü bırakılmış birçok ismi ya da eseri bile

larda bıraktığı maddî ve manevî izler takip

tek başına yüksek bir estetik seviye arz eder.

edildiğinde, çözülmeyi bekleyen daha nice

Türk kültürünün egemen olduğu coğrafya-

güzelliklerin bulunduğu görülecektir.

Şekil 1: Şahin Giray’ın görsel şiiri.
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Şekil 2: Şahin Giray’ın şiirinin yazıdan arınmış şablonu. Bu şablona Eskicumalı Hamîd’in şiiri rahatlıkla yerleştirilebilir.
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DERTLİ’NİN BAKIŞ AÇISINDAN ALEVÎ-BEKTAŞÎLER
VE EHL-İ SÜNNET TOPLUMU ÜZERİNE BİR
DEĞERLENDİRME
AN EVALUATION OF ALEVİ-BEKTASHIES AND EHL-İ
SUNNET SOCIETY FROM THE VIEWPOINT OF DERTLİ
Recep TEK1

Anahtar Kelimeler: Alevîlik-Bektaşîlik,
Âşık, Dertli, Ehl-i Sünnet, Grup İçi, Grup

ÖZET
XIII. yüzyılda oluşmaya başlayıp XV.
yüzyılın sonlarında Hacı Bektaş Veli gele-

Dışı.

ABSTRACT

nekleri çerçevesinde ortaya çıkan Bektaşî ta-

A literary movement started to emerge

rikatı etrafında zamanla zengin bir edebî ge-

around the Bektashi sect over time, which

lenek vücuda gelmiş, pek çok âşık Bektaşîliğe

originally began to form in the XIII. century

intisap etmiş ya da bu tarikata sempati duy-

and appeared towards the end of the XV.

muştur. Tarikata müntesip âşıklar, şiirle-

century, and many a minstrel participated

rinde bu tarikatın inanç sisteminden, âdap,

or felt close to this sect. In their poems, tra-

erkân ve ayininden bahsetmişler, tarikatın

ditional Turkish minstrels talked about the

terim ve kavramlarını kullanmışlardır. XIX.

belief system of the sect, its customs, rules

yüzyılın pek çok âşığı gibi Bektaşî olduğunu

and religious rituals, and they used the ter-

söyleyen Âşık Dertli’nin bir kısım şiirlerinde

minology and concepts of the sect. In some

de Alevî-Bektaşî toplumunun inanç sistemi

poems of Aşık Dertli, who is thought to be a

ve değer yargılarının yanı sıra Bektaşîlerin/

Bektashi like many other XIX. century min-

grup içindekilerin kendilerini algılayışları

strels, we can find themes evaluating ehl-i

ile grup dışındakiler/ehl-i sünnet toplumu

sunnet out of the sect and perceptions of

hakkındaki değerlendirmelerini bulmakta-

Bektashis themselves in their own commu-

yız.

nity besides the belief system and values of
Alevi-Bektashi society.
Key Words: Alevism-Bektashism, Âşık

1 Yrd. Doç. Dr., Karabük Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.

(Minstrel), Ehl-i Sunnet, Member, NonMember.
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GİRİŞ

Bektaşîliğin yeniçerilerle olan ilişkisinin

Bektaşîlik, Hacı Bektaş Veli’nin kişiliği

önemli bir rolü bulunmaktadır.3

etrafında XIII. yüzyılda oluşmaya başlayıp

Hacı Bektaş döneminden itibaren Fü-

XV. yüzyılın sonlarında kurumsallaşan bir

tüvvet ehliyle kaynaşan Bektaşîlik, Abdal-

tarikattır. Tarikat, Hacı Bektaş Veli’nin ölü-

lar, Kalenderîler, Haydarîler gibi çeşitli

münden sonra ortaya çıkmakla beraber ge-

topluluklara ait inanç, gelenek ve törenleri

lenekçe ona bağlıdır.

kendi bünyesinde eritmiştir (Gölpınarlı,

Bektaşîlik,

Osmanlı

padişahı

II.

Beyazıd’ın 1501 yılında Balım Sultan’ı Hacı
Bektaş Tekkesi postnişinliğine getirmesiyle
şekillenir (Melikoff, 2006: 21). A. Yaşar Ocak,
Bektaşîliği Kalendirîlikten ayırarak ona bugünkü şeklini kazandıranın Balım Sultan ol-

1997: 268). Bu gibi çok çeşitli akım ve kültürü bünyesinde bulundurması dolayısıyla
Bektaşîlik, örf, âdet, an’ane, âdap-erkân ve
merasimler bakımından çok zengin bir yapıya sahiptir (Kara, 2006: 221).
Bektaşîlik, Hz. Ali ve on iki imam sevgisine dayanan “olgunluk”, “eşitlik”, “özgür-

duğunu belirtir (Ocak, 1992: 374).
XIII. yüzyıl Anadolusu’nun sosyal,
siyasî, dinî ve kültürel şartları Bektaşî tarikatının ortaya çıkışında etkili olmuştur.2

lük” vb. ilkeleri ön plana çıkaran bir tarikattır
(Korkmaz, 2005: 129). Ehl-i beyt’e karşı duyulan sevgi, saygı ve bağlılık, Bektaşî felsefesinin en önemli unsurunu teşkil etmektedir.

Ocak, Bektaşî tarikatının doğuşunu,

Bektaşî dede ve babaları, tasavvufî silsilele-

yapısını ve mahiyetini iyi anlayabilmek ve

rini Hz. Ali’ye kadar dayandırmaktadırlar

doğru değerlendirmelerde bulunmak için

(Soyyer, 2005: 129). Hz. Muhammed’i mür-

tarikatın tarihçesinin iki devrede ele alınma-

şit, Hz. Ali’yi rehber, Hacı Bektaş Veli’yi pir

sı gerektiğini belirtir. Ona göre birinci devre,

tanıyan Bektaşîler, Ortodoks İslam’a başkal-

XIII. yüzyıldan başlayarak XV. yüzyıl sonlarına kadar olan teşekkül devresidir. İkinci
devre ise XVI. yüzyılın başından günümüze
kadar gelen zaman dilimini kapsamaktadır
(Ocak, 1992: 373).
Bektaşîlik,

Anadolu

dışında

İran

Azerbaycanı’nın bir bölümü ile Balkanlar’da
da yayılma imkânı bulmuştur (Melikoff,
2006: 22). Bektaşîlik, özellikle Anadolu
ve Rumeli’de yayılmıştır. Bu yaygınlıkta
2 Bkz. Köprülü, 1976: 205-211; Faroqhi, 2003: 183-184;
Köprülü, 2009: 262-267.
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3 Melikoff, Bektaşî tarikatının Balkanlar’da ve
Arnavutluk’ta gelişme sebebini şöyle izah etmektedir:
“İlk Osmanlı sultanları tarafından fethedilen ülkeleri
Türkleştirmek ve İslâmlaştırmakla görevli kolonizatör (yayılmacı) dervişler olan Bektaşîlerin tarikatı XVI.
yüzyılda yeniçeriler ordusuna bağlandı. Osmanlı gücünün kolu ve seçkin ordusu yeniçeriler, İslâm’ı kabul
etmiş Hristiyan çocuklar arasından devşirilmekte ve
Türk çevrelerde yetiştirilmekte idiler. Bu asker ocaklarının yeni alınan ülkeleri İslamlaştırmakla görevli bir
dervişler tarikatına bağlanışının açıklaması buradadır. Böylece Bektaşîler, yeni alınan ülkelerde Osmanlı
propagandasının aracı oldular. Tarikatın Balkanlar’da
ve Arnavutluk’ta gelişmesinin sebebi de budur” (Melikoff, 2006: 102).

2012 / Yıl: 2 Sayı: 4

dırıyı ve geleneksel Alevî inancını İslâmiyet

Bektaşîliğin Osmanlı İmparatorluğu içe-

öncesi Türk kültür unsurlarıyla kaynaştıra-

risindeki varlığı ve nüfuzu II. Mahmud’un

rak yeni bir dünya görüşü, inanç sistemi ve

1826’da Yeniçeri Ocağı’nı ortadan kaldırma-

hayat felsefesi geliştirmişlerdir.

sıyla son bulur. Yeniçeri Ocağı’nı lağv eden

Bektaşîlik, ibadet dili olarak Türkçe’yi
kullanan, ibadetlerinde kadınlara da yer veren, özgür düşünceye önem veren, kişiyi dar
ve katı kalıplar içerisine sokmayan, görünüşe önem vermeyen, şekilciliğe karşı, insanı
kutsallaştıran bir tarikat olarak ortaya çıkar
(Gölpınarlı, 1992: 22-265). Bu inanç sisteminde herhangi bir sınıfsal ayırım yapılmadan
bütün bireyleri kucaklayan bir insan sevgisi
ve derin bir hoşgörü anlayışı vardır.

aşamasında

önemli

layısıyla Bektaşîliği de yasaklar ve Bektaşî
tekkeleri Nakşibendîlere devredilir6.

I.
Bektaşî tarikatı etrafında zamanla zengin bir edebî gelenek vücuda gelir. Hatta
Köprülü ve Umay Günay gibi araştırmacılar, Bektaşîlik ve onun etrafında şekillenen
bu edebî geleneğin, XV. yüzyılın sonlarıyla
XVI. yüzyılın başlarında teşekkül etmeye

Bektaşîlik, Osmanlı İmparatorluğu’nun
kuruluş

II. Mahmud, aralarındaki organik bağ do-

roller

üstlenmiştir.4 Bektaşîlik, zamanla Yeniçeri
Ocağı’nın da yarı resmi tarikatı haline gelir.

5

Bu sebeplerle tarikat, Osmanlı Devleti’nin
kuruluşundan yıkılışına kadar devlet içerisindeki nüfuzunu korumuştur. Bektaşîlik,
bu tarihî süreç içerisinde gerek oynadığı
siyasî roller ve yapısında barındırdığı farklı
dinî inanç ve telakkileri birleştirici özelliği
gerekse de XVI. yüzyıldan itibaren devletin
resmen tanıdığı tek gayr-i sünnî (heterodoks) tarikat olması sebebiyle en çok dikkatlerin yöneldiği tarikat olmuştur (Ocak,
1992: 373).
4 Ayrıntılı bilgi için bkz. Barkan, 1942: 279-305.
5 Yeniçeriler, Hacı Bektaş’ı kendilerine pir saymaktaydılar. Bu nedenle ocakta, Hacı Bektaş vekili tanınan
bir pir bulunmaktaydı ve bu nedenle de kendilerine
“Tâife-i Bektâşiyân”, Yeniçeri ağasına da “Ağa-yı
Bektâşiyân” denilmekteydi (Gölpınarlı, 1992: 3). Ayrıca bkz. Soyyer, 2005: 70-74.

başlayan âşık edebiyatını vücuda getirdiğini
belirtirler. Günay, bunu şu cümlelerle ifade
eder:
“XV. asrın ilk yarısından sonra Hurufilik, Bektaşî tekkelerine ve oradan da Yeniçeri Ocağı’na girince Yeniçeri ortalarındaki şairler, zahirî bir tasavvuf rengi altında
daha serbest tarzda mey ve sevgiliden bahsetmeye başlamışlardır. Bu devirde Bektaşî
edebiyatı, tekke edebiyatından ayrılarak
bütünüyle müstakil ve hususi bir mahiyet
almıştır. Tekke edebiyatının en dikkate şayan kısmı olan Bektaşî edebiyatı diğer tarikat edebiyatlarından sonra âşık edebiyatını
vücuda getirmiştir. Bugünkü Bektaşî edebiyatında Bektaşî fikir ve temayülleri ağır
basmaktadır. Âşıkların bir kısmının Halvetî,
Kadirî, Mevlevî olmalarına rağmen, hepsinde Bektaşî ruh ve edası hâkimdir. Âşıkların
6 Bkz. Gölpınarlı, 1992: 3; Faroqhi, 2003: 158-182; Soyyer, 2005: 59-74.
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büyük bir kısmının Bektaşî olan Yeniçeriler

süren âşıkların karakter ve mizaçlarına daha

arasından yetişmeleri de bu hususta çok

uygun gelmiş olabilir. Zira âşıkların pek

medhaldir” (Günay, 1999: 10).

çoğunun saz çalmaları, dinin emir ve ya-

Âşıkların hayat hikâyeleri ve şiirlerinin içeriği incelendiğinde onların genellikle
Bektaşî tarikatına mensup oldukları ya da

saklarına tam manasıyla riayet etmemeleri
nedeniyle sofular, vaizler ve zahidlerle ters
düştükleri şiirlerinde görülmektedir.

bu tarikata sempati duydukları görülmek-

Âşıkların Bektaşîliğe intisap etmelerin-

tedir. Nitekim Köprülü, âşıkların mutlaka

de onların sürdüğü gezici yaşam tarzının

bir tarikata mensup olmakla beraber umu-

da etkili olduğu düşünülebilir. Nitekim

miyetle Bektaşî olduklarını ifade eder (Köp-

âşıklar, yaşamları boyunca bir yere bağlı

rülü, 1999: 186). Hangi sosyo-kültürel çev-

kalmayarak sazları omuzlarında diyar diyar

rede yetişirlerse yetişsinler âşıklar üzerin-

dolaşmışlardır. Onların bu uzun seyahatleri

de Bektaşîliğin mühim bir tesiri olmuştur.

esnasında konakladıkları yerlerin başında

Âşıklar arasında Bektaşîlik âdeta bir moda

tekkeler, bilhassa da Bektaşî tekeleri gel-

hâlini alır. A. Talat Onay, âşıklar arasındaki

mekteydi. Köprülü, XVI. ve XVII. yüzyıllar-

bu eğilimi;

da Bektaşî tekkelerinin bütün imparatorluk

“Sazlarına taassup erbâbı tarafından
‘Şeytan icâdı’ nazarıyla bakılan bu adamlar
[saz şairleri], daha ziyâde avâma hitap ve
onlarla temas ettikleri için onları tenşit edecek sözler söylemek, onlarla düşüp kalkarken laubâli ve rint olmak icap ediyordu. İşte
bu mütalaalar neticesindedir ki her saz şai-

memleketlerinde, şehirlerden ıssız dağ başlarına kadar olan yaygınlığı düşünüldüğünde bunun daha iyi anlaşılabileceğini belirtir
(Köprülü, 2004: 43). Bu sebepler başta olmak
üzere buna ilave edilebilecek diğer hususlar
âşıkların Bektaşîliği benimsemelerinde etkili olmuş olabilir.7

ri için ailesinden, muhitinden aldığı ilk din

Bektaşî olan ya da tarikata sempati du-

terbiyesi ne derecede sağlam olursa olsun

yan âşıklar, şiirlerinde Allah-Muhammed-

bemehâl sonunda Bektaşî olmak ve nihâyet

Ali teslisini, Al-i Aba ve on iki imam sevgisi-

ömrünü işretle mahvetmek mukadder bir

ni ve Yezid’e laneti yani “tevella” ve “teber-

âkıbet hükmünü almıştı” (Onay, 1933: 68)

ra” inancını, tarikatın geleneklerini, inanç

sözleriyle ifade eder.

sistemini, Bektaşîliğe ait terim ve kavramları

Âşıkların Bektaşîliğe intisap etmelerinde ya da Bektaşîliğe sempati duymalarında
çeşitli nedenler etkili olmuş olabilir. Evvela

işlemişler, tarikat büyüklerini övmüşler, onların menkıbelerini dile getirmişler, tarikatın
adap, erkân ve ayininden bahsetmişlerdir.

Bektaşîliğin serbest düşünce yapısı, dinin
emir ve yasaklarına karşı kayıtsız tavrı, genellikle sefih, derbeder, sorumsuz bir hayat
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7 Âşıkların Bektaşîliği benimsemelerinin ya da
Bektaşîliğe müntesip olarak gösterilmelerinin nedenleri ile ilgili olarak bkz. Tek, 2011: 81-83.
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II.
Asıl adı İbrahim olan Dertli, 1772 yılında, Bolu’nun Gerede ilçesinin eski adı Yeniçağa olan Reşadiye nahiyesinin Şahnalar köyünde dünyaya gelmiştir. Dertli’nin babası,
Bayraktar Ali Ağa; annesi ise aynı köyden
Ayşe isimli bir kadındır.
İbrahim’in çocukluğu, köyde hayvan
otlatmakla geçer. Bu yıllarda, eğitim alıp almadığına dair herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak zamanın şartları göz önünde bulundurulduğunda onun, köyünde herhangi bir eğitim görmediği söylenebilir.

olan Dertli, Kahire’de bulunduğu sırada M.
Ali Paşa’nın cirit alayını seyrederken tedarik ettiği bir atla oyuna katılır. Oyundaki
hüneriyle M. Ali Paşa’nın dikkatini çeken
İbrahim, Paşa tarafından saraya kahvecibaşı olarak alınır (Onay, 1928: 5-6). Osmanlı
İmparatorluğu’nun önemli kültür merkezlerinden olan bu şehirde Dertli, yaklaşık on
yıl kalır (Kutlu, 1979: 14).
Dertli, eğitimini, uzun süreli kaldığı bu
yerlerde tamamlar. Bu şehirler, dönemin
önemli kültür merkezleridir. Buralarda,
kahvehanelere ve tekkelere sıkça rastlanmaktadır. Bu merkezler, Dertli’nin eğitimini

Çocukluk ve ilk gençlik yıllarını köyün-

ve sanatını geliştirmesi için bir okul vazifesi

de rahat ve huzurlu bir şekilde geçiren İb-

görür. Tekkelerde, din ve tasavvuf bilgisiy-

rahim, babasının ölümünden sonra yaşadığı

le dinî inançlarını geliştirir, tarikatları tanır;

sıkıntılar dolayısıyla8 yirmi beş yaşlarında

âşık kahvelerinde ise, sanata, edebiyata, şii-

İstanbul’a gelir. Fakat burada uzun süre du-

re ve musikiye karşı olan ilgisi artar, sazını

ramayarak Konya’ya gider.

ve sözünü olgunlaştırır.

İbrahim, Konya’da, Hacı Asım Usta adlı

Yaklaşık on beş yıldır doğduğu, büyü-

bir ihtiyarın işlettiği kahvede ocakçılık eder

düğü topraklardan ayrı olan İbrahim, vatan

(Kutlu, 1979: 13). Bu kahvehanede bulundu-

hasretine dayanamayarak, kardeşliği Arna-

ğu zaman diliminde kahveye gelen ilim ve

vut asıllı İsmail ile birlikte Çağa’ya, köyü

sanat erbabının da desteğiyle kendisini ye-

Şahnalar’a döner.

tiştiren, saz çalmaya ve şiir söylemeye başlayan İbrahim’e, burada Lütfî mahlası verilir.

Bu uzun yolculuklardan sonra, memleketine dönen Dertli Saray köyünden Hafi-

Âşıkların seyahat geleneğine uyarak

ze adlı bir kadınla evlenir (Onay, 1928: 12).

Konya’dan ayrılan İbrahim Lütfî, Halep ve

Dertli’nin bu evliliğinden, Ömer ve Seyit

Şam’a uğradıktan sonra Mısır’a, Kahire’ye

Ali adında iki oğlu olur. Dertli bir süre kö-

gider (Kutlu, 1979: 14). Rivayetlere göre

yünde, Mısır’dan birlikte geldiği kardeşliği

gençliğinde güçlü kuvvetli, iri yapılı ve

İsmail ile birlikte babasından kalma top-

çok güzel ata binen, usta bir cirit oyuncusu

rakları işler. Ancak bu tekdüze hayattan

8 Dertli’nin yaşadığı bu sıkıntılar ve tartışmalarla ilgili
olarak bkz. Tek, 2011: 26.

sıkılan Dertli, sazını alıp tekrar seyahatlere
çıkmaya başlar. O dönem için Anadolu’nun
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sanat merkezleri durumunda olan Sivas,

İşte böyle bir ortamda İstanbul’a gelen

Amasya, Kastamonu, Çankırı, Ankara gibi

Dertli, İstanbul’un Tavukpazarı, Beşiktaş,

yerlerde dolaşır (Öztelli, 1964: 3). Saz ve

Aksaray, Tahtakale, Çemberlitaş, Unkapanı

sözdeki ustalığını iyice geliştirmiş, şöhre-

gibi semtlerindeki semai kahvelerinde çalıp

tini Anadolu’nun geniş bir coğrafyasında

söylemeye başlar. Kendisini kısa bir süre

duyurmuş olan Dertli, adını İstanbul’da da

içerisinde çevresine kabul ettirir. Semai kah-

duyurmak belki de daha fazla kazanç sağla-

velerinde adı dilden dile dolaşmaya başlar.

mak ve yeniden rahat bir yaşama kavuşmak
arzusuyla ikinci defa İstanbul’a gider.
Ahmet Talat Onay’a göre, Dertli’nin
İstanbul’a gelişi 1241 (M.1824) tarihine rastlamaktadır. Zira bu tarihlerde Hüsrev Paşa
sadrazam olarak görev yapmaktadır (Onay,
1940: 281).

Dertli’nin giderek artan şöhretinden rahatsızlık duyan bazı eski saz şairleri, onun
bu şöhretini sarsmak amacıyla zor bir muamma düzenleyerek Tavukpazarı’ndaki semai kahvesinin tavanına asarlar. Dertli, bu
muammayı çözerse, sanatını ispat edecek
ve şöhretini pekiştirecek; aksi takdirde sazını bırakıp İstanbul’u terk edecektir. Ancak

Dertli’nin İstanbul’a geldiği bu dö-

Dertli, çözülmesi güç olan bu muammayı

nem, âşık edebiyatının çok popüler olduğu,

çözmekle kalmaz; peşinden de mecliste bu-

âşıklara ve âşık edebiyatına olan sempatinin

lunanları coşturan art arda nağmeler teren-

arttığı, halktan saraya kadar bu edebiyata

nüm eder. Dertli’nin, muammayı çözdükten

ve mensuplarına karşı ilginin yoğunlaştığı

sonra kazandığı parsayı da orada bulunan

bir dönemdir. XIX. yüzyılda İstanbul, âşık

âşıklar arasında paylaştırması onun şöhreti-

edebiyatının merkezi durumuna gelmiştir.

ni bir kat daha arttırır. Dertli’nin bu başarısı

Memleketin her köşesinden gelen âşıklar,

üzerine bir ara Bolu mutasarrıfı olarak da

İstanbul’un meşhur âşık kahvelerinde hü-

görev yapan Hüsrev Paşa, Dertli’yi himaye-

nerlerini göstermeye, kendilerini ispatlama-

si altına alarak onu sarayına “Şamdan Ağa-

ya çalışmışlardır. Toplumun her tabakasın-

sı” yapar (Köprülü, 1940: 645).

dan insanlar, âşık edebiyatına ve âşıklara

Hüsrev Paşa, Tunus’ta gördüğü fesi

ilgi göstermişlerdir. Halkın yanı sıra devlet

deniz askerlerine giydirerek onları, Sultan

adamlarının, zengin ve nüfuzlu kimselerin

II. Mahmud’un huzuruna çıkartır. Bundan

de âşıklara olan ilgisi ve onları himaye et-

hoşlanan padişah, fesin herkes tarafından

meleri neticesinde XIX. yüzyıl İstanbulu’nda

kullanılmasını buyurur (Pakalın, 1983: 610).

âşıklar, kahvehaneler, bozahaneler ve asker

Şairler, fesi öven şiirler söylerler. Bu arada

ocaklarının yanı sıra vezirlerin, paşaların,

Dertli de fesi metheden bir şiir söyler. Riva-

diğer devlet görevlilerinin ve zenginlerin

yetlere göre bu durumdan çok hoşnut kalan

konaklarında da sıkça görülmüşlerdir.

Hüsrev Paşa, şiiri padişaha takdim eder.
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Padişah da bu methiyeye karşılık Dertli’yi

nağı, koruyucusu ve sığınağı Alişan Bey’dir.

Çağa’ya âyan olarak görevlendirir (Onay,

Alişan Bey, ölümüne kadar şairi, koruyup

1928: 22).

kollar.

Çağa’ya âyan olarak görevlendirilen

Ömrünün büyük bir bölümünü gurbet-

Dertli, bu vazifede uzun süre kalamaz ve

lerde yoksulluk ve sefalet içerisinde geçiren

zimmetine para geçirdiği iddiaları netice-

Dertli, 1845 yılında 73 yaşında iken Alişan

sinde yapılan tahkikatla görevinden alınır.9

Bey’in konağında vefat eder. Cenazesi Sa-

Dertli, görevinden alındıktan sonra, eski

manpazarı semtindeki Koyunpazarı camisi-

sefil, derbeder ve başıboş hayatına yeniden

nin kabristanına defnedilir (Onay, 1928: 28).

döner. Eskisi gibi gezgin bir hayat sürmeye
başlar. Bu seyahatlerinin birinde kimilerine
göre aşktan, kimilerine göre sefaletten, kimilerine göre âyanlıktan alınmasından duyduğu üzüntü ve haksız iftiralardan, kimilerine
göre de Kerbelâ hadisesinde Hz. Hüseyin’in
öldürülmesi olayının kendisinde yarattığı
teessürden boğazını usturayla keserek intihar etmek ister. Ancak yanında bulunanların müdahalesiyle ölmekten kurtulur. Şairin
intihar hadisesinden sonra ses tellerinin bozulması ve onu ıstırap içerisinde yaşatması
sebebiyle “Lütfî” mahlasını bırakarak “Dertli” mahlasını kullanmaya başladığı belirtilir
(Onay, 1928: 23; Köprülü, 1940: 647).10
Dertli, intihar teşebbüsünden sonra tekrar seyahatlere başlar. Ancak artık çok uzun
seyahatlere çıkmaz. Son yıllarını Bolu ve
Ankara ile bu iki kentin ilçelerinde geçirir.
Onun bu zor günlerindeki en büyük daya-

Dertli’nin naaşı, 1955 yılında Gerede
kaymakamı Mehmet Berberoğlu’nun başkanlığında kurulan bir dernek tarafından,
Bolu-Gerede yolu üzerinde bulunan köyünün karşısına yaptırılan anıt mezara kaldırılır.

III.
XIX. yüzyılın pek çok saz şairi gibi
Bektaşî tarikatına mensup olan Dertli, şiirlerinde Bektaşî düşüncesini ifade eder. Bu
nedenle Dertli’nin şiirlerinden Alevî-Bektaşî
toplumunun inançları, değer yargıları, kendilerini algılayışları ile cemaatin dışındakiler hakkındaki değerlendirmelerini bulmaktayız.
Dertli’nin aşağıdaki mısraları onun içinde bulunduğu Alevî-Bektaşî topluluğunu
yani grup içi kimliğini açıkça ifade etmektedir:

9 Dertli’nin ayanlık görevinden alınması konusunda
yapılan yorumlar ve varılan kanaatlerle ilgili ayrıntılı
bilgi için bkz. Tek, 2011: 37.
10 Dertli’nin intihar olayı, bu hadisenin geçtiği yer ve
“Dertli” mahlasını alması hususunda yapılan tartışmalar ve yorumlarla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Tek,
2011: 38-39.
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Biz güruha sorsalar ki ey kavm kimlersiniz
Tabi-yi şâh-ı velâyet Murtazâ derler bize (Tek, 2011: 414/2)
Ne Kadriyem ne Sa’diyem ne Rufâi ne Nakşıbend
Tarikatda pirim el Hacı Bektâş-ı Veli dirler (Tek, 2011: 477/3)

Dertli’nin içinde bulunduğu Alevî-Bektaşî topluluğu (grup içi/içeridekiler),
Âşık-ı sâdık muhibb-i Mustafa derler bize (Tek, 2011: 414/1a)
Derdile gayret-keş-i âl-i abâ derler bize (Tek, 2011: 414/1b)
Bende-yi şâh-ı şehid-i Kerbelâ derler bize (Tek, 2011: 414/3b)
Ehl-i aşk meyhânelerde na’ra-yı Haydar çeker (Tek, 2011: 475/3b)
Bilenler kokladı destin bize Mevlâ gülü dirler (Tek, 2011: 477/5b)
mısralarında da görüldüğü gibi kendilerini, “Âşık-ı sâdık muhibb-i Mustafa”, “gayretkeş-i âl-i abâ”, “bende-yi şâh-ı şehid-i Kerbela”, “ehl-i aşk/aşk ehli” (Tek, 2011: 475/3b;
Tek, 2011: 463/5a), “Tabi-yi şâh-ı velâyet” (Tek, 2011: 414/2b), “eşkıya”, “bî devâ” (Tek,
2011: 414/4b; Tek, 2011: 415/5b), “harabat ehli” (Tek, 2011: 501/4a), “zincir-i aşka girenler”, “Mevla gülü” (Tek, 2011: 477/5b) kavramlarıyla adlandırırlar.
Kendilerini bu kavramlarla adlandıran Alevî-Bektaşî topluluğu mensuplarında (grup
içindekiler), mistik bir dünya görüşü, derin bir hoşgörü ve insan sevgisi vardır.
Dertli,
“Kul mudur dost aşkı itmemiş zuhûr”
“Candan bir dost dimek bin sevâb deger”
“Kul mudur dost aşkı olmayan meger” (Tek, 2011: 333)
mısralarıyla bu düşünceyi yansıtır. Onlar, bütün insanları bir görürler, hiç kimseyi ayırt
etmezler, herkese ve her şeye aynı gözle bakmaya çalışırlar.
“Kimsenin hakkında kem söylemeyiz
Ehl-i hakikati zem eylemeyiz” (Tek, 2011: 392/2)
mısralarında da ifadesini bulan diğerlerine karşı merhametli ve anlayışlı olmak, iffetli
olmak, tevazulu davranmak, incindiklerinde, zarar gördüklerinde karşılık vermemek, başkasına hatta hiçbir canlıya zarar vermemek grup içinin başlıca düsturlarındandır.
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“Varlık”, “benlik”, “gösteriş”, “ululanmak”, “herkesi hor görmek”, “iyiliği başa kakmak”, “haddini bilmemek” gibi şeyler onlar için kötüdür ve grup içindekilere bu tür davranışlar yakışmaz. “İyiliği kötülükle değil, kötülüğü iyilikle karşılamak”, “kendisini her
şeyden aşağı görmek”, “kardeşlerinin hayrına koşmak”, “açı doyurmak”, “susuzu kandırmak” onların hayat felsefelerindendir (Gölpınarlı, 1992: 127).
“Yaşayış aşkı”, “kötülüğe karşı direnme”, “güzellere, güzel yemeye, içmeye, yaşamaya
karşı özlem”, “insan, hayvan ve çiçek sevgisi”, “kusurları örtme” çabası vardır (Gölpınarlı,
1968: 369). “Mümin, suçu affeder, ayıbı yaymaz örter, gördüğünü örter, görmediğini söylemez” (Gölpınarlı, 1992: 127). Konuğa büyük önem verirler (Gölpınarlı, 1992: 127).
Grup içindekiler, ilahî emirlerin gerçek anlamlarını kendilerinin kavradıklarına inanırlar. Bu nedenle de gerçek yorumun ve gerçek bilginin kendilerinde olduğunu söylerler.
Vahdet-i vücut felsefesi, Alevî-Bektaşî inancında ikinci planda kalır. Buna karşılık Hz. Ali
ve Ehl-i beyt sevgisi ön plandadır. Birçok nefeste, Hz. Ali Allahlaşmakta, Hz. Muhammed’e
Hz. Ali’nin rehber olduğu konusu açıkça görülmektedir (Gölpınarlı, 1968: 366).
“Gönül bir yâr sevdi cihân içinde
Disünler ol yâre âlem maşallâh
Okunsun yârimin mâh cemâlinde
Ahsenü’l hâlikin tebarekallâh” (Tek, 2011: 251/1)

“Sad hezâr’es selam o nesl-i pâke
Esrâr-ı Murtaza sıgmaz idrâke
Birkez muştasın[ı] urunca hâke
Erham semâ Allah u ekber didiler” (Tek, 2011: 355/2)

“Menimdir vü ehlime Dertli sorarsan sevdiğim kimdir
Benim cânımda cânânım gözüm nuru Ali dirler” (Tek, 2011: 477/6)

“Al-i Muhammed’i koyma dilinden
Bu aşk ile yana yana var yürü” (Tek, 2011: 383/2)
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“Kam alub gönülden lezzet bulamaz
Dertli erenlere mahrem olamaz
Her imam ölüyü diri kılamaz
Hacı Bektaş-ı Veli olmayınca” (Tek, 2011: 241/3)

Hasanü’l Hüseyin beddüd’düccâdır” (Tek, 2011: 383/3c)
“On ikidir müminlere rehnüma” (Tek, 2011: 240/3d)
“Dilde zikrim ism-i Ali lâ fetâ” (Tek, 2011: 240/2d)

“Alevîyim, Hüseynîyim, Haydarî
Olsa idim Kamber’inin kamberi
Şâh Tâki ya Nâki, Mehdi, Askeri
Dertli yollarında kemter didiler” (Tek, 2011: 356/3)
mısralarında Alevî-Bektaşîler’in, Hz. Peygamber’i ve Ehl-i beyt’i sevmek, onları sevenleri sevmek (Gölpınarlı, 1977: 337) anlamına gelen “tevella” inancına ve yine Dertli’nin,
“Öyle yâri görüp sevmeyen âşık
Kâfir olur gider neuzübillâh” (Tek, 2011: 251/3)
“Bildiniz mi siz Yezid’in bagrının taş oldıgın” (Tek, 2011: 470/6a)
mısralarında da ifadesini bulan Hz. Peygamber ve Ehl-i beyt’i “sevmeyenleri onlara
zulmedenleri sevmemek, onları sevmeyenleri sevenleri de sevmemek” (Gölpınarlı, 1977:
337) anlamına gelen “teberra” inancına önem verirler.
“Allah’ın nuru bütün âlemlerde tecelli eder. Ali, bu tecellilerin en yükseğidir. İlahi nurun eksiksiz mazharıdır” (Melikoff, 2006: 106). Hz. Ali görünüşte kul gerçekte ise Tanrı’dır
(Gölpınarlı, 1992: 128). Dertli, Alevî-Bektaşî inancındaki bu düşünceyi:
“Er yolunda bu âleme gelenler
Cümlesi Ali’ye server didiler
Cümle evliyâlar cümle erenler
Bin bir ismin birin Haydar didiler” (Tek, 2011: 355/1)
mısralarıyla ifade eder.
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Grup içindekiler için kendini bilmek önemlidir. Grup içindeki her fert içindeki gizli
hazinenin farkına varıp onu çıkarmalıdır. Dertli, bu felsefeyi,
“Ancak odur güzellerin sultânı
Sana bu güzellik Hakk’ın ihsânı
Şaşurma Dertliyâ kendini tanı
Melâik yüzine bakma ayıbdur” (Tek, 2011: 370/3)
mısralarıyla ifade eder. Grup içindekilerin en önemli düsturlarından biri, “eline, diline
ve beline sahip olmak”tır. El, hiç kimseye zarar vermemek, rızasız bir şeyi almamak; dil,
hakaret, küfür, gıybet ve yalandan uzak durmak, tarikat sırrını ya da söylenen bir şeyi başkalarıyla paylaşmamak; bel ise şehvanî arzulardan uzak durmak, harama bakmamak ve
kimsenin namusuna göz dikmemek anlamındadır.
Grup içindekiler, batınî inançları benimsedikleri için dinin hiçbir dış şeklini kabul etmezler. Dertli’nin,
“Gayrı şerh it ey hâce savm u salâtın ecrini
Çok şükür yoktur benim savm u salâta niyetim” (Tek, 2011: 452/5b)
mısralarında da görüldüğü üzere onlar abdest alıp namaz kılmazlar, Ramazan’da oruç
tutmazlar. Ramazan orucu yerine Hz. Hüseyin’in Kerbela’da şehit edilmesi hadisesine binaen Muharrem ayında on iki Şii imamı sembolize eden on iki gün orucu tutarlar. AlevîBektaşîlerde oruç kuralları çok serttir.
“Su içilmez, susuzluğu hafifletmek için bir parça ayran ya da çay tadılır, bıçak kullanılmaz; bu da bıçak kullanılacak hiçbir şeyin yani katı yiyeceklerin yenmediğini gösterir;
yıkanılmaz ve tıraş olunmaz çünkü su kullanmak yasaktır, sert toprakta yatılır, siyah giyilir
ve gülünmez. On iki yas gününden sonra on iki çeşit yiyecek içeren geleneksel yemek aşure
yapılır, kurbanlar kesilir ve etleri pişirilir” (Melikoff, 2006: 78).
Alevî-Bektaşîlerde, tarikata giriş töreni durumunda olan ikrar ayininde, talibe rehberin
aldırdığı abdest (Soyyer, 2005: 226-227, 237), talip ikrarını bozmadıkça yani tasavvufa, şeriata, tarikata uymayan herhangi bir şeyi yapan kişi anlamına gelen “düşkün” (Korkmaz,
2005: 203) olmadıkça bozulmaz. Grup içindekiler, “Benim abdestimden şüphem yok, aldığım abdesti bozmadım” sözüyle kendilerine verilen öğütlerin dışına çıkmadıklarını anlatamaya çalışırlar (Gölpınarlı, 1992: 126-127).
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Namaz ise yine ikrar ayininden ibarettir (Gölpınarlı, 1992: 99). İkrar ayininde rehberin
talibe yol abdestini aldırdıktan sonra iki rekat namaz kıldırması (Korkmaz, 2005: 347) ve
dede/babanın Hazret-i Pir postunda iki rekat namaz kılmasıdır (Soyyer, 2005: 224). Grup
içindekiler, Dertli’nin,
“Beş vakit namazdır boynunun farzı” (Tek, 2011: 338/4b)
mısraında da görüldüğü üzere namazın mümin için zorunlu kılındığını bilirler. Ancak
onlar için namaz bir sorun değildir. Çünkü bu inanan ile Tanrı arasındadır. Onlara göre
Tanrı’ya inanmak için günde beş vakit namaz kılmaya gerek yoktur.
Grup içindekilere göre “Namazı kılınmış, abdesti alınmış, sorusu sorulmuş mümin ölmeden önce ölmüştür” (Gölpınarlı, 1992: 127).
Abdest alıp namaz kılmayan Alevî-Bektaşîler,
“Ol bade-yi aşkı nûş iden âdem
Girer mi mescide meyhâneler var” (Tek, 2011: 342/1)
mısraında ifade bulduğu üzere camiye de gitmezler. Onlara göre Allah’a kulluk için
camiye gitmeye gerek yoktur. Onlar, dinî ibadetlerini topluca bir araya geldikleri evlerde
ya da “cemevi” denen yerlerde yaparlar (Andrews-Markoff, 1987: 53-54). Buralarda kadınerkek ayırımı gözetmeksizin Türkçe ile ibadetlerini gerçekleştirirler.
Grup içindekiler, “Hac” ibadetinin de gerekli olmadığına inanırlar. Onlara göre Kabe
insanın gönlüdür. Dertli, bu düşünceyi,
“Dön ziyâret eyleme İbrahim’in bünyâdını
Dertli’nin gönlün ziyâret eyle Beytullâh’ı gör” (Tek, 2011: 488/6)
mısralarıyla ifade eder. Grup içindekilerin en önemli vazifelerinden biri gönül almaktır. Gerçek hac, gönül yapmaktır. Hac için aşk ehlinin gönlünü ziyaret etmek yeterlidir.
Grup içindekiler için hac ibadetinin gereksiz görülmesinde “Biz diriye varırız, ölüye değil” düşüncesi de etkili olur. Erdebil sufileri İran’a hâkim olduktan sonra grup içindekiler,
İran’a bağlanmışlar ve Mekke yerine Erdebil’e gitmişlerdir (Gölpınarlı, 1992: 87).
Görüldüğü üzere grup içindekilere göre Tanrı’ya olan kulluğu göstermek için ne camiye gitmeye ne abdest alıp namaz kılmaya ne oruç tutmaya ne de hacca gitmeye gerek
vardır.
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Grup içindekilerin inanç sistemlerinden biri de Dertli’nin,
“Dertli dertlerini gördüm on iki
Üçer üçer dörde verdim on iki
Dört kapudan üçer girdim on iki
On ikidir müminlere rehnüma” (Tek, 2011: 240/3)
mısralarında ifadesini bulan dört kapının yani şeriat, tarikat, marifet ve hakikatin manasını iyice öğrenmektir. Şeriat, İslam dininin inanç, ibadet ve muamelat esaslarının tümü;
Tarikat, insanı bilişten oluş haline getiren manevi yol; Hakikat, Tanrı’nın sezgisel tecrübesi
ve gerçeğin aslı; Marifet ise Tanrı’nın tasavvufi bilgisidir (Gölpınarlı, 1977: 102). Ayrıca bu
dört kapının her birinin onar makamı olduğu ve bu suretle dört kapının kırk makamı bulunduğu ifade edilir (Gölpınarlı, 1972: 102).
“Getir sâki mey-i engûr[u] el tutmaz ayak tutmaz
Anı zâhid yasak itdise aşk ehli yasak tutmaz” (Tek, 2011: 499/1b)
“Terk-i mahbûb itmeyiz hem işreti Bektaşiyiz” (Tek, 2011: 501/3b)
mısralarında da görüldüğü gibi Dertli tarafından “aşk ehli” olarak nitelenen grup içindekiler için alkol yasak değildir. Grup içindekiler, dinî toplantılarında alkollü içecekleri
kullanırlar. Ancak onlara göre bu uygulamanın arka planında peygamber efendimizin Miraç gecesinde kırk azizle karşılaşması hadisesinde yaşanan olay vardır. Bu olaya göre Hz.
Muhammed Kırklar Sofrası’na vardığında nerede olduğunu sorar. Henüz kendisinin tanıyamadığı Hz. Ali ona “Biz kırklarız ve kırkımız biriz” der. Peygamber kanıt isteyince Hz.
Ali elini keser ve o an bütün kırkların elinden kan damlamaya başlar. O zaman Hz. Peygamber: “Siz burada otuz dokuz kişisiniz” der. Kendisine, “İçimizde biri rızk dilenmeye
çıktı” cevabı verilir ve hemen kanayan bir el görülür. Rızk dilenmeye gitmiş olan Selman-ı
Farisî bir tek üzüm tanesi ile dönmüştür. Peygamber efendimiz bu taneyi sıkar ve ondan
bütün kırkları esritecek olan şerbeti çıkarır (Melikoff, 2006: 47). İşte grup içindekiler, meclislerde içki sunulmasının sembolik olarak Hz. Muhammed’in kırk azizle üzüm suyunu
paylaşması hadisesinin canlandırılması olduğunu ifade ederler. Grup içindekilere göre bu
ritüel bir içiştir ve sosyal içmeden farklıdır. Bireyler için içki ulaşılabilir kılınırsa insanlar
onu arzulamayacaklar ve onun müptelası olamayacaklardır. Aynı zamanda Dertli’nin,
“Ehl-i aşk camlar içer imânı artar şevkile” (Tek, 2011: 463/5a)
mısraında da görüldüğü üzere içki, grup içindekilerin imânını arttırmaya vesile olmaktadır.
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Grup içindekiler, dinî toplantılarında sazı kullanırlar. Nefesler, sazın nağmeleriyle canlanır, hayat bulur. Grup içindekiler için sembolik olarak sazın gövdesi Hz. Ali’yi, sapı, onun
kılıcı Zülfikar’ı, on iki teli ise on iki imamı temsil etmektedir (Andrews-Markoff, 1987: 56).
Dertli’nin “Telli Saz” şiiri grup içindekiler için bu çalgı aletinin ne kadar önemli olduğunu
ortaya koymaktadır.
Grup içindekiler için kadın-erkek ayrımı yoktur. Sazlı ve içkili yapılan ibadetlerinde,
kadınlar da erkeklerin yanındaki yerlerini alırlar. Alevî-Bektaşîler için kadın ve erkeğin bir
arada bulunup ibadet yapmasının temelinde, kadına eşit davranmak gerektiği düşüncesi
yatar. Grup içindekilere göre kadın ve erkeğin bir arada bulunmasının olağan bir durum
hâline gelmesi şehvanî arzuları azaltacaktır. İbadetlerinde kadınlar, erkeklerin karşısında
ya da arkasında yer alırlar (Andrews-Markoff, 1987: 54).
Grup içindekiler, Sünnî inanışları alaylı bir şekilde tenkit ederler. Alevî-Bektaşî, Tanrı
ile içli dışlı, senli benlidir. “Sırası gelince Tanrı’ya değil, inancın merkezi ve mihveri olan
Ali’ye bile çatar, onu bile tenkit eder” (Gölpınarlı, 1992: 203). Çünkü Dertli’nin,
“İnâyet eyleyüp kılarsa kaza
Keremler getirir ol Gani perver
Dünyâ kadar cürmüm olsa afv ider
Neye kâdir degil Hazret-i Allâh” (Tek, 2011: 249/4)
mısralarında da görüldüğü üzere Cenab-ı Allah kendilerince korkulacak, çekinilecek
bir kudret değildir. O, yeri gelince sevilecek yeri gelince nazlanılacak bir kudrettir (Gölpınarlı, 1992: 203). Tanrı, kulu ne kadar günah işlese de affeder, onun nazını, sitemini çeker,
aykırı sözlerini bile hoş görür. Aynı zamanda
“Kulu kulla sual itmez o Settâr
Benim için seni nâra mı yakar” (Tek, 2011: 250)
mısralarında da görüldüğü üzere her kul kendi yaptığından sorumludur. Kulun işlediği günahlar kendinedir. Tanrı, kulun işlediği günahın cezasını başkasına çektirmez. Ahiret
de onlara göre pek korkunç bir âlem değildir. Zaten Alevî-Bektaşîlerin çoğu, ruhun kalıptan kalıba geçeceğine inanır. Onlara göre “Allah yaptığını bozmaz, kurduğunu yıkmaz.
Soru melekleri, kabir azabı, sırat, mizan, halkı kötülükten çekmek için söylenmiş korkutucu
şeylerdir” (Gölpınarlı, 1992: 203).
Miraç gecesi arşta kurulan “Kırklar Bezmi”nin yeryüzündeki tekrarı olan cem ayini
(Melikoff, 2006: 78), grup içindekilerin ahlâki kodlarının bozulmasını engelleyen (Andrews214
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Markoff, 1987: 50) en önemli etkinliktir. Cem, grup içindekiler için şu fonksiyonları ihtiva
etmektedir:
a- Halk açısından eşitlerin bir etkinliği, tapımıdır. Cemde herkes “can”dır. Zenginfakir, kadın-erkek, büyük-küçük herkes eşittir.
b- Yardımlaşmayı ve dayanışmayı güçlendirir.
c-

Arınmayı sağlar. Ceme ölü gelinir, diri çıkılır.

d- Eleştiri ve öz eleştiriyi geliştirir.
e- Aydınlanmayı sağlar.
f-

Grup içinin kurallarına riayet etmeyen canlar için bir grup içi yargılama mekanizmasıdır (Korkmaz, 2005: 160).

Dertli, şiirlerinde kullandığı, “meclis”, “pir”, “sâki”, “meydan”, “merdane”, “bezm-i
âlem”, “aşk meyi”, “dem”, “peymâne”, “nöbet gözetmek”, “cam-ı mey”, “bâde”, “aşk ocağı”, “muhabbet sırrı”, “cem olmak”, “teşne”, “pervâne”, “şem”, “gülşen”, “ulu meydan”,
“bezm-i âşıkan” gibi sözcük ve sözcük gruplarıyla grup içindekiler için önemli bir etkinlik
olan cem ayinini dinleyici/okuyucunun hafızasında canlandırır.
Dertli,
“Bir yerde cem olmuş beş on âşıklar
Çıkup birbirine meydan iderler” (Tek, 2011: 357/1)
“Seyrimde bir şehre eyledim nazar
Gördüm elvan dürlü meyhâneler var
Teşne var mı diyu sâkiler gezer
Ellerinde dolu peymâneler var” (Tek, 2011: 344/1)
mısralarıyla bir cem ayini tasviri yapar.
Cem ayininin yapıldığı meclisi “bezm-i âşıkân”, “gülşen”, “sâki-yi devran”, “ulu meydan”, “nâbedid eyvân” gibi isimlerle adlandıran Dertli, sevdiğini, “aydınlanma”, “arınma”
ve “dayanışma”nın ocağı olan ceme davet eder:
“Dilbere gülşâne dogru gel didim gelmem didi
Bezm-i âşıkâne dogru gel didim gelmem didi
Gel didim gelmem didi bilmem murâdın dilberin
Gel didim bizden yana doğru didim gelmem didi” (Tek, 2011: 424/1,2)
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Dertli, ikinci beyitte kullandığı “bizden yana” ifadesiyle de safları açıkça ortaya koyar
ve sevdiği ile kendisinin farklı gruplara mensup olduklarını göstermeye çalışır.
Dertli’nin,
“Bir Şirin elinden aşk meyi içtik
Hakkıle bâtılı fark idüp seçtik” (Tek, 2011: 365/3)
“Bâdedir yandıran aşk ocağını” (Tek, 2011: 258/3d)
“Teşne var mı diyu sâkiler gezer
Ellerinde dolu peymâneler var” (Tek, 2011: 344/1)
“Birtakım doldurub birtakım sunar
Birtakım susayub birtakım kanar” (Tek, 2011: 344/2)
“Bir eli kâseli bir eli taslı” (Tek, 2011: 344/3)
mısralarıyla cem ayini esnasında görevli dervişlerin önce dede/babaya ardından da
cemde bulunan bütün canlara mey sunması hâdisesi canlandırılmaktadır. Mısralardan da
anlaşılacağı üzere sâkilerin elinden içilen bu mey, onların aydınlığa kavuşmalarına ve doğru ile yanlışı birbirinden ayırmalarına yardımcı olur.
“Candan hayrânıyım ben bu civânın
Gülşen-i hüsn içre gonca fidanın
Sinem nişânesi ebru kemânın
Şükûfeler almış solu sağını” (Tek, 2011: 258/2)
mısralarındaki civan “pir”, onun sağ ve solundaki çiçekler ise “dervişler”dir.
“Birtakım tutuşup birtakım yanar
Birtakım aşkıle mestâneler var” (Tek, 2011: 344/2)
“Şem-i ruhsârına aşk ateşine
Yanmakda seyr itsün pervâne beni” (Tek, 2011: 272/3)
mısralarında da pir, cemi aydınlatan bir muma (Andrews-Markoff, 1987: 58), onun etrafında dönen, semah eden dervişler/canlar da, mumun etrafında dönüp yanan pervanelere
benzetilmiştir. Canlar bu yolda canı, başı terk etmişler, aşk ateşiyle kendilerini yakmışlardır. Alevî-Bektaşî felsefesinin, öğretisinin ve bu felsefeye, öğretiye dayalı ibadetin istenmeyen kişilerin, kimliklerin güdümünde bulunan alanlara yayılması önlenmelidir (Korkmaz,
2005: 157). Grup içindeki her can, sırrı ifşa etmekten kaçınmalıdır.
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Dertli,
“Dönmez ikrârından kavli sâdıklar
Muhabbet sırrını pinhân iderler” (Tek, 2011: 357/1)
mısralarında geçen “muhabbet sırrı” ile bu düşünceyi ifade eder.
Yine Dertli,
“Ayaklar altında Dertli bir kuldur
Sâki nöbet gözet câm-ı mey doldur” (Tek, 2011: 258/3)
dizelerinde geçen “nöbet gözet” ifadesi ile de cem ayinindeki on iki hizmet erinden biri
olan ve cemin ve ceme katılanların güvenliğini sağlamakla görevli olan “kapıcı” (Korkmaz,
2005: 157) okuyucu/dinleyiciye hatırlatılır.
IV.
Grup içi tarafından sofi, zâhid, vâiz, imam, hoca gibi isimlerle adlandırılan dışarıdakiler, tehlikelidir ve grup içi tarafından düşman olarak algılanır. Kendilerinin sahip olduğu
hoşgörü düşman dışarılılarda yoktur. Onlar, bilgisiz, bağnaz ve tutucudurlar.
“İdin mâtem Muharrem’dir Yezid ile nizâmız var” (Tek, 2011: 473/4b)
“Mahşer yerine gelmez misin yarın ey Yezid” (Tek, 2011: 395/2a)
“La’net Yezid’in cânına yek anda sad hezâr” (Tek, 2011: 396/5a)
mısralarıyla Yezid’e olan kin ve nefretlerini ifade eden grup içindekiler için Yezid ismi
olumsuz bir anlam ifade etmektedir. Grup içindekiler, dışarılıları aşağılamak için “Yezid”
sözcüğünü kullanırlar. Dışarılılar, Yezid gibi taş bağırlıdırlar ve görünen İslam’ın iç yüzünde de aslında bir kalleşlik vardır. Dışarıdakilere güven olmaz. Onlar her an bir kalleşlik
yapabilirler:
“Bildiniz mi siz Yezid’in bağrının taş oldıgın
Zâhir[en] İslamlığın batında kallaş oldıgın” (Tek, 2011: 470)
Grup içindekilerin dışarıdakileri tasvir etmek için kullandıkları sözcüklerden biri de
“yaban” sözcüğüdür. Onlara göre grup dışındakiler vahşidirler, ehlileşmemiştirler. O dışarıdakilere seslenerek, zamanın zatına kavuşmanın, harabat ehlinin yani kendilerinin (grup
içi) yoluna girmekle olacağını söyler ve dışarıdakileri harabat râhına davet eder.
Dertli bunu,
“Vâsıl olmaksa merâm zât-ı zamâne ey gönül
Tut harâbât râhını gitme yabâna ey gönül” (Tek, 2011: 440/1)
mısralarıyla ifade eder.
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Dertli’nin,
“İnsaf yolunu tutmadınız kavm-i bâtılân
Bunca yetim-i pâke cefâ kıldınız hemân
Kimse diyemez sizlere: Bunlar da Müselmân” (Tek, 2011: 395/3)
mısralarında “kavm-i bâtılân” olarak adlandırdığı dışarılılar, insafsızdırlar. Onlarda
acıma ve merhamet duygusu yoktur. Bu nedenle de kimse onlara Müslüman diyemez.
Dışarıdakiler, grubun davranışlarını yanlış yorumlamaya meyillidirler. Onlar, grup içini yanlış değerlendirmekte ve yorumlamaktadırlar. Grup içinin inançları, ibadetleri, dünya
görüşleri hakkında herhangi bir bilgiye sahip olmadan, onlar hakkında yalanlar söylemekte
ve iftiralar atmaktadırlar. Grup içindekiler, bu hareketlerinden dolayı onları “nifak sokan”,
“iki yüzlülük eden” ve “ikiyüzlü” anlamlarına gelen “münafık” sözüyle nitelendirmektedirler:
“Çağırsam münâfık gelmez içerü
Muhabbete kuru bühtân iderler” (Tek, 2011: 357/3)
Dışarıdakiler, grup içindekilerin aşk ile kendilerinden geçmiş fertlerini de yanlış anlamakta ve onları “şaşkınlık” ve “perişanlıkla” suçlamaktadırlar:
“Aşkıle perüşân görseler bizi
Hüdâ’nın bir şaşkın kulu sanırlar” (Tek, 2011: 337/1)
Grup içindekiler,
“Dünyâda söylesem bir doğru sözü
Zincirden boşanmış deli sanırlar” (Tek, 2011: 337/1)
mısralarında da ifade bulduğu üzere kendilerinin hep doğruyu söylediğini ancak gerçeklerle yüz yüze gelmek istemeyen dışarılıların doğruyu, gerçeği kabullenmeyerek onları
“deli” olarak nitelendirdiklerini belirtirler.
Grup içindekilere göre dışarılılar, dindarlık örtüsüne bürünerek namaz, oruç, hac gibi
şekli şeylerle uğraşmaktadırlar. Ancak onlara göre her beş vakit namaz kılan cennete gidemeyecektir. Çünkü çoğu dışarılının bu şekli ibadetleri gösterişten ibarettir ve onlar gerçek
iman eden kişiler değildirler. Kalpleri, kin, nefret ve fesatlıkla doludur. Yalan ve riya onlar
için hayat felsefesi haline gelmiştir. Ancak halk, bu yalan ve iki yüzlülüklerine kanarak
onları “veli” sanmaktadır.
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Dertli bunu,
“Hep cennetlik midir beş vaktin kılan
Kaba sofuları veli sanırlar” (Tek, 2011: 337/2)
“Medrese kaçkını pilav düşmanı
Üç aylık zofdayı veli sanırlar” (Tek, 2011: 337/3)
mısralarıyla ifade eder.
Dışarıdakiler, zalimdir. Grup içindekileri, inançlarından, ibadetlerinden ve davranışlarından dolayı sürekli acımadan eleştirmekte, ayıplamakta ve kınamaktadırlar. Ancak onlar,
grup içindekilerin de Müslüman olduğunu unutmaktadırlar:
“Niçün zem eyledin vâiz beni bezm-i aziminde
Terahhüm kılmadın mı hâlime zâlim Müslimânım” (Tek, 2011: 442/4)
Dışarıdakiler, bilgileriyle övünmekte ve incir çekirdeğini doldurmaz meselelerle laf
ebeliği yapmaktadırlar. Onların bu boş sözleri grup içindekileri sıkmakta ve onların bulunduğu meclislerde bulunmak “zühd ve riya çillesini çekmek” olarak görülmektedir. Bu
nedenle de mümkün olduğunca onların bulunduğu meclislere girmezler:
“Meclis-i vâizde ey dil câna sıkletler gelür
Âlem-i kesretde turma al başın bir yana çek” (Tek, 2011: 435/2)
“Çille-yi zühd ü riyâyı çekmeden olsun halâs
Âli rif’atlerde dursun zâhidi urgâna çek” (Tek, 2011: 435/3)
“Zâhidin bezminde kesret dinlemekden yeg gelür
Kûşe-yi vahdetde öz hâlinle hoş hâl olması” (Tek, 2011: 421/4)
Grup içindekilere göre dışarıdakiler, sürekli nasihatler etmekte ve yasaklar koymaktadırlar. Ancak grup içindekiler, onların nasihatlerine ve yasaklarına asla kulak asmazlar:
“Getir sâki mey-i engûr[u] el tutmaz ayak tutmaz
Anı zâhid yasak itdise aşk ehli yasak tutmaz

Çıkup kürsiye vâiz tahtalar dögme guluvv itme
Harâbât ehli zirâ pendine asla kulak tutmaz” (Tek, 2011: 499)
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Aynı zamanda grup içindekilere göre dışarıdakilerin bu nasihatlerini dinleyenler, cehennem ateşinin korkusuyla canlarına eziyet etmekten başka bir şey yapmamaktadırlar.
Hayattan zevk almak dururken onlar insanları korkutmakta ve insanlara eziyet etmektedirler. Dertli, grup içindekilerin bu düşüncesini,
“Vâiz-i gümrâhların beyhûde pendin dinleme
Nâr-ı duzah korkusun çekdirme câna ey gönül” (Tek, 2011: 440/2)
mısralarıyla ifade eder.
“Sofiye bal şerbeti olsun da imân olmasun” (Tek, 2011: 463/5b)
mısraında da görüldüğü üzere dışarıdakilerin gözü dünya malındadır. Bu nedenle niyetleri hâlis değildir. Grup içindekilere göre ise dünya malı insanı Allah’tan uzaklaştırır.
Dertli, bunu,
“Kurb-ı Hak’dan dûr ider dünyâda çok mal olması” (Tek, 2011: 421/1a)
mısraıyla ifade eder.

SONUÇ
Âşıklar, genellikle bir tarikata intisap
etmişlerdir. Bu tarikatlar içerisinde en fazla rağbet göreni ise Bektaşîlik olmuştur.
Âşıkların, mizaç ve karakterlerine daha uygun gelmesi, sürdükleri gezici yaşam tarzı
gibi faktörler onların bu tarikata intisap etmelerinde ya da Bektaşîliğe sempati duymalarında etkili olan hususların başında
gelmektedir.

geçen “şir-i girdigâr, Zülfikar, Yezid, şah-ı
şehid-i Kerbela, Hasanü’l mücteba, Murtaza, Fatıma, imameyn, serdar-ı şehidan, şah-ı
Kerbela, ism-i Ali lâ feta, Hüseynî, Haydarî,
Nakî, Takî, Mehdî, Askerî, kırklar darı” gibi
ifadeler onun Bektaşîliği benimseyip bu düşünce tarzında ürünler ortaya koyduğunu
göstermektedir. Daha önceki yüzyıllarda
olduğu gibi XIX. yüzyılda da Bektaşîliğin
âşıklar arasında bir moda hâlinde olması,
Dertli’nin ilk gençlik yıllarından itibaren

XIX. yüzyıl âşık edebiyatı’nın en önem-

memleketinden ayrılarak hayatını Konya,

li temsilcilerinden olan, adı ve şöhreti geniş

Kahire, İstanbul, Ankara, Kastamonu, Çan-

bir coğrafyada yayılan Dertli de şiirlerinde

kırı gibi yerlerde dolaşarak geçirmesi ve bu

Bektaşî tarikatına mensup olduğunu be-

seyahatleri esnasında konakladığı yerlerin

lirtmiştir. Şiirlerinde, Bektaşî düşüncesini

başında muhtemelen her âşığa teklifsizce

ifade eden söyleyişlere yer vermiştir. Dert-

kucak açan Bektaşî tekkelerinin gelmesi,

li, Bektaşî şairleri gibi devriyeler, nefesler,

yine hayat hikâyesinden anlaşıldığı üzere

Kerbela şehitleri için mersiyeler, Hz. Ali için

onun sefih, derbeder, sorumluluktan kaçan,

methiyeler söylemiştir. Onun şiirlerinde

bir yere bağlı kalmak istemeyen yaratılışı
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onun Bektaşîliği benimsemesinde ve bu dü-

hayat felsefeleridir. Bu hayat felsefesi ile ha-

şünce tarzında ürünler vermesinde etkili ol-

reket eden dışarılılar, halkı da yanlış bilgi-

muştur denilebilir.

lendirmekte ve yönlendirmektedirler.

Dertli’nin şiirlerinde, Âlevî-Bektaşî top-

Âşık Dertli, görüldüğü üzere bir kısım

lumunun kendilerini hangi kavramlarla

şiirlerinde kendisinin de mensubu olduğu-

adlandırdıklarını, onların merhamet, insan

nu belirttiği Alevî-Bektaşî toplumunun ya-

sevgisi ve hoşgörü anlayışlarını, iffetli ol-

şayışı, inanç sistemi, değer yargıları, insanı

mak, tevazu sahibi olmak, hiçbir canlıyı in-

ve dünyayı algılayışları yani hayat felsefesi

citmemek gibi hayat felsefelerini, tevella ve

hakkında bilgi vermektedir. Grubun dışında

teberra inancını görmekteyiz. Ayrıca şiirle-

bulunan ehl-i sünnet toplumunun bu hayat

rinde İslâmiyet’in abdest, namaz, oruç, hac

felsefesi nedeniyle kendisine ve bu bağlam-

gibi dış ibadetleri konusundaki değerlendir-

da da Alevî-Bektaşî toplumuna yönelttiği

meleri ile Allah’ı algılayışları, onunla olan

eleştirilere, suçlamalara, iftiralara bu şiirler

münasebetleri ve dört kapı kavramı hakkın-

aracılığıyla cevap vermekte, kendi pencere-

da da bilgi sahibi olmaktayız. Yine şiirleri

sinden grup dışındakileri değerlendirmek-

dikkatli bir gözle incelendiğinde şiirlerinde

tedir. Onun bu şiirleri, dönemin şartları içe-

“cem ayini” tasvirlerine rastlanmakta ve bu

risinde Osmanlı İmparatorluğu’ndaki farklı

ayinlerde görevli hizmet erlerinin vazifeleri-

inançlara mensup toplumsal grupların bir-

ne yer verildiği görülmektedir.

birlerini algılayışları ve değerlendirmeleri

Dertli’nin şiirlerinde, kendileriyle ilgili bu bilgilerin yanı sıra grup dışında olan
ehl-i sünnet toplumu hakkındaki değerlendirmeleri ve yorumları da bulmaktayız. O,
dışarıdakileri, “Yezid, düşman, yaban, vahşi, kalleş, kavm-i bâtılan, münafık, zâlim”
gibi kavramlarla tanımlar. Dışarıdakiler,
bilgisiz, bağnaz ve tutucudurlar. Merhamet
duygusundan yoksundurlar. Grup içindekilerin ibadetlerini, hayat felsefelerini yanlış
anlamakta ve yorumlamaktadırlar. Ancak
dışarıdakilerin ibadetleri de gösterişten ibarettir. Amelleri ve niyetleri sâlih değildir.
Onlar gerçek Müslüman değildirler. Çünkü
kalpleri, kin, nefret ve fesatlıkla doludur.
Dünya malı peşinde koşmak, yalan ve riya

hakkında bize önemli ipuçları vermekte,
sosyal hayatın bir aynası olma işlevi görmektedir.
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CÖNKLERDEN GÜN IŞIĞINA:
DİVRİĞİLİ BUDALA İSMAİL
FROM CÖNKS TO THE SUNLİGHT: BUDALA İSMAİL FROM
DİVRİĞİ
Doğan KAYA1

ÖZET

ABSTRACT
In Turkish literature, Budala has been
used as a penname by five poets. The five

Budala mahlası, edebiyatımızda beş

poets mentioned lived in these centuries:

şair tarafından mahlas olarak kullanılmış-

17th century, 18th century (2 poets), 19th

tır. Sözkonusu şairler şu yüzyıllarda ya-

century (2 poets). All of the five poets be-

şamışlardır: XVII. yüzyıl, XVIII yüzyıl (2

long to the Alevi and the Bektashi belief. In

şair), XIX. yüzyıl (2 şair). Şairlerin beşi de

their poems, they had given place to Ale-

Alevî-Bektaşî inancına sahiptir. Şiirlerinde

wite-Bektashi thoughts. It is supposed that

bu doğrultudaki inanç ve düşüncelerine yer

Budala İsmail, who is from the Şahin village

vermişlerdir. Divriği’nin Şahin köyünden

in Divriği, had lived during the 18th cen-

olan Budala İsmail’in, XVIII. yüzyılda yaşa-

tury. On the whole, he had built his poems

dığını tahmin etmekteyiz. Şiirlerini genellik-

by using an 11-syllable meter. In his poems,

le 11 hece ile söylemiştir. Şiirlerinde bazen

he had used his name and sometimes the

adını, bazen de Budala yahut Budala İsmail

penname of Budala or Budala İsmail. So far,

mahlasını kullanmıştır. Budala İsmail’in 23

Budala İsmail is known to have authored 23

şiiri tespit edilmiştir. Bazı şiirlerinden anla-

poems. According to deductions from some

dığımıza göre Budala İsmail, Sultan Yalın-

of his poems, Budala İsmail was affiliated

cak Ocağı’na bağlıdır.

with the Ocak (Hearth) of Sultan Yalıncak.

Anahtar Kelimeler: Mahlas, Budala,
Alevî-Bektaşî Şiiri, Budala İsmail.

Key Words: Penname, Budala, AlewiteBektashi poetry, Budala İsmail.

1 Dr., Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi,
Türk Halkbilimi Bölümü.
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Edebiyatımızda

“Budala”

mahlasını

lerinden ve devrin adamlarından söz ettiği

kullanan beş âşık vardır. Bunlardan birinci-

gibi tarikat konularına da değinmiştir. Bazı

si XVII. yüzyılda yaşamış Alevî-Bektaşî şairi

şiirlerinde mahlasının başına Kul sıfatını

Budala’dır. İkincisi ve üçücüsü Hasan Dede

da getirdiği görülüyor. Nerede, hangi yıl-

evladından olan Budala ile Dedemoğlu Ali

lar arasında yaşadığı bilinmediği gibi, bazı

(Öl. 1886) olarak bilinen Budala; dördüncü-

kaynaklarda XVII. yüzyılda yaşamış olarak

sü Çorumlu Budala İsmail, beşincisi de bu

gösterilmektedir. XVII. yüzyıl âşıklarından

makalemizde tanıtmaya çalışacağımız Div-

Sunî’nin Şairnamesi’nde anılmaktadır. Bu

riğili Budala İsmail’dir.

kayıt Sunî’nin yaşadığı asır değişmedikçe

XVII. yüzyılda yaşayan Budala hakkında bize ilk bilgileri Saadettin Nüzhet Ergun
vermektedir. Ergun, meşhur eseri On Yedinci Asırdan Beri Bektaşî-Kızılbaş Alevî Şairleri ve Nefesleri adlı kitabında Budala’dan
kısaca bahsetmiş ve dört şiirini kaydetmiştir. Ergun, verdiği kısa bilgide Kul Budala
hakkında şunları yazmaktadır:
“XVII. asırda yaşadığını tahmin ettiğimiz Bektaşî şairlerindendir. Münhasıran
Bektaşîliği terennüm etmekle kalmayan,
âşıkane mahiyette birtakım koşmalar da

XVII. yüzyılda Budala mahlaslı âşığın yaşadığını düşündürecektir. Bunu şimdilik ayırt
etmek mümkün gözükmüyor” (Koz, 1977:
469).
Adı geçen Şairname’de Budala’nın yer
aldığı dörtlük şöyledir:
Kızkapan’ın tab’ı bir derya idi
Kuloğlu şakıyan bir şeyda idi
Budala da gayet pür-sevda idi
Üryan gezer idi Derviş Ferahî (Kaya,
2009: 137).

vücuda getiren bu saz şairinin eski ve yeni

Adından söz ettiğimiz ikinci şair, Şeyh

mecmualarda hece vezniyle kaleme alınmış

Hüseyin olarak bilinir ve 1781’de vefat et-

epeyce şiirine tesadüf olunmaktadır” (Er-

miştir. Tayibili aşiretinden olup Kırıkkale

gun, 1955: 69-72).

civarında yaşamıştır (Koçak, 2000: 92-93).

M. Sabri Koz’un da Budala hakkında

Dedemoğlu Ali diye de bilinen üçüncü

bazı tespitleri vardır. Koz, Dergâh Yayın-

Budala, 1886’de Hakk’a yürümüştür. Asıl

ları arasında çıkan Türk Dili ve Edebiyatı

adı Hüseyin Şah olup Beydili aşiretine men-

Ansiklopedisi’nde “Budala” maddesinde

suptur. Şiirlerinde Budala veya Kul Budala

bize şu bilgileri vermektedir:

diye tapşırmıştır (Koçak, 2000: 92-93).

“XVIII. yüzyıl halk şairlerindendir.

Budala konusunda ilk çalışmayı yapan

Türkmen aşiretlerinden birine mensup ve

Naci Kum Atabeyli, “XVIII. Yüzyıl Halk Şa-

Bektaşî olduğu sanılıyor. Şiirlerinde göçe-

irlerinden Budala Hakkında Notlar” adlı ça-

be aşiretlerin iskân olaylarından, aşiretler

lışmasında “Biz Budala’nın şiirlerinde geçen

arası mücadelelerden, aşiretlerin ünlü kişi-

isimlerin delaletiyle şairin, Selim III. (1776)
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sıralarında yaşadığını tespit ediyoruz. Man-

dala mahlasını da birkaç şairin kullandığına

zumede adı geçen Yusuf Paşa, Koca Yu-

dikkati çekmiş, Budala konusunu irdelemiş

suf Paşa olacaktır. Kadıoğlu ise Konya’da

ve beş şiirini kaydetmiştir (Özen, 1993: 205-

Nizam-ı Cedid teşkilatını yapan zattır” şek-

216).

linde bize bazı bilgiler vermektedir (Atabeyli, İlkkanun 1937; 321). Atabeyli, makalesinde Budala’nın dört şiirini yayımlamıştır.
Budala hakkında başka araştırmacıların
da verdikleri bilgiler vardır.

Daha sonra aynı şair hakkında şahsımın
da bazı çalışmaları olmuştur. (Kaya, 2002:
14-23; Kaya, Eylül 2001: 21-22).
Alevî-Bektaşî şairi olan Budala İsmail hakkında bilinenler çok azdır. Asıl adı

Cahit Öztelli Bektaşi Gülleri adlı kita-

İsmail’dir ve şiirlerinde Budala, Budala İs-

bında Budala’nın XVIII. yüzyılda yaşamış

mail yahut Kul Budala mahlaslarını kullan-

bir şair olduğundan söz edip, bir şiirini kay-

mıştır. XVIII. yüzyılda yaşadığını tahmin

detmiştir (Öztelli, 1973: 306 ve 356).

ettiğimiz Budala İsmail, Divriği’nin Şahin

Aynı şair hakkında İsmail Özmen de
Alevî-Bektaşî Şiirleri Antolojisi adlı kitabında bazı bilgiler vermiş ve dört şiirini yayımlamıştır (Özmen, 1998: 71-74).
Ayrıca, Refik Ahmet Sevengil (Sevengil,
1965: 224-233) de kitaplarında Budala’ya yer
vermiştir.
Dördüncü şair, Çorum’un Büyükincirli

köyündendir. Genellikle Bektaşî itikadını
dile getiren şiirler söylemiştir. Bunun yanında sosyal konulu şiirleri de vardır. İtikada
bağlı terimlerin dışında dili sadedir. Şiirleri muhteva yönü ile oldukça kapsamlıdır.
Çamşıhı yöresinde iyi saz çaldığı kulaktan
kulağa aktarılmaktadır.
Budala İsmail, şiirlerinden de anlaşılacağı üzere Sultan Yalıncak Ocağı’na bağlıdır.

köyünden olup XIX. yüzyılda yaşamıştır.

Sultan Yalıncak, Hafik’e 34 km me-

Alevî-Bektaşî şairi olan Çorumlu Budala İs-

safedeki Yalıncak köyünde yatmaktadır.

mail H. 1210-1270 (M. 1795-1854) yıllarında

Hacı Bektaş Veli’nin halifesi olup asıl adı

yaşamıştır (Göksoy, Eylül 2001: 24-26).

Esseyyid Mehmet Nuri’dir. Babası Pirab

Budala İsmail mahlasını kullanan beşinci şair burada tanıtacağımız Divriğili Budala
İsmail’dir.

Sultan’dır. Hacı Bektaş Veli, beşinci halifesi
ve çerağcısı olan Pirab Sultan’ı hizmet için
Konya’ya göndermiştir. Pirab Sultan, hanımı ve üç çocuğunu alıp Konya’ya gitmiş;

Divriğili Budala İsmail hakkında bize

orada insanları irşat etmiştir. Pirab Sultan

ilk bilgileri halkbilimci Kutlu Özen vermiş-

Hakk’a yürüyünce oğlu Mehmet/Yalıncak

tir. Özen, Adana’da sunduğu bir bildiriyi ta-

Sultan babasının vasiyeti doğrultusunda

mamen Budala’ya ayırmıştır. Özen, bildiri-

Sivas’ın Karabel mevkiine gitmiş, ancak eş-

sinde Yunus, Pir Sultan ve Noksanî gibi Bu-

kıya ile yapılan çarpışmada şehit olmuştur.
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1907 yılında Sarı İsmail oğlu Mahmut Efen-

Kişi şahtan gayri dehman mı olur

di tarafından yaptırılmış olan türbesi, 1937

Âşığın vatanı zahman mı olur

2

yılında yıkılmış, şimdiki türbe ise 2003 yılında yapılmıştır.

Hak kalbin evinde mihman mı olur
Aynan pak olup da silinmeyince

Aşağıya kaydettiğim şiirler, arşivimde bulunan 6, 7, 9, 26, 33 ve 34 numaralı
cönklerden alınmıştır. Sözkonusu cönkler
hakkında, dergimizin ilk sayısında yayımladığım “Cönklerden Gün Işığına” başlıklı
yazıda bilgi verilmiştir. Aşağıda kaydettiği-

Bunda her kardaşa kapı mı açarlar
Gerçeği yetmiş ikiden seçerler
Ya senin günahından mı geçerler
Mürvet deyüp dârdan salınmayınca

miz 23 nefesten birisi divanî tarzda, birisi de
8 heceli; kalan 21 nefes 11 hecelidir.
Yayımladığımız nefeslerin dışında Bu-

Pınar gözünden iç eğrinden içme
Ali’yi Muhammed’den ayırıp seçme

dala İsmail’in farklı cönklerde kayıtlı ve gün

İSMAİL metaın her yerde açma

yüzüne çıkmayı bekleyen pek çok nefesinin

Müşterisi olup alınmayınca (33/53a)

daha olduğu kuvvetle muhtemeldir. Ancak
şurasını söyleyelim ki İsmail’in toplu olarak
yayımlanmış en fazla şiiri, bu makale ile ortaya konulmuştur.

-2Ne sevdiğin bilir ne sevildiğin
Ne acayip insan olur dünyada

-1-

Ne övdüğün bilir ne övüldüğün

Az kazanam artık yeyim mi dersin

Ne acayip insan olur dünyada

Kud(u)retten nasip bulunmayınca
Gerçeğin sırrına yetem mi dersin

Kimi mihmanından yüzün çevirir

Sana Hak’tan nazar olunmayınca

Dev cinsi olanlar dudak devirir
Ettiği iyliği saçar savurur

Bunda her kafaya güher koymazlar

Ne acayip insan olur dünyada

Bir gerçeğin didarından duymazlar
Yol içinde seni iyi saymazlar

Seven yorulur vefasız geleni

Yanıp ateşlere kül olmayınca

Çoğu bilmez dünya ahiretin halini
Kandan kat(ı)randan çekmez elini
Ne acayip insan olur dünyada

2 http//yalincakkoyu.com
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Derdim deşip sızılatma yaremi

Ey İSMAİL şefkat şefaat pirden

Naşi hoyrat hatır yıkmak töre mi

Âlem bir yana olsa vaz gelmem yârden

Çoğu bilmez kadir ile keremi

Sanırım ki dört ay doğdu dört yerden

Ne acayip insan olur dünyada

Gül yüzlümün gül cemalin görünce
(33/8b)

Ey İSMAİL bell’olmalı iyilik
İsraf haramdır sarf olan zayilik

-4-

Zamane dostu ya haftalık ya aylık

Ya erenler billâh şad olup güldüm

Ne acayip insan olur dünyada

Çok şükür görüştüm dünya gözüyle

(33/15 b)

Bin iki yüz elli altıda duş geldim
Sökün aylarında bahar yaz ile

-3Gam kasavet keder ağu olur gider

Hub eğmiş kaşların Yaradan Gâni

Gül yüzlümün gül cemalin görünce

Yalıncak beşinci İmamın hani

Perişan gönlümü şen mamur eder

Sağ esen mi pirim İbrahim Sâni

Gül yüzlümün gül cemalin görünce

Hak bilir bakarım ben Hak gözüyle

Gül yüzlü sevdiğim şavk u güneşim

Doğru Abdulvahhab’a uğrar yolları

Güzel sevdiğimden sevdalı başım

Coştu akar Kızılırmak selleri

Günbegün artıyor cünbüşüm cuşum

Her estikçe dost ilinin yelleri

Gül yüzlümün gül cemalin görünce

Sinem keser aşk ateşi köz ile

Gülistan zeyn olmuş şakır bülbülüm

İmanım var dört kapının dördüne

Açılmış goncalar dâr-ı fülfülüm

Katlanmışım her cevrine derdine

Medh-i Ali söyler şâz olur dilim

Hublar ile konduk merdan yurduna

Gül yüzlümün gül cemalin görünce

Ceminde oturduk algun saz ile

Al giyinmiş yeşilleri bağlanır

Ey İSMAİL Karabel’in bekçisi

Zülf-i bendi arş-ı rahman eğlenir
Derdimendim yaralarım sağlanır
Gül yüzlümün gül cemalin görünce

Kavime hasıma bildirdin bizi
Varıp Ehl-i beyt’e sürünce yüzü
Sür yüzün bizim için niyâz ile
(33/8a)
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-5-

Olur mu çıngısı çıkmayan çakmak

Bir güzelin sevdası var başımda

Kimisi beyhude kimisi ahmak

Gönül arz eylemiş yoluna karşı

Her birini bir sevdaya salan Hak

Her seher salınsa alnım dûşunda

Kimini hoş tutar pirinin derdi

Asılsam zülfünün teline karşı
Âşık olan dost zülfünü dar gözler
Arifler kelâmı bişürür tuzlar
Seherde zeyn olmuş mahitap yüzler
Dost dosta âşık olmuş yarına karşı
Âşıklar yâr ile vedalaşanda

Ben huylu değilim muska yazılmaz
Kitap devr eylesen deffar kılamaz
Merhemsiz yarayı kimse saramaz
Yüz bin cerrah gelse birinin derdi

Gâh ağlayıp didelerim yaş eden

Anca âşıkların meyli var sende

Gâh güldürüp gönlüm uruşen eden

İntikam alınsın dediği demde

Aya güne şule verip ışıdan

Şehitler uyandı nuruna karşı

Muhammed Ali’nin nurunun derdi

Sahib zaman mülk eyesi gelince

Muhammed Ali’dir cihana server

Kerbelâ’da intikamın alınca

Hatminde hatem var elinde dal var

Azap ile Hak’tan gazap olunca

Altında ağu var üstünde bal var

Cehennem de yanar narına karşı

Bal diye iniler arının derdi

Ey İSMAİL dostun cemali hüsni
Dünyada bulunmaz menendi misli
Hünkâr Hacı Bektaş Veli’nin nesli
Âşıklar ber-murad pirine karşı
(33/30b)

Elimde sermayem dilimde varım
Saadetli hünkârım gül yüzlü yârim
Hünkâr Hacı Bektaş Veli’dir pirim
Abdallar hu çeker pirinin derdi

-6-

Hey İSMAİL yaralarım ellidir

Vücudum şehrinde şemalar yanar

Tarife hacet değil dertli bellidir

Aşkın ateşinin korunun derdi

Abdalların hırka giyer şallıdır

Arif-i billâhlar cihanı eler

Hünkâr Hacı Bektaş Veli’nin derdi

Ferhat kaya keser Şirin’in derdi

(34/33/9a-9b, 17a-17b)
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-7-

Beşinci imamdan geldi Yalıncak

……………………………

Elest-i gününden Hak bildim ancak

……………………………
……………………………
……………………………
Çeşmin cellad olmuş kılıcın zağlar
Aktı çeşmim yaşı ummanlar çağlar
N’eyleyem dost ile arada dağlar
Kırcılı boranlı bil seher yeli
Bende-i kulunun hâlin bilen ol
Abdal edip bu sevdaya salan ol

Abdulvahhab Gazi çekince sancak
Erler seyyah olmuş gezer illeri
Yeşil çadır yeryüzünü bürüdü
Başı yalın Üryan Hızır yürüdü
Doksan bin evliya mevcut var idi
Nazargâh eylemiş keskin belleri
Ey İSMAİL Karabel’de yatan Şah
Hakikate Şâh-ı merdan şems-i mâh

Bendeniz ne bilem eydüp kılan ol

Hünkâr Hacı Bektaş Veli padişah

Heman medhin söyler dil seher yeli

Açılmış gülşen bağının gülleri
(33/7b-8a)

Ey İSMAİL nazar eyle halime
İsabet eylesün leb-i la’lime

-9-

Emanet olalım Sultan Balım’a

Cihan hava iken melek halk etti

Yine kendinindir kul seher yeli

Celalinden yaktı nar geldi geçti

(33/1)

Cebrail’i yarattı üstadın sordu
Dehanı tutuldu tur geldi geçti

-8Şah-ı Horasan’dan kalktı yürüdü

İcazet istedim kanadın açtı

Belh-i Buhara’ya uğrar yolları

Doksan bin yıl müdam havada uçtu

Meded ey on iki imamlar meded

Cebrail’in gözüne bir kubbe düştü

Divanda tespih okunur dilleri

Uğruna rehnüma nur geldi geçti

Er Yalıncak Üryan Hızır Pir Gaib

Cebrail üstattan sabakın aldı

Hünkâr Hacı Bektaş erlere nâkib

Naz- ı niyaz edip settare geldi

Dört kapı kırk takım işaret koyup

Pirine rahmet demek ol zaman kaldı

Şah İmam Bakır’dan bağlı belleri

Hünkâr sülbden sülbe sır geldi geçti
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Sıçradı kademin basınca ferşa

Uçmak şehitlere Kerbelâ düştü

Elif tac başında çıktı ol arşa

İmamların kanı Kâbe’ye düştü

Feriştahlar baş indirdi Bektaş’a

Horasan’da ağzından ateşler saçtı

Yekta dü cihanda bir geldi geçti

Keşf-i kerâmeti kâni Yalıncak

Zülfükar’la talip olan Ali’ye

Horasan piridir Ali’dir nesli

Biat etmez Hacı Bektaş Veli’ye

Şah âsitanede serili postu

Tabi-i Süfyandır Mervan kuluya

On ik’imam nesli peygamber dostu

Anter bu cihanda kör geldi geçti

Beşinci imamın hani Yalıncak

Arif Ehl-i beyt’e ikrar yetirdi

Ey İSMAİL Hacı Bektaşı Veli

Anların tahtına sultan oturdu

Dedi ki Abdal Musa, Şah Kızıl Deli

Kimi şehvet ile aklın yitirdi

Muhammed divanı hak didar Ali

Kimi puthanede der geldi geçti

Kulluktan yad etme beni Yalıncak
(33/7b ve 56b)

İSMAİL’in bu sözleri alana
Tekebbür emeğin verir talana

-11-

Çar anasır şeş cihette bilene

Ey ağalar ben dostu gücendirdim

Hünkâr Hacı Bektaş pir geldi geçti

Bilemem ahvalim nasıl olacak

(33/20a)

Akıl dedikleri kalmadı bende
Dahi garip başa neler gelecek

-10O sultanı arzu ederim gaziler

Bir sadık yârim yok hâlimden bile

Tac-ı devlet cömert gani Yalıncak

Ağlarsam ağlaya gülersem güle

Her andıkça sinelerim sızılar

Giriftar eyledin beni bu hale

İşittire idim bunu Yalıncak

Anladım ki dahi derde salacak

Şah-ı Cüneyt Ali Haydar tımarı

Âşık maşukuna demiştir beli

Tavaf eyle Karabel’deki eri

Aradan kesilsin ladenin dini

Tecellâmdır dostun hüsn-i didârı

Kan-ı revan oldu didemin seli

Kudret taamıdır hun-ı Yalıncak

Kim kayırıp çeşmim yaşı silecek

230

2012 / Yıl: 2 Sayı: 4

Huda bilir yüreğimin derdini

O yâr siler m’ola gözüm yaşını

Kesmem senden ümidimi virdimi

Gözleyelim gelecek aybaşını

Kul efendisinden umar yardımı

Herkes bulmuş yarenini eşini

Senden gayri hâlim kimler bilecek

Söz çok ama aşikâra diyemem

Ey İSMAİL bilen haktır gören göz

Açma ağ göğsünü beddua atar

Kabul eyle hacetimiz duamız

Oku kirpikleri sineme batar

Bu dünyada görülmezse davamız

Dost dostun görünce muhabbet artar

Besbelli ki mahşerecek kalacak

Dostun şirin dillerinden doyamam

(33/59b)
Ey İSMAİL gözyaşını dökerim
-12-

Can tohumun öz tarlaya ekerim

Hey erenler hal danıştık yâr ile

Çoktan beri hasretini çekerim

İk’ay altmış gündür otuz diyemem

Ahu gözlüm ben cevrine doyamam

Günüm geldi geçti ah u zar ile

(34/7b-8a)

Yarsız geçen günlerimi sayamam
-13Yas ile gam vatan tutmuş sineme

Kömür gözlüm bana dertlerin çoktur

Muhammed aşkına bakın zârıma

Çık bir yol salın ki andan gideyim

Her kim kavuştursa beni yarıma

Hayli demdir seni gördüğüm yoktur

Kuşça canım kurban geri duramam

Çık bir yol salın ki andan gideyim

Ahiri ateşin sinemi yakar

Çıkıp çıkıp yolları bağlama

Günbegün durmayıp yoluma bakar

Ciğerciğim aşk oduna dağlama

Yaş yerine gözlerimden kan akar

Gidi kömür gözlüm beni eğleme

Yas tutmuşam gayrı donlar yuyamam

Çık bir yol salın ki andan gideyim

Benim derdim bir kez varmak yâr ile

Gideceğim yollar kıştır borandır

Yad gelirse kan ederim yâr ile

Gidiyorum geleceğim gümandır

Yad evvelce vardı m’ola yâr ile

Yârdan ayrılmışım hayli zamandır

Hoyrat yolar güllerini kıyamam

Çık bir yol salın ki andan gideyim
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Gideceğim yollar yollu yokuşlu

Salman sail oldu Allah dost dedi

Ak gerdana çifte benler nakışlı

Bir zembil istedi bir de post dedi

Üsküfün eğdirmiş şahin bakışlı

Muhammed kırklardan nişan istedi

Çık bir yol salın ki andan gideyim

Bir yâreden aktı kanı kırkların

BUDALA’m eydür ömrümün varı

İSMAİL’em bir acayip hal oldu

Canımın cananı gözümün nuru

Kırklar erkân sürdü doğru yol oldu

Ben gidenden sonra var sarın yâri

Muhammed’in teri düştü gül oldu

Çık bir yol salın ki andan gideyim

Cemi misk amber olmuş kokar kırkların

(7/61a-61b)

(34/39a)

-14-

-15-

Kud(u)ret meyinde bir delil yandı

Yüğrük olur gönül kuşu

Âleme şan verdi kanı kırkların

Evliya söyletir taşı

O nurun meyinden içenler kandı

İrfanını bilen kişi

Cevahir mekânı kâni kırkların

İrfanda niyaz eylesin

Mirim sırrın değmelere açmadı

Ali yoludur yolumuz

İsa şu dünyada don değişmedi

Hakk’a malûmdur hâlimiz

Kırklar ana rahmine düşmedi

Daim irfandadır dilimiz

Ya nasıl verildi canı kırkların

İrfanda niyaz eylesin

Fatma Ana’yı o didarda gördüler

Ala gözlü arayanlar

Üryan büryan oldu çarha girdiler

Ahdi bütün koç yiğitler

Engür şerbetini orda verdiler

Yeryüzünde biten otlar

Bir şemleden oldu kanı kırkların

İrfanda niyaz eylesin

Günahlar tartıldı nizam kuruldu

Hacca giden can hacılar

Göz gönül arandı sohbet soruldu

Görmesin ağrı acılar

Nasipleri açıldı kısmet verildi

Yoloğlu müslüm bacılar

Kud(u)retten gelir hûnu kırkların

İrfanda niyaz eylesin
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Der BUDALA’m dünya fani

Ey İSMAİL tevekkül kıl gözle dostun yolunu

Veren alır bir gün canı

Küntü kenze nazar kıl bilir edna halini

Kusura kalmasın Ali

Hayâ ile üns eyleyen ol doğrultur yolunu

İrfanda niyaz eylesin

İlm-i hakikat madenidir cavidan andan çıkar

Der BUDALA’m oldu tamam

Cafer oğlu Muhtar Ağa’dan yadigâren tahrir olunmuştur 1322

İşte geldi sahib-zaman
Şeyh Safiyan on iki imam
İrfanda niyaz eylesin
(9/10a)

(34/61b-62a)
-17Âşık oldum bir güzelin hüsnüne
Dostun mâh yüzünde teller hû çeker

-16-

Bakmaz mısın âşıkların haline

İki nokta üç huruf dört kitap andan çıkar

Mevla’yı zikr eden diller hû çeker

Elifi mimden ayıran ol kezzap dinden çıkar
Elifi mim rumuzunu binde bir can anlamaz

Şeker dudağından lebin balına

Ziya verir şems kamer mahitap andan çıkar

Sen düşürdün beni halkın diline
Cemi kuşlar konmuş dallı dalına

Arif-i billâh olan okur aktan karayı
Dost cemali hor gören yıkar gönül sarayı
(Elif)de (Ye)yi (Sad)da (Dal)ı bilen sarar
yarayı
Hatta o (Sin) (Fe) hikmet-i (Vav) dahi
(Lam)’dan çıkar
İlm-i ledün hikmetini okur arifler bilir
Ehl-i beyt’e bende olmayan ikrarın şeytan alır
Çar-ı anasır babında gönül dostunu tanır
Cümle mahlûkatın atası (Kâf) ile (Nun)’dan çıkar

Bülbülün konduğu dallar hû çeker
Gel gezelim bahçeleri bağları
Dahi biz severiz yeğden yeğleri
Ne içün isterler âdil beyleri
Cümle memleketler iller hû çeker
Aduv kesmez garazını kastını
Gönül tanır düşmanını dostunu
Abdallar eynine giyer postunu
Tennure bağlanan beller hû çeker
Ey İSMAİL erler duaya iner

Peygambere ümmet isen doğru raha gel beri

Yanar kırk budakta şemalar yanar

Nasip veren eli gözle gezme arada serseri

Balım Sultan abdalları çark döner

Yiğirmi dokuz huruftur harf-be-harf cümle varı

Fena ile kisvet şallar hû çeker

(Lam-elif) kaymakam olmuş miftahı (Ya)’dan çıkar

(33/3b-4a)
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-18-

Ali ana rahminden geldi Kâbe’de

Kral oğlu Salman putu kırınca

Yüzünün üstüne yönü kıblede

Erzene dağına attığın söyler

Muhammed kaldırdı bunca sabada

Hırkasın soyunup suya girince

Yüzünün üstüne yattığın söyler

Aslan hırkasına yattığın söyler
Oğlana tekbir okudu peygamber
Aslan yatdı hırkasının üstüne

Geldi höllüğünü eledi Kamber

Hüvellah eyledi Allah dostuna

Kamber de bildi ki bunda bir hal var

Bir kır atlı çıkageldi üstüne

Sırr-ı hikmet işlerin tuttuğun söyler

Atlıyı görünce gittiğin söyler

Atlıyı görünce aslandır kalktı
Narasın işitdi meşeye aktı
Kır atlı Salman’ın haline baktı
Ulaşıp carına yettiğin söyler

Salman Erzene’de derdi nergizi
Bergüzar et dedi unutma bizi
Selman deyince ol zaman bu sözü
Yanından sır olup gittiğin söyler

Dört yanına baktı Salman ah itdi

Muhammed oğlana muhabbet kattı
Bugün yarın derken gün geldi çattı
Beşikte ejderi iki şerha etti
Çekip iki parça yırttığın söyler

Varıp değince üç yaşına Haydar
Çiğninde bahçeye götürdü Kamber
Lala şuna dedi şah-ı münevver
Hurma ağacının bittiğin söyler

Oğlan bastı lalasının koluna

Döndü çarh-ı devran zaman zuhur etti

Elini uzattı hurma dalına

Ali’nin sırrına kim idi yetti

Şah’ım hurmayı emdi aldı eline

Nasip bu diyara attığın söyler

Çiğidin Selman’a attığın söyler

Geldi Ebu Talib’e kul oldu Kamber

Dört tarafı bağçe idi bağ idi

Ali ana rahminde virildi haber

Lalasından başka kimse yoğ idi

Haber duydu hatem-i peygamber

Hırkasın yamarken vurdu çiğidi

Muhabbet göz gönül kattığın söyler

Çiğidin çiğnine battığın söyler
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Lala der ki ensem çocuk dursana

-19-

Tazire müstahak olursun gene

İmam Hasan yoldaş Kanber kılavuz

Oğlan der ki yaş soruşan bu sene

Biz yolcu siz duacı olun erenler

Âlemi oynatıp uttuğun söyler

Daim Ali Abbas’a yalvarırız biz
Biz yolcu siz duacı olun erenler

Oğlan der ki Lala senin kaç yaşın
Yaşım üç yüz ama müşküldür işim

Gelip de gülbengde cemde sırada

Çok serencam çektim çoktur savaşım

Lokmayı tekkede yedik burada

Kundağın kucakta tuttuğun söyler

Pirim hanenizi şen mamur ede
Biz yolcu siz duacı olun erenler

Tanı ey Lala can oğlunu tanı
Bilirsin Erzene’deki Tufanı

Gelmek iradettir gitmek icazet

Ol zaman kim kurtardı aslandan seni

Hasan’ı Hamza’yı pirim hoş gözet

Kır atlının gelip gittiğin söyler

Gedik bekçileri siz eylen imdat
Biz yolcu siz duacı olun erenler

Seyridi damarım kaynadı kanım
Benim ol atlıda vardır nişanım

Yüz atlıya emanet olsak her hâlden

Deyince nergizi sundu sultanım

Cüz’i himmet bize evliyalardan

Ahd ile ikrarın güttüğün söyler

Sağ selâmet aşak gidek bellerden
Biz yolcu siz duacı olun erenler

Salman mürvet dedi düştü ayağa
Şimdi Sultan oldu atlı yayağa

Yükseğine çıktım göründü ağ kümbet

Mah cemali benzer güneşe aya

Köyün bekçileri siz eylen imdat

Gühere tamuzluk katdığın söyler

Cümlemize Hak’tan sağlık selamet
Biz yolcu siz duacı olun erenler

Ey İSMAİL kul kurban ol Haydar’a

Ey İSMAİL mıhlı eşiğine niyazım

Muhammed Ali’ye sırr-ı settara

Sultan Yalıncak’a yüz sürmek arzum

Ali yetirdi Salman’ı kırklara

Eşe dosta armağanım sağ sözüm

Bir olup birliğe yettiğin söyler

Biz yolcu siz duacı olun erenler

(33/27b-28a)

(33/59a)
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“İnna atayna” sure-yi Kevser’in başı

Tedbire güvenme takdir var bozar

Kevser dağıtmak Ali’nin işi

Alnına yazılan serine gelir

Hasan’ın oddan yoğruldu aşı

Kiramen kâtibi hayır şer yazar

Hüseyin’in aldan tonu görünür

Kemler kemal bulmaz pirine gelir
İmam Zeynel de zindanda durdu
Olur olmaz ile alıp satarsın

“Hel etâ” suresi dilinde virdi

Bilmez helaline haram katarsın

“Nasrun minallah” Bakır’a erdi

Bir bed ehil ile bir iş tutarsın

“Ve feth-i karib” Ca’fer yolu görünür

Zarar ziyan külli varına gelir
Helal lokma haramınan hakkımı
Zehirden zukkumdan kandan sokumu
Bazı toprak ziyan eder tohumu
Şer işleme şeytan kârına gelir
Öğrenmişsin helal haram yemeye
Her gördüğüne senin midir demeye
İcrayı Balım Sultan komaya
Şeytan gibi secde âr ile gelir
Ey İSMAİL uyma kalleş ferşiye
Nefse uyup tama etme her şeye

“Elem neşrahleke” “Yasin Kef Hâ”
Musa-yı Kâzım da çok çekdi cefâ
Irıza’yı sevmek mü’mine safâ
Muhabbetin doğru yolu görünür
“Ve’ş-şemsi” Muhammed Tâkî’de gördüm
“Ve aleyke” Nakî’ye erdim ayet-i Hak bildim
Can u gönülden ikrarım verdim
Kırklar meydanının zârı görünür
“Elif-lâ” dedim de bu dâra durdum
Askerî Mehdî’ye yüzümü sürdüm

Seni mertebeden düşürür paye

BUDALA İSMAİL’in dârını gördüm

Sonu pişmancalık zoruna gelir

Hakk’ın bin bir ismi Ali görünür

(33/19b-20a)

(7/ 21a)

-21-

-22-

“Elhamdülillah” şükür gördüm de bildim

Hazret-i Hızır selam göndermiş

“Rabbü’l-Âlemin” Hak yola geldim

Oturduğu postu pâk etsin deyu

“Errahmanirrahim”den rahmet buldum

Muhammed kandilden indi buyurdu

“Malikiyevmüddin” Ali görünür

Yediği lokmayı hak etsin deyu

236

2012 / Yıl: 2 Sayı: 4

Giyip yediği meydanı erle

Kırk sekiz minaresi var bir ulu şar

Yolu doğru tut da erkânı birle

Üç yüz altmış altı dükkânı envar

Kimi talip olmuş kimisi pirle

Bir bazar başı bin tellalı var

Onu birbirine kat etsin deyu

Hak ilen batın birbirini basamaz

Katardan ayrılmış bir devesi var

Şah-ı merdan Ali pazarın başı

Cemde kabul olmuş bir duası var

Ol sultandan biter cümlenin işi

Bin katar devede bir devesi var

Mal mirası yoktur yekta kumaşı

Elinde ileriye çak etsin deyu

Terzi sındı vurup dikip biçemez

Kurbanlık koyunu sürüden seçme
Aç otur keçinin sütünü içme
Direksiz köprüyü uğrayıp geçme
Onun temeli yok yık etsin deyu
Bir kişi rehbere gidemez ise
Rehber buyruğun tutamaz ise
Hak cem’ine meyil katamaz ise
Yükü saman çaya dök etsin deyu
BUDALA’ m der cehennemin ateşi
Rehbere bağlıdır talibin başı
Müdara ile yola gitse bir kişi
Yeri cehennemdir dık etsin deyu

Elli yedi bin bezirgân yükünü taylar
Şah-ı merdan Ali şeritler bağlar
Günde yüz bin hazine keser hem taylar
O şarda değme âşık askı asamaz

Bezirgânı gelir Çin ü Maçin’den
Hind ü Yemen yedi iklim ve cihetten
Dört derya bent olmuş o şar içinde
Bu deryadan içip kanan susamaz

Şehri zî-kıymet dükkânı bezestan
Çarşısı pazarı güher satan
Karınca yükünü tutanlar hastan

(6/7a-7b)

Takdir gelene tebdil küsemez

-23-

Ey İSMAİL dad-ı Hak ilm-i hikmet

Bir şara vardım ismi sultandır

Tuhfesi İmam Cafer Şah-ı mâkenet

Kimseler ser vurup yayın basamaz

Bahasını bilir üstada ilet

Hakikat madeni güher kânıdır

Üçürüm baha biçip kıymet kesemez

Âlem olup satar dükkân istemez

(34/53a-54b)
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İZMİR TAHTACILARI EKSENİNDE KÜLTÜREL
KİMLİĞİN İFADE ARACI OLARAK SEMAHLAR
SEMAH AS A MEANS OF CULTURAL IDENTITY
EXPRESSION IN THE AXIS OF İZMİR TAHTACIS
Serap AKDENİZ 1
İlhan ERSOY2

ÖZET
Çanakkale Kaz Dağları’ndan, Adana’ya
kadar uzanan hat üzerinde yaşayan Tahtacılar, atalarının üretim etkinliğinden dolayı bu isimle anılan Alevi topluluklarıdır.
1970’lerin başlarından itibaren sanayileşme
ve ekonomik sebeplerden dolayı kırsaldan
kentlere göç ederek, yerleşik yaşama geçmiş
olan Tahtacılar, tahtacılığı atalarının mesleği olarak saygın görerek kabul etmekle
birlikte, kentsel ortamda birçok farklı sosyoekonomik alanda da varlıklarını sürdürmektedirler.

olmuştur. Bu makalede3 etnomüzikolojinin
metodolojisinden hareketle, İzmir’de yaşayan Tahtacıların önemli bir kimlik bileşeni
olarak “semah”ın, kendi kültürel bağlamında, kültürel kimlik inşasındaki rolü üzerine
odaklanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kültürel Kimlik,
Tahtacılar, Alevi Müziği, Semah.

ABSTRACT
Tahtacıs who live in the line between
Ida Mountains located in Canakkale and
Adana in Turkey are Alevi communities.
They were called as “Tahtacı” because of
their ancestors’ production activities. Since
the beginning of the 1970s, Tahtacıs moved
to the cities as residents from the rural areas

Özellikle 20. yüzyıl başlarından itiba-

because of industrialization and economic

ren antropoloji, sosyoloji gibi ve bu disip-

reasons. Although they accept their ances-

linlerden kuramsal destek alan etnomüzikoloji disiplininde öne çıkan bir kavram
olarak kimlik, önemli bir araştırma konusu

1 Dr., Ege Üniversitesi, Devlet Türk Musikisi Konservatuarı.
2 Yrd. Doç. Dr., Ege Üniversitesi, Devlet Türk Musikisi Konservatuarı.

3 Bu makale, Ege Üniversitesi, Bilimsel Araştırma
Projesi (BAP) kapsamında “İzmir Tahtacılarının Müzik Pratiklerinin İncelenmesi” adlı 10-DTMK-02 proje
no’lu araştırmada, 2009-2010 yılları arasında Bademler, Doğançay, Uzundere, Naldöken, Kemalpaşa Yukarı Kızılca ve Narlıdere bölgelerinde gerçekleştirilen
alan çalışmaları, katılımcı gözlem ve görüşmeler sonucunda elde edilen verileri içerir.
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tors’ profession respectfully, they were also

cunda da Aleviliğe ilişkin kesin ve değişmez

getting involved in many different socio-

bir tanım yapmak güçleşir. Ancak Aleviler

economic environments.

kimi kültürel unsurlarla farklılaşsalar da,

Especially, since the beginning of the
20th century, anthropology, sociology, and
as this is a discipline in the field of theoretical disciplines, support ethnomusicology as
a concept has been the subject of identity as
an important part of research. In this article
starting with the methodology of ethnomusicology, a major identity-in the context of
Tahtacıs who live in Izmir, “Semah” had
been focused on as the main part in the construction of cultural identity.
Key Words: Cultural Identity, Tahtacıs,
Music of Alevi, Semah.

aynı zamanda da kimi edimleri aracılığıyla
“aynılaşma” eğilimi gösterirler. Kültürel ve
inançsal sistemlerindeki oluşan çeşitliliği bir
zenginlik olarak kabul eden Aleviler, “yol
bir, sürek bin bir” deyişiyle bu farklılıklarını söylemsel zeminde vurgularlar. Aleviler,
toplumsal yaşamlarını düzenlerken hem
Hz. Ali sevgisinin etrafında toplanırlar, hem
de Hz. Ali sevgisi üzerine kurulmuş çeşitli
sosyo-kültürel, siyasi ya da inançsal pratikleri kendilerine göre anlamlandırıp, farklı
pratikler haline getirirler (Erol, 2005: 62).
Dolayısıyla Alevi toplulukları kendilerine
referans aldıkları etkenleri ön plana çıkararak, hem kültürel mozaiğin bütününe, hem

GİRİŞ
Çeşitli topluluklara ve kültürlere ev sahipliği yapmış olan Anadolu’da, bir arada
yaşamanın sonucu olarak, farklı inanç ve
kültürlerin varlığı ve etkileşimi kaçınılmazdır. Bu etkileşim sonucunda, art zamanlı
kültürlerin harmanlanması, aynı zamanda
da eş zamanlı kültürlerin kültürleşme sürecinin sonucunda, “sinkretik” bir kültürel
yapının oluşması ve bu yapının önemli bir
unsuru olan inanç sisteminin de bu bağlamda farklılaşması doğal bir sonuçtur. Sosyokültürel bir kategori olarak, inanç temelli
topluluklar olan Anadolu Alevi toplulukları

de bu bütünün parçalarına dikkat çekerler:
Anadolu’daki Alevi toplulukları bazen
farklılıklarını vurgulamak için kendilerini
Sıraç, Tahtacı, Nalcı, Çepni vb. olarak adlandırırlar. Bu eğilim, Aleviler arasında bir
parçalanma olarak değil, daha güvenli bir
aidiyet gereksiniminin sonucu olarak görülmelidir. Çünkü ‘bir’ Alevi topluluğu zaman
ve mekana bağlı olmak üzere kendisine referans yaptığı unsurları önem sırasına göre
dikkate alarak, hem ‘birliğine’ (Alevi) hem
de parçalanma olarak düşünülmemesi gereken ‘farklılığına’ (Tahtacı) vurgu yapar
(Erol, 2010a: 41)

da Budizm, Şamanizm, Animizm, Manihe-

Dolayısıyla bu ikircikli tutum Aleviler

izm gibi dinlerin izlerini taşıyan sinkretik

için dikkat çekicidir. Anadolu’da (yerleşi-

bir yapı sergilerler (Melikoff, 2007: 20-22;

len bölge ve kültürü, inançsal uygulamalar

Erol, 2010a: 41; Şener, 2003: 95). Bunun sonu-

açısından) fraksiyonlar halinde heterojen

240

2012 / Yıl: 2 Sayı: 4

bir kültürel yapı içerisinde farklılaşsalar da,

Alevileri kontrol altına almak olur. Bu bas-

kendilerini yine de Alevilik şemsiyesi altın-

kılardan kaçmak için binlerce Alevi ve aşiret

da ifade ederler.

orman içlerinde yaşamaya başlarlar. Bu kaçış aynı zamanda Alevilerin, kültürel kimlik-

ALEVİ KÜLTÜREL KİMLİĞİNİN

lerini saklamalarını zorunlu kılar. “Geçim-

TARİHSEL KÖKENLERİ

lerini orman ürünlerinden tahta ve kereste

Anadolu’da Osmanlı Devleti’nin kurulmasından önce inançsal zeminde isyanlar
ve ayaklanmalar yapanlar, daha sonraları
Alevi-Bektaşi olarak anılacak olan topluluklardır. Ancak bu ayaklanmalardan, Baba
İlyas ve Baba İshak ayaklanmaları hedefine
ulaşamaz. Bunun sonucunda Türkmen topluluklar göçer bir şekilde dağlarda ve ormanlarda yaşamak zorunda kalarak, geçimlerini hayvancılık ve orman ürünlerinden

yaparak sağlayan bu topluluk, Osmanlı’nın
yabancı kökenli paralı askerleri tarafından
tespit edilerek kim oldukları sorulduğunda,
Sünni’yim dese Sünni değil, Alevi’yim dese
kellesi gidecek. “Bize ‘Tahtacı’ derler. Bizler
ormanda kereste ve tahta işi ile uğraşırız”
diyerek canlarını kurtarmışlardır” (Bektaş,
2012: 268).

TAHTACILAR VE KÖKEN

sağlamaya başlarlar. Babai isyanının yenil-

MİTLERİ

gisinden sonra, Anadolu Selçuklu Devleti,

Tahtacılar, Türkiye’nin Ege ve Akdeniz

Moğol istilasına uğrar. Moğol istilasından
sonra Anadolu’da yaklaşık altmış yıl büyük
karışıklıklar ve ayaklanmalarla geçer. İşte bu
dönemde Mevlana, Nasrettin Hoca, Yunus
Emre, Şeyh Edebali ve Hacı Bektaşi Veli gibi
düşünürlerin Anadolu’da ortaya çıkması ile
yeni kurulacak Osmanlı Devleti’nin manevi
zenginlikleri de oluşmaya başlar. Bektaşi ve
Alevi toplulukların lideri Hacı Bektaşi Veli
önderliğinde örgütlenen Alevi Türkmenler,
Osmanlı Devleti’nin kurulmasında büyük rol
oynarlar ve Osmanlı’nın askeri gücü olarak
Yeniçeri Ocağı’nda aktif olarak yer alırlar.

bölgelerinde yaşayan ve atalarının yaptıkları ağaç kesme işinden dolayı ‘Tahtacı’ olarak
anılan Alevi topluluklarıdır. Bu topluluklar,
19. yy. başlarından itibaren birçok yabancı
araştırmacının dikkatini çeker. Brown, Tahtacıları ilkel Şii bir kabile olarak değerlendirirken, Bent onların Hristiyan kökenli bir
mezhep veya tarikat olabileceğini ileri sürer
(Aktaran Selçuk, 2005: 19). Humann ise önceleri Hristiyan olan Tahtacıların, zamanla
İslamiyet’e yönelerek İslamiyet’le bağlarını koparmadıklarını ve Anadolu’nun yerli
halklarından olduğunu savunur (Aktaran

Şah İsmail 1501 yılında Anadolu’da Ale-

Engin, 1998: 17). Konuya ilişkin diğer bir

vi Türkmenlerin desteklerini alarak, İran’da

görüş ise Banse’a aittir, Banse, Tahtacıların

bir Türk devleti olan Safevi Devleti’ni kurar.

Hititli olduğunu ileri sürer (Engin, 1998: 19).

1510’da tahta geçen Yavuz Sultan Selim’in

Hasluck ise, Tahtacıların etnik olarak Likya-

ilk işi Anadolu’da Şah İsmail’e destek olan

lıların devamı olduğunu fakat Anadolu’nun
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Müslümanlaşmasıyla birlikte Şii inançları

ve bir zaman tahtacılıkla uğraşmak zorun-

benimsediğini savunur (Aktaran Selçuk,

da kalmış oldukları için bu adı almış olan ve

2005: 20). Luschan, 1891’de Tahtacıların Lik-

ayrı ayrı Türkmen veya Yörük oymakların-

yalıların torunu olduğunu savunur (Akta-

dan meydana gelmiş bulunan bir cemaatler

ran Küçük, 2009: 26).

topluluğudur (2006: 373-374).

Anadolu Aleviliği ve Tahtacılar konu-

Yörükan’ın bu tezinin yanında Tahtacı-

sunda Türkiye’de yapılan araştırmalar ise

ların etnik kökenine ilişkin farklı söylemler

cumhuriyetin ilk yıllarına rastlar. Alevilik

de söz konusudur. Tahtacıların en eski göçe-

ve Bektaşilikle ilgili çalışmalar yapmak üze-

be Türkmen topluluklarından olup, genel-

re Anadolu’ya giden Baha Said, Hamit Sadi

likle ormanlık alanlarda yaşamlarını sürdü-

gibi araştırmacılar çalışmalarını ‘Türk Yur-

ren Ağaçerilerin bir uzantısı oldukları hu-

du’ adlı dergide yayımlarlar. Baha Said’in

susunda birçok araştırmacı hemfikirdir (Sü-

konuya ilişkin çalışmaları 2000 yılında İs-

mer, 1962:528; Gökalp, 1990: 43-44; Yılmaz,

mail Görkem tarafından düzenlenerek,

1948:5; Teoman, 1987: 50-54). Daha önceleri

‘Türkiye’de Alevi- Bektaşi-Ahi ve Nusayri

Selçuklunun ve Osmanlının hiçbir kaydın-

Zümreleri’ adı altında yayımlanmıştır.

da yer almayan Tahtacılar, 1860’lı yıllarda

4

Yusuf Ziya Yörükan, 1920’lerde Tahtacılarla ilgili bir araştırma yapar, Hayat dergisinde yer alan bu araştırmalar, vefatından
sonra oğlu Dr. Turhan Yörükan tarafından
düzenlenerek ‘Anadolu’da Aleviler ve Tahtacılar’ adı ile yayımlanır:5
Tahtacılar, ya Orta Asyalı Tahtahların
soyundan gelme büyük bir Türkmen grubunun Anadolu’daki uzantılarıdır; ya da
Tahtahların veya benzer bir ad verilen hakim bir zümrenin etrafında kümelenmiş ve
çeşitli Türkmen gruplarından oluşmuş dini
bir topluluktur; ya da belli bir ocağa veya
inanca bağlı oldukları için bir araya gelmiş

Osmanlı vergi nüfusu tahrir defterlerinde
‘Cemaat-i Tahtacıyan’6 adı ile anılmışlardır.
Ağaçerilerle aynı bölgede yaşayan bu topluluk onlarla aynı işi yapmaktadır.

İZMİR’DEKİ TAHTACI
YERLEŞİMLERİ
1960’ların sonu ve 1970’lerin başlarında
sanayileşme ve modernleşme dalgasının ortaya çıkmasına kadar, Aleviler büyük oranda kırsal kesimde yaşayan bir topluluktur
(Shankland, 1999: 22). O zamana kadar kırsalda kendi toplumlarıyla yaşamak zorunda
kalan Aleviler, sanayileşme ve ekonomik
sebeplerden dolayı kente göç ederek, birbir-

4 Ayrıntılı bilgi için bkz. Türkiye’de Alevi- BektaşiAhi ve Nusayri Zümreleri. Haz: İsmail Görkem, Ankara, 2000.

lerine yakın mahalle ya da semtlerde kendi

5 Ayrıntılı bilgi için bkz. Yusuf Ziya Yörükan,
Anadolu’da Aleviler ve Tahtacılar, Haz: Turhan Yörükan, Ötüken Yayınları, İstanbul, 2006.

6 Ayrıntılı bilgi için bkz. Murat Küçük, Horasan’dan
İzmir Kıyılarına Alevi Türkmenler Cemaat-ı Tahtacıyan, 2.Baskı, Horasan Yayınları, İstanbul, 2009.
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İzmir Tahtacıları, şehirle iletişim halin-

narköy, Soğukpınar ve Yukarı Kızılca köyü

de olsalar da, Anadolu Alevilerinin aksine,

de İzmir’deki diğer Tahtacı köyleridir. Ay-

kapalı toplum olma özelliklerini koruya-

rıca Bergama ilçesinde de bir Tahtacı köyü

rak İzmir’in merkezine uzak mahalle ya da

bulunmaktadır.

semtlerde yaşamayı tercih ederler. Örneğin,
Tahtacı yerleşimlerinden bir tanesi, Narlıdere semtinin ‘Yukarı Köy’denen bölümü;
İzmir’e yakın diğer bir Tahtacı yerleşimi
de İzmir’in Bayraklı ilçesine bağlı eski adı
‘Göğdelen’ olan Doğançay mahallesidir.
Doğançay, Tahtacı inanç ve kültürünün devam ettiği, dede-talip ilişkisinin sürdüğü,
perşembe geceleri dedeleri Ali Ekber Ateş
ve mürebbisi Hasan Ateş ile birlikte, zaman
zaman cem yapılan bir mahalledir.
İzmir-Çeşme otobanı yanında kurulu
olan Karabağlar’a bağlı Uzundere semti,

TAHTACILARDA
KURUMSALLAŞMA
Tahtacılar; ritüelleri, kurumları, inanç,
ibadetleri ve müziksel edimleri bakımından
Alevi kültürel kimliğinden farklılaşırlar.
Diğer bir deyişle; Aleviliğin ana damarında bulunurlar ve Hz. Ali sevgisinden yola
çıkarlar ancak kendi kültürel kimliklerini
kimi farklılıklarla yeniden inşa ederler. Bu
farklılaşmayı kurumsallaşmalarında fark etmek mümkündür.

Tahtacılarla birlikte Anadolu Alevileri-

Ocak Kültürü

nin de yaşadığı diğer bir Tahtacı yerleşim

Dedelerin egemen bir rolü üstlendikle-

merkezidir. İzmir-Seferihisar yolu üzerinde Urla ile Seferihisar arasındaki Bademler
köyü İzmir’deki Tahtacı köyleri arasında
eğitim düzeyi en yüksek kişilerin yaşadığı,
Türkiye’de tiyatrosu olan tek köydür. Ayrıca bu tiyatrodaki oyunlar köy halkının aktif
olarak rol aldığı oyunlardan oluşmaktadır.
Bornova’ya bağlı Altındağ’da Tahtacıların
yaşadığı birkaç mahalle bulunur. Ayrıca
Bornova’ya bağlı olan Naldöken mahallesi de İzmir’in en eski Tahtacı köyüdür.
İzmir’in Bayındır ilçesine bağlı Yakapınar
köyünde yaşayan Tahtacılar, şehir merkezine uzak olmanın avantajını kullanmış

ri ocaklar, Aleviliğin önemli toplumsal veri
kaynakları olarak dikkat çeker. Her Alevi
mutlaka bir ocağa, dolayısıyla da bağlı olduğu ocağın dedesine bağlıdır. Musahiplik,
düşkünlük ve dar gibi toplumsal rolleri sürdürerek, kendi ocağının toplumsal düzenini
sağlamak dedenin en önemli görevidir. Her
dede bir ocağa dâhildir. Anadolu’da bölgesel olarak farklı ocaklar bulunur ve Aleviler,
kendine yakın ocağa bağlıdır.7 Tahtacılarda
ise durum farklıdır. Tahtacıların biri İzmir
Narlıdere köyünde Yanyatıroğulları (Yanyatır Ocağı, Yanınyatır Ocağı), diğeri ise

olsa gerek ki, günlük hayatlarını hala geleneksel kıyafetleri ile sürdürmekte, kültürel
kimliklerinin sürekliliğini sağlamaktadırlar.
İzmir’in Kemalpaşa ilçesine bağlı olan Çı-

7 Örneğin, Orta Toros Alevileri Abdal Musa Ocağı’na,
Doğu Alevilerinin bir kısmı Baba Mansur Ocağı’na,
Balkan Alevileri ise Kızıldeli Sultan Ocağı’na bağlıdırlar.
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Aydın’ın Germencik ilçesinin Kızılcapınar

san Dede’den sonra ikinci kutsal Yanyatır

köyünde Emiroğulları (Hacıemirli Ocağı)

Ocağı olarak kabul edilir. Bu cemevi 2002

olmak üzere iki ocakları vardır. Yanyatır

yılında restore edilmeye başlandıktan sonra,

Ocağı’nın piri Durhasan Dede’nin oğlu Hı-

2007 yılında da bir müzeye dönüştürülerek

zır Dede, 1874 yılında İzmir Narlıdere Yuka-

“Narlıdere Kültür Evi” adı altında ziyarete

rı Köy mevkiinde bir cemevi inşa ettirmiştir.

açılmıştır.

Bu cemevi Yanyatıroğlu Ocağı’nın Durha-

Fotoğraf No: 1
Narlıdere Kültür Evi (Tarihi Cemevi)’nin yeni hali.

Alevi Sünni ayrımı olmaksızın birçok

Diğer bir odada ise Tahtacı mezarları temsili

ziyaretçi tarafından ilgi gören kültür evi 2,5

olarak sergilenmekte ve çeyiz odasında ise

kattan ve dokuz odadan oluşur. Giriş katında

Narlıdere’ye özgü giyim kuşamlar ve Tah-

cemdeki on iki hizmetliler heykellerle temsi-

tacı kadınlarının düğün ve özel günlerde

li olarak canlandırılır. Bu katta ayrıca Kültür

giydikleri ‘değre’ler sergilenmektedir. İkin-

Evi’nin yöneticisi Merih Tamay’ın odası ile

ci kattaki diğer bir odada ise Narlıdere’yle

Alevi inanç ve kültürüne ait kitapların bu-

ve Tahtacılarla ilgili fotoğraflar bulunmak-

lunduğu bir kütüphane de mevcuttur. İkinci

tadır. En üst yarım kat ise ‘insan-ı kâmil’ ol-

katta Tahtacıların ağaç kesme işlemi heykel-

mak için girilen çilehanenin canlandırıldığı

lerle tasvir edilmekte, diğer odada Tahtacı-

küçük bir odadan oluşmaktadır.

ların eski mutfak eşyaları sergilenmektedir.
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Fotoğraf No: 2
Narlıdere Kültür Evi (Tarihi Cemevi)’nde
ağaç kesme işleminin canlandırılması.

Fotoğraf No: 3
Narlıdere Kültür Evi (Tarihi Cemevi)’nden
geleneksel kostümler (değre giymiş gelin)
ve çeyiz odası görüntüsü.

Fotoğraf No: 4
Narlıdere Kültür Evi (Tarihi Cemevi)’nin
en üst katındaki çilehane görüntüsü.
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Kimlik Simgesi Olarak
“Kaz Ayağı”
Bir söylenceye göre, Hazreti Ali bir gün
evinden çıkarken bahçedeki kazlar gagalarıyla Hz. Ali’nin eteğinden çekiştirerek gitmesini engellemek isterler. O gün Hz. Ali
öldürülür. İşte bu yüzden Tahtacılar “kaz”ı
kutsal sayarlar. İzmir Narlıdere Yukarı Köy
mevkiinde müze olarak korunan tarihi cemevinin tavan işlemeleri kazayağı motifli-

Fotoğraf No: 6

dir. Merkezi İzmir’de bulunan Tahtacı Kül-

Adana Ceyhan’da Durhasan Dede’nin Türbesi’nin

tür Eğitim Yardımlaşma Derneği’nin logosu

eşiğindeki kazayağı motifi.

da kazayağı motiflidir.

Musahiplik:
Alevilerin önemli toplumsal kurumlarından biri de, evli bir çiftin kendisiyle benzer
yaş ve sosyal statüdeki başka bir çiftle oluşturduğu kardeşlik bağı olan musahipliktir.
Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye
göç sonrasında göç eden muhacirlerin yoksulluk çekmemesi, Medine halkından kişilerin onlara destek olması için oluşturduğu bu
kurum, Tahtacılarda daha farklı bir yapıya
Fotoğraf No: 5
Tahtacı Kültür, Eğitim, Kalkınma ve Dayanışma
Derneği’nin kazayağı şeklindeki logosu.

Ayrıca Edremit’teki Tahtakuşlar köyünün özel etnografya müzesinde kazayağı
simgeselleşmiştir. Aynı kazayağı motifi Adana Ceyhan’daki Durhasan Dede Türbesi’nin
eşiğinde de yer almaktadır.

sahiptir. İzmir Narlıdere Yukarı Köy mevkiinde uzun yılardır Tahtacılarla bir arada
yaşayan Arzuman Ocağı Bayat soyu dini liderlerinden Ali Bektaş Dede konuyla ilgili
şu bilgileri aktarır:
Musahip olan çift musahiplikten birkaç
yıl sonra öz kurbanı keserek başka bir çiftle
aşina olabilir. Aşinalıktan sonraki mertebeler, peşinelik ve çiğildaşlıktır.8 Bu şekilde
8 Musahipliğin farklı mertebeleri olan ve geçmişte kabul gören aşinalık, peşinelik ve çiğildaşlık günümüzde geçerliliğini yitirmiş durumdadır.
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ailelerin toplum içindeki sorumlulukları ar-

Meclisi’ne uğrayarak orada yaşadığı olayla-

tarak sosyal dayanışma, birlik, beraberlik

rın canlandırıldığı, on iki hizmet görevinin

ve kalkınma sağlanmış olur”(Görüşme, 9-1-

yerine getirildiği, bağlama çalınarak, deyiş,

2010).

düvaz imam, mersiye ve tevhitlerin okunduğu, semahların dönüldüğü ve Türkçe

TAHTACI RİTÜELLERİ
Toplumlar, kimlikleri açısından önemli
buldukları görece ‘otantik’ dillerini, dinlerini, müziklerini, danslarını, yemeklerini,
kostümlerini sergilemek ve topluluk olma
hislerini tatmin etmek amacıyla etkinliklere/ritüellere ihtiyaç duyarlar ve düzenlerler (Ersoy, 2010: 17). Ritüeller sayesinde
toplumlar kimliklerini inşa etme ve koruma
ortamı yaratırlar. Tahtacılar da ritüellerini
bu bağlamda; kendi kültürel kimlikleri ekseninde inşa ederler.9

duaların (gülbank) okunduğu Alevi ritüelidir.“ Bilindiği üzere; 1990’ların başlarına
kadar Aleviler inançlarını başkalarına açıklamaktan kaçındı ve Alevi olmayanların ritüellerine girmesine izin vermedi. 1990’ların
ortalarına gelindiğinde, Aleviler ritüellerini
kentlerdeki ‘cemevleri’nde ve diasporadaki
kültür merkezlerinde kamuya açık olarak
düzenlemeye başladı” (Erol, 2010a: 52). Diğer bir deyişle, Aleviler artık geçmişteki içe
kapalı toplumsal yapılarından sıyrılarak,
kamusal alanda varlıklarını ortaya koymaya
başlamış ve 1990’larda yaşanan Alevi uya-

Cem Ritüeli

nışının hareket noktasını oluşturmuşlardır.

Cem inanç eksenli bir ritüeldir ve pey-

O yıllara kadar inanç ve kültürlerini kırsal

gamber soyundan gelen dedeler tarafından
yönetilir ve birlik ve beraberlik anlamını
taşır. Cem; genellikle cuma akşamları (perşembeyi cumaya bağlayan akşam) yapılan,
kadın ve erkeklerin birlikte katılımıyla, Hz.
Muhammed’in Miraç’tan dönüşte Kırklar
9 Tahtacılar ise, sadece Alevi olmayanları değil, Tahtacı olup da, ikrarsız olanları dahi cemlerine almayarak konservatif bir durum sergilerler. Tahtacı kültürel
kimliğinin Alevi kültürel kimliğinden farklılığının
en büyük göstergesi olan bu durumdan dolayı, 20092010 yılları arasında alan çalışması yapılan İzmir Tahtacı köylerinden sadece Doğançay’da cem yapıldığı
tespit edilmekle birlikte, Tahtacıların ‘ritüel (cem) içi’
müzik pratiklerinin tespiti söz konusu olamamıştır.
Dolasıyla, bu bölüm İzmir Tahtacılarının ‘ritüel (cem)
dışı’ müzik pratiklerine ilişkin bulguların değerlendirilmesini içerir.

alanda sözlü gelenek sayesinde aktaran Aleviler, kentleşme ile yazılı kültüre dönüşme
sürecine girmiştir. Bu dönüşme süreci içinde artık Alevi olmayanların da katılabildiği
cem ritüeli de, kentsel ortamdaki örgütlenmeye paralel olarak değişim süreci yaşamaya başlamıştır (Erol, 2005: 65). Dolayısıyla
kentlerde açılan cemevlerinde, Alevi Sünni
ayrımı yapılmaksızın herkesin katılabildiği
cemler yapılmaya başlanmıştır.
Anadolu Alevilerinin aksine Tahtacı
toplumu günümüzde hala kapalı toplum
özelliğini koruyarak, kendi toplulukları dışındaki kişileri cemlerine almama konusunda kararlıdırlar. İzmir’de Narlıdere, Bademler, Uzundere, Kemalpaşa Yukarı Kızılca
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köyü ve Naldöken’de gerek şehir hayatının

genellikle belli döngülerde yapılır. Katılı-

getirdiği zorluklar, gerekse dede soyun-

mın yoğunluğuyla şenlik şekline dönüştü-

dan gelenlerin inanç ve ibadetlerine sahip

rülmüş olan bu günlerde katılım çok fazla

çıkmaması sebebiyle, dede-talip ilişkisinin

olur. Örneğin Ağustos ayının ikinci hafta

kalmadığı, dolayısıyla cemlerin yapılmadı-

sonu Nevşehir’de ‘Hacı Bektaşi Veli’, son

ğı gözlenmiştir. Sadece Doğançay’da cem-

hafta sonu da Kemalpaşa’da ‘Hamza Baba’

ler yapılmaktadır. Doğançay’da yaşayan

anma etkinlikleri düzenlenir. Tahtacılar

ve cemleri yürüten Ali Ekber Ateş Dede,

Ağustos ayının ikinci hafta sonu Aydın’da

Alevilik yolunda eline, diline, beline sahip

Madran Baba Şenlikleri yaparak, pirlerinin

olacağına dede önünde söz vermiş olan, ik-

türbelerine ziyarete giderler. Ayrıca Tahta-

rarlı Alevilerin ceme girebileceğini, Tahtacı

cılar 2 Mayıs 2009’da ilk defa Ceyhan’daki

olmasına rağmen ikrarlı olmayanların da

pirleri Durhasan Dede’nin türbesini ziyaret

ceme alınamayacağını ısrarla vurgular.

ederek, türbenin önünde cem yapmış, kon-

Alevi cemlerinde, toplumsal suç işleyenler ceme katılan topluluktan ve ocak
dedesinden oluşan “halk mahkemesi” tarafından yargılanırlar. Ocak dedesi ile birlikte
ceme katılan topluluğun suçlu olan kişiye
verdikleri cezaya “düşkünlük” denir. Tahtacılarda düşkünlük şu şekilde olur; “Tahtacılarda dede bir kadının veya erkeğin düşkün olduğunu, ‘Yüzün kara olsun’ demek
suretiyle ilan etmiş olur. Düşkün ilan edilen
bu kimse artık insan haklarından mahrum

serler vermiş ve bir de panel düzenlemişlerdir. Burada Tahtacı Kültür, Eğitim, Kalkınma ve Dayanışma Derneği’nden bahsetmek
yerinde olacaktır. Merkezi İzmir’de bulunan
bu dernek İzmir Bademler köyü Tahtacılarından Yolcu Bilginç önderliğinde 2007 yılında kurulmuştur. Türkiye genelinde Tahtacıların örgütlenmesi, birlik, beraberlik ve
dayanışmasının sağlanması, Tahtacı semahlarının yeni nesle aktarılarak kültürel kimliklerinin pekiştirilmesi amacıyla kurulan

olmuş demektir. Hiçbir sohbete giremez ve

derneklerin şube sayısı Türkiye genelinde

herkes ona fena nazarıyla bakar” (Yörükan,

yirmi beşe ulaşmıştır.

2006: 253).

Cem Dışı Etkinlikler
Tahtacılar, cem dışındaki etkinlikleri ile
de kimliksel bir alan yaratırlar. Bu etkinliklerden biri türbe ziyaretleridir. Aleviler bir

Tahtacı kültürel kimliğinin sergilendiği
önemli bir başka etkinlik ise düğün ve cenaze ritüelleridir. Tahtacılarda günümüzde
modern anlayışa göre yapılan düğünden
önce “dede nikahı” dede tarafından kıyılır.

araya gelerek, eğlenmek, dilekte bulunmak

Nikahın ertesi günü geline “değre” adı

ya da adaklarını kesmek için Alevi erenle-

verilen geleneksel bir kostüm giydirilerek

rinin türbelerini ziyaret ederek, Alevi kül-

evlilik onaylanmış olur. Kaçarak evlenen

türel kimliklerini pekiştirirler. Bu ziyaretler

geline değre giydirilmeyip, ancak bebeği
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olduğu zaman bu işlem yapılarak evliliği
kabul edilir” (Merih Tamay’la Görüşme: 281-2009).
Ayrıca Tahtacılarda düğün ve sünnetlerde uygulanan “bayrak dikme geleneği”
hala devam eder; düğün evine, düğün günü
dede tarafından gülbanklar okunarak dikilen bayrak, düğünün bitmesiyle yine dede
tarafından gülbanklar okunarak indirilir.
Tahtacıların cenaze ritüelleri de Ana-

Fotoğraf No: 7

dolu Alevilerinden farklıdır. Bazı Tahtacı

Narlıdere Kültür Evi (Tarihi Cemevi)’nde ölü

köylerinde akşam vaktinde ölen kişi evde

gömme geleneğinin canlandırılması ve yel bayrağı.

bekletilir. Bu arada cenazenin başında beklenirken, zakir en az üç nefes çalar ve söyler.
‘Ölüm nefesi’ ya da ‘ölü nefesi’ adı verilen
bu ezgilerin seslendirilmesiyle sabaha kadar beklenir. Okunan nefesler genellikle Kul
Himmet’e, Hatayi’ye ve Pir Sultan’a aittir
(Pekşen, 2005: 109).
Tahtacılarda Hakk’a yürüyen kişi sevdiği kıyafetleri, eşyaları, sevdiklerinin resimleri, bağlaması, yastığı, yorganı gibi özel eşyaları ile birlikte gömülür. Hakk’a yürüyen
kişi kadınsa, düğünün ertesi günü, özel günlerde giydiği değresi ve üçeteği de ölünün
üstüne örtülerek tabuta konur ve halı vb. sarılarak gömülür. Mezarın üstüne rengarenk
kumaşlardan oluşan ‘yel bayrağı’ asılır.

Uzundere

Tahtacılarından

Hüseyin

Tamtürk yel bayrağı ile ilgili şu bilgileri aktarır;
Ölenin kadın olması halinde, yel bayrağındaki kumaşlar onun elbiselerinden
oluşur. Yel bayrağı kuşların ve diğer hayvanların yaklaşıp zarar vermesini önlemek
amacıyla asılır. Kırk gün boyunca bekletilen
yel bayrağı, daha sonra çıkarılıp mezarının
başında bekletilir. Mermer mezar yapılırken
bu bayrak da mezara gömülür (Görüşme:
8-5-2010).
İzmir Tahtacılarının bir başka etkinliği
ise “Tahtacı Şenlikleri”dir. Tahtacı Kültür,
Eğitim, Kalkınma ve Dayanışma Derneği
Başkanı Yolcu Bilginç önderliğinde düzenlenen Tahtacı şenlikleri birlik, beraberlik duygusunu pekiştiren, Tahtacı kültürel kimliklerinin onanmasını sağlayan etkinliklerdir.
Bu etkinlikler 2008’de Yanyatır Ocağı’nın
ikinci merkezi sayılan Narlıdere Kültür Evi
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(Tarihi Cemevi) önünde, 2009’da Adana

Bu şenliklerde İzmir civarındaki Tahtacı

Ceyhan Durhasan Dede köyünde, Durha-

köylerinin de katılımı ile semahlar dönülür,

san Dede’nin türbesinin önünde, 2010’da

Tahtacı sazandarlarının okuduğu nefes ve

Hacı Emir Ocağı merkezi Aydın Germen-

semahlara eşlik edilir.

cik Kızılcapınar köyünde, 2011’de Gaziantep İslahiye’de İbrahim Sani’nin türbesinin
önünde, 2012’de İzmir Bornova Aşık Veysel
rekreasyon alanında düzenlenmiştir.

İzmir Tahtacıları ile yapılan alan çalışması süresince Tahtacıların “bizim ölümüz
dirimizden daha önemlidir” söylemi ile
sıklıkla karşılaşılmıştır. Hakk’a yürüyen
yakınlarına verdikleri önemi vurgulamak
için Nevruz, Hıdrellez vb. gibi özel günlerden önce beyaza boyayarak temizledikleri
aile mezarlarının başında onların hayırlısını
dağıtarak, bağlama çalıp semah dönerler.
Böylece baharın gelişini atalarıyla birlikte
kutlarlar.
Bununla birlikte, Anadolu Alevilerinin
katıldığı Hacı Bektaşi Veli, Abdal Musa vb.
gibi anma etkinlikleri, Tahtacıların Madran

Fotoğraf No: 8

Baba şenlikleri ve Tahtacı dernek açılışla-

Durhasan Dede’nin türbesinin önünde Aydın Çine

rında yapılan müzikler de ‘ritüel (cem) dışı’

Yeniköy Tahtacılarının semahı (2.5.2009).

müzikler olarak tanımlanırlar.

ALEVİ KÜLTÜRÜNDE MÜZİK
Alevi inancında müzik ve dans, bir ibadet ve Tanrı ile bütünleşmenin yolu olarak
büyük önem taşır. Yüzyıllar boyunca merkezden uzak ücra köylerde yaşayarak, gerek
toplumsal yaşamlarını, gerekse ibadetlerini
gizli yaşamak zorunda kalan Aleviler, sözlü
kültür sayesinde kültürel kimliklerinin devamını sağlamışlardır. Alevi toplumunun
lideri olan dedeler, Alevi inanç ve kültürüFotoğraf No: 9

nün, kültürel belleğinin sözlü olarak günü-

Hacı Emiroğulları Ocağı merkezi, Aydın Germencik

müze kadar taşınmasında en önemli görevi

Kızılcapınar Tahtacı Şenliği (2.5.2010)

üstlenmişlerdir. Ayrıca cemde on iki hiz-
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metçiden biri olan zakir, aşık ya da sazandar

temsil ettiği söylenir” (Erol, 2007: 303).

olarak anılan Alevi ozanları da Hz. Muham-

Aleviler arasında bağlama “Telli Kur’an”

med, Hz. Ali ve on iki imamları, “Kerbela”

olarak anılır. Bu da bağlamanın eğlenceye

olayını anlatan nefes, deyiş, düvaz imam

değil, ibadete hizmet ettiğinin bir göster-

gibi müziksel türleri seslendirerek, Alevi

gesidir (Zelyut, 2009: 229). Alan çalışması

topluluğunun kültürel belleğinin, inanç ve

yapılan kentsel cemlerde zakirlerin cemde

kültürünün en güçlü aktarıcısı olarak karşı-

ibadet etmeden önce dedenin önünde dara

mıza çıkarlar.

durarak, zakir gülbankını dinledikten son-

Alevi müziklerinde kullanılan ortak sözler, Alevi topluluklarına müziksel farklılıkları aşabilecekleri ortak bir dil sağlar. Çünkü
Alevi öğretisini yansıtan benzer sözler farklı
ezgilerle Türkiye’nin farklı bölgelerindeki
Alevi toplulukları tarafından paylaşılır (Erol,
2007: 304). Dolayısıyla müzik öğelerindeki
yöresel farklılıklar, bu ortak unsurlar ve tutumlar aracılığıyla birlik ve farklılık dengesini sağlar. Diğer bir deyişle, Orta ve Doğu
Anadolu Alevileri için birlik düşüncesine
hizmet eden aynı sözler, farklı çalgı, ezgi ve
ritimsel öğelerle, Ege ve Akdeniz yöresinde
yaşayan Tahtacılar için farklılığa işaret eder.
Böylece birlik ve farklılığın eşzamanlı inşası
ortaya çıkar. Bu durumu ‘yol bir sürek bin
bir’ deyişinin Alevi müziğine yansıması olarak değerlendirmek yerinde olur.
Alevi inancının zakirler tarafından aktarılmasındaki en önemli müziksel araç, Dede
Korkut Hikayeleri’nde kopuz olarak anılan
“bağlama”dır. Aleviliğin bir simgesi olarak
kabul edilen bağlama aynı zamanda Hz.
Ali’nin ve onun ilkelerinin maddi bir temsilidir; “Tınlama kutusu Hz. Ali’nin gövdesi-

ra “Allah- Muhammed-ya Ali” diyerek, üç
kez bağlamayı öperek, ibadete başladıkları
gözlenmiştir. Bu da bağlamanın Alevi müziğindeki kutsallığını bir kez daha vurgular.
Amasya ve yakınındaki Alevi topluluklarında bağlama ile birlikte ya da tek başına
keman kullanıldığını, Alevi müziğinin birlik
ve farklılık ekseninde vurgulamak yerinde
olur. Antalya Tahtacılarında ise çoğunlukla kabak kemane (gırbız kemane) kullanılır
(Erol, 2009b: 117). Bu durum bağlamanın
Alevi müziği içindeki simgesel öneminin
görmezden gelinmesine bir ortam yaratmaz.

İZMİR TAHTACILARININ
MÜZİK PRATİKLERİ
“Müzik, iletişimi güçlendirme yoluyla
çoğu zaman grup kimliği oluşturma ve sürdürmenin bir şekli olur” (Kaemmer, 1993:
101). Diğer bir deyişle müzik, grubun kültürel kimliğinin ‘öteki’nden ayrılarak, grup
içindeki dayanışmasını güçlendiren ve sürekliliğini sağlayan en önemli birleştirici unsurdur.

ni, sapı kılıcı Zülfikar’ı, 12 teli (kimi zaman

2007’de kurulan ve günümüzde sayısı

on iki perdesi) 12 imamı ve tellerin en düşük

Türkiye genelinde yirmi beşe ulaşan Tahta-

sesli olanının (bam) da Hz. Muhammed’i

cı Kültür, Eğitim, Kalkınma ve Dayanışma
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Derneği’nin yeni şube açılışları da, müzik

Grupta Uzundere Tahtacılarından İbrahim

performanslarının büyük rol oynadığı et-

Ali Tutkaç ud, Uzundere Tahtacı Derneği

kinliklerdir. Yapılan alan çalışmalarında,

Başkanı Murat Bal klavye, Aydın Tahta-

bu etkinliklerde performans yapan kişilerin

cı Derneği Başkanı İsmail Gacar ise keman

genelde aynı olduğu gözlenmiştir. Tahta-

çalmaktadır. Alevi inancının en güçlü mü-

cı Kültür, Eğitim, Kalkınma ve Dayanışma

ziksel simgesi olarak kabul edilen bağlama,

Derneği Genel Başkanı Yolcu Bilginç, Ke-

İzmir Tahtacıları için de büyük önem taşır.

malpaşa Çınarköy Tahtacılarından Evren

Bununla birlikte Tahtacı semah ve nefesle-

Erol, yine bir Tahtacı olan Ceren Demirkol

rini genç nesle aktarmak amacıyla bir araya

ve Tokat Alevisi olup Yolcu Bilginç’in yö-

geldiklerini vurgulayan ‘Tahtacı Üçlüsü’

nettiği İzmir Belediyesi Türk Halk Müziği

grubu, kullandıkları farklı çalgılarla da Tah-

Korosu elemanlarından Gonca Özdemir,

tacı kültürel kimliğinin önemli bir unsuru

Tahtacı şenlikleri ve dernek açılışlarının ke-

olan Tahtacı müziklerinin farklılığını ortaya

mikleşmiş kadrosunu oluşturmakla birlikte,

koyarlar.

yer yer farklı müzisyenler de bu etkinliklere
dâhil olmaktadır.

Fotoğraf No: 11
Tahtacı Üçlüsü

Tahtacı Müzik Türleri
Fotoğraf No: 10
Tahtacı Kültür, Eğitim, Kalkınma ve Dayanışma
Derneği Genel Başkanı Yolcu Şubesi açılışında
semah seslendirirken.

Tahtacı

etkinliklerinde

seslendirilen

türlerin başında “nefes” ve “semah” gelir.
Tahtacılarda deyiş yerine nefes terimi kullanılır. “Nefesler; bir inancı, bir düşünüş tarzı-

Son birkaç şube açılışında “Tahtacı Üç-

nı, bir din ve Tanrı anlayışını, edeb-erkan ve

lüsü” adlı grubun da bu etkinliklerde yer

ahlakı, insanı ve Türk toplumsal yaşamını,

aldığı gözlemlenmiştir. Grup üyelerinin

toplumun duygularını, aşk ve heyecan ile

Aleviliğin simgesi olan bağlamanın yerine

güzelleştirerek açıklayan şiirlerdir” (Pek-

farklı çalgılar tercih etmesi dikkat çekicidir;

şen, 2007: 27).
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İZMİR TAHTACI SEMAHLARI

Doğançay Tahtacı Derneği’nin açılış
etkinliklerinde de kendi yaratılarını seslendiren İzmir Kemalpaşa Yukarı Kızılca köyü
sazandarlarından Hasan Atalan ile yapılan
görüşmeler sonucunda, uzun hava olarak
seslendirdiği birçok nefes, tarafımızdan kayıt altına alınmıştır. İzmir Tahtacı nefeslerine örnek olarak Atalan’ın nefeslerinden biri
aşağıda yer almaktadır;

Semah, cemde kadın erkek birlikte olmak üzere, bağlama eşliğinde dönerek yapılan ve on iki hizmetten biri olup, ibadet niteliği taşıyan ritüel dansıdır. Arapça ‘sema’
köküne dayanan semah ‘işitmek’, ‘duymak’
anlamına gelir (Bozkurt, 1990: 15). Alevilik
inancında semah şeklen yapılan hareketler
bütünü açısından her ne kadar bir dans olsa

YAŞIN YİRMİALTI OKUDUM DUYDUM

da, içerisinde barındırdığı uhrevi boyutuy-

YASINI BAĞRIMDA SENİNLE DUYDUM

la, Alevilerce bir ibadet şekli olarak kabul

HEM AĞLADIM HEM DE DOLDUM

edilir. Cem ibadetinin ayrılmaz bir parçası

HASAN HÜSEYİN’İNE DOYDUN MU ANAM

olan semahlar, yapısında ezgi ve ritmik ha-

İMAM HASAN’INA YÜREK DAYANMAZ
HANGİ ANA BU ACIYA SIZLANMAZ
DELİ DİVANEYİM KALBİM DAYANMAZ

reketler taşımasına rağmen, figürleri dans
olarak değil, namaz kılmak gibi bir ibadet
olarak değerlendirilir. Bu yüzden ‘semah
oynamak’ yerine ‘semah dönmek’ tanımlaması kullanılır (Ayışıt, 2007: 69).

HASAN HÜSEYİN’İNE DOYDUN MU ANAM

Mustan ise, Alevilerin semahın dans
olarak anılmasına tepki göstermelerini ritü-

DOLU DAĞITIP DA SEMAHA DURDUN

ellerdeki müziğin ve dansın varlığının inkar

BUNCA İNSANLIĞIN ANASI OLDUN

edilmesi anlamına gelen anıştırma/gölgele-

MEKKE MEDİNE’DE OLMUŞ DA YURDUN

me (adumbration) kavramıyla ilişkilendirir.

HASAN HÜSEYİN’İNE DOYDUN MU ANAM
BİR KÖŞEDE GİZLİ GİZLİ AĞLARSIN

Dolayısıyla cem içindeki anıştırmadan doğan bazı terimler söz konusudur: Cem ritüelinde yapılan müzik ‘müzik’ adıyla değil,
‘semah’, ‘deyiş’ gibi adlarla anılarak anıştırı-

CANLARIN İÇİN YÜREĞİNİ DAĞLARSIN

lır. Ayrıca cem dışındaki müzik pratiklerin-

BİR GÜN GELİR CANLARINA DOYARSIN

de müzik ‘çalınır’, ‘söylenir ’olarak tanımla-

HASAN HÜSEYİN’İNE DOYDUN MU ANAM

nırken, cem içinde ‘okunur’ ifadesinin tercih
edilmesi ya da dansın cem dışında ‘edilir’,

CAN YARENİM SIZILDIYOR YÜREĞİM
ANA HASRETİNE DE SENDE EREYİM

‘oynanır’ tanımlamasına karşılık olarak cem
içinde semahın dans olmadığı için ‘dönülür’ olarak ifade edilerek alkışlanmaması da

SEN İSTE Kİ BU CANIMI VEREYİM

anıştırma bağlamında açıklanabilir (2008:

BÜTÜN CANLARINA DOYDUN MU ANAM

59).
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İzmir’de yaşayan Tahtacılar bu konuda

Veli ve yanındaki abdallar ateşin etrafında

Anadolu Alevilerinden farklı bir tutum ser-

semah dönerler. Hacı Bektaşi Veli hırkasını

gilerler; Tahtacı Kültür, Eğitim, Kalkınma

ateşin üzerine atarak, küllerin düştüğü yer-

ve Dayanışma Genel Başkanı Yolcu Bilginç

de odun bitmesini diler ve o zamandan son-

şube açılışlarında yapılan semahlarda, Hz.

ra dağda birçok ağaç çıkar. Dağa da ‘Hırka

Ali isminin geçtiği yerlerde ezginin ritmi-

Dağı’ adı verilir (Melikoff, 2007: 158).

ne göre alkışla tempo tutulması gerektiğini,
bunun Hz. Ali’ye saygının gereği olarak yapıldığını vurgular. Yolcu Bilginç’in çağdaş
bir dede görüntüsü ile yaptığı bu uyarılar

Semahın kökenine ilişkin diğer bir düşünce de, Şaman ayinleri ile cemlerin birbirine benzemesi, dolayısıyla Şaman ayin-

sonucunda semaha katılan cemaat de onun

lerindeki dansla semahın benzerliğidir. Şe-

söylediklerini yerine getirir. Tahtacıların

ner, Şaman ayinlerinin de cemler gibi gece

‘semah dönmek’ yerine ‘semah oynamak’

yapıldığını, her iki ritüelde de içki içildiğini,

ifadesini kullanmaları da kendi aidiyetlerini

kadın erkek birlikte dans edildiğini, dolayı-

ve farklılıklarını vurgular.

sıyla cemler ile Şaman ayinleri arasındaki

Semahın Kökeni Hakkında

benzerliği vurgular (2003: 102). Şener’in bu
sözlerine, Bozkurt da benzer bir söylem ge-

Semahın ortaya çıkışına ilişkin farklı

liştirerek, semaha ilişkin söylencelerin doğ-

söylenceler söz konusudur; konuya ilişkin

rulanmasının olanaksız olacağını, semah-

en yaygın inanış, cemdeki on iki hizmetten

ların İç Asya kökenli bir ibadet şekli oldu-

biri olan semahın Kırklar Meclisi’nde orta-

ğunu, sema ya da semahın İslam’a dayan-

ya çıktığıdır; söylenceye göre Hz. Muham-

dırılışının bir ‘yasallaştırma, bir kılıklama’

med Cebrail’le birlikte Miraç’a çıktığında
Kırklar’a rastlar. Kırklar’ın meclisine girdi-

olduğunu savunur (Bozkurt, 1990: 40- 41).

ğinde Kırklar peygamberden üzüm tanesini

Semahların Adlandırılması

hepsine bölüştürmesini isterler. O da üzüm

Bazı semahlar temsil ettikleri kişi ya da

tanesini eliyle bir kaseye sıkıp sulandıra-

olaylara göre adlandırılırlar; Kırklar Semahı,

rak hepsine paylaştırır. Üzüm suyunu içen
Kırklar, içtikleri üzüm tanesiyle sarhoş olarak semah dönmeye başlarlar. Dolayısıyla,
Kırklar’ın yaptığı semahla ilişkilendirilen bu
semah ‘Kırklar Semahı’ olarak adlandırılır.

Turnalar Semahı, Hacı Bektaş Semahı, Erkan Semahı, Gönüller Semahı (Ayışıt, 2007:
72). Semahlar içinde en yaygın olan Kırklar
Semahı’ndan sonra ‘Turnalar Semahı’ gelir.
Bu semah, turna kuşunun hareketlerine da-

Semahın kökenine ilişkin diğer bir ina-

yanır. Kuşun kanat vuruşu, uçuşu ve duruşu

nışa göre, Hacı Bektaşi Veli Hırka Dağı’na

bu semahta canlandırılır. Birçok ozan Ali ile

çıktığında yanındakilerden ateş yakmasını

turna ilişkisini gösteren motifleri şiirlerinde

ister. Ateş yakıldıktan sonra Hacı Bektaşi

kullanır (Bozkurt, 1990: 58).
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Bazı semahlar ise adlarını oynandıkları
yörelerden alırlar; Erzincan Semahı, Kısas
Semahı gibi. Kadın ve erkeğin Alevi toplumundaki eşitliği semah ritüelinde de göze
çarpar. Semaha kalkan kadın erkeği niyaz
alarak semaha kaldırabilir, erkek kadını semaha kaldıramaz. Bu da Alevilerin toplumsal yaşamda kadına verilen önemin, inançsal boyutta da sürdüğünün açık bir göstergesidir.

Semahın Performans Alanları
Günümüzde kentsel ortamda, isteyen
herkesin katılabildiği cem ve cem dışı etkinliklerde, semahlar cemevinin semah kursunda yetişen semah grubu tarafından dönülmektedir. Tahtacılarda izlenen ritüel dışı
pratiklerde ise, semah geleneği yaşlı kişiler
tarafından sürdürülmektedir. Semahı kendi
cemlerinde öğrenen yaşlı Tahtacılar, mutlaka geleneksel kostümleriyle semah dönerler.
Dernek şubelerinin açılışlarında da öncelik
yaşlı ve deneyimli semahçılarındır.

Fotoğraf No: 12
Tahtacı Kültür, Eğitim, Kalkınma ve Dayanışma
Derneği Doğançay Şubesi’nin açılışında deneyimli semahçıların semah dönmesi (26-9-2009).

Yaşlıların semahından sonra etkinliğe katılan cemaat, günlük kıyafetleri ile semah döner.
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Fotoğraf No: 13
Doğançay Şubesi’nin açılışında deneyimli semahçılardan sonra, diğer katılımcıların semah dönmesi (26-9-2009).

Bu sırada Hz. Ali isminin geçtiği yerler-

semahlar daha çok ‘ağırlama’, ‘yürütme’ ve

de ritimle birlikte alkış yaparak, Hz. Ali’ye

‘yeldirme’ olmak üzere üç bölümden oluşur-

olan saygılarını ifade ederler. Böylece kendi

lar. Üçüncü bölüm ‘çark’, ‘pervaz’ olarak da

aidiyetlerini vurgulayarak, kültürel kimlik-

adlandırılır (Ayışıt, 2007: 77). Ritmik yapısı

lerinin pekişmesini sağlarlar.

ağırdan hızlıya doğru değişen semahlarda

Kentsel ortamda cemevleri ya da AleviBektaşi dernekleri tarafından düzenlenen,
Anadolu Alevilerinin katıldığı etkinlik ve
festivallerde dönülen semahlardan sonra
alkış yapılmaması için yapılan uyarılar, semahların bir gösteri niteliğinden çok dini
niteliğinin korunma çabasındandır. Tahtacılarda ise benzer duruma rastlanılmaz.

Müziksel Açıdan Semah

ağırlama, semah dönecek olanların ‘Allah,
Muhammed, ya Ali’ diyerek semaha başladığı bölümdür. Yürütme, ağır bir ritimle
daire şeklini alarak el, kol ve ayak hareketleriyle dansın başladığı bölümdür. Semahın
ritminin en hızlı olduğu bölüm ise yeldirme
bölümüdür. Bu bölüm ritmin artması ile
hareketlerin de hızlandığı ve semah yapanların en coşkulu şekilde dönüşler yaparak
dans ettikleri bölümdür.

Semahların müzikal yapısından söz

İzmir Tahtacılarının müziklerine ilişkin

etmek gerekirse, semahlar genelde çok bö-

yapılan alan çalışması sonucunda ‘ritüel

lümlü müzikler olarak düşünülür. Bu kimi

(cem) dışı’ Tahtacı semahlarının kullandık-

zaman iki, kimi zaman üç, kimi zaman da

ları dizi, ritim, biçim, kalıpsal motifleri ve

dört bölümlü olarak karşımıza çıkar. Ancak

sözel yapılarıyla birbirleriyle büyük benzer-
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likler taşımakla birlikte, bazı özelliklerinden

lanması ve 2+2+2+3 şeklindeki tartım kalıbı

dolayı farklılık gösteren semahların da var-

üzerine üretilmesinin yanında 2+3+2+2 şek-

lığı tespit edilmiştir. Ayrıca TRT repertu-

lindeki tartım kalıbına da rastlanmaktadır.

varında olmayan üç Tahtacı semahı İzmir

Semahların ağırlama ve yeldirme bölümle-

Kemalpaşa Yukarı Kızılca köyü sazandarla-

rinde kullanılan tartım kalıbının aynı olma-

rından Hasan Atalan’dan derlenerek kayıt

sıyla birlikte, yeldirme bölümü kullanılan

altına alınmıştır (Bkz. EKLER ).

tempo ile ağırlama bölümünden ayrılır.11

İncelenen Tahtacı semahları biçimsel
olarak ele alındığında genellikle “ağırlama”
ve “yeldirme” ya da “hoplatma” adı verilen
iki bölümden oluşmuşlardır. Genelde iki
bölümden oluşan semahlara istisna olarak
İzmir Narlıdere semahı “Ay-ı Muharremde
Derd-i Hicranla”, İzmir Bademler semahı
“Urganımı Attım da Dolaştı” ve ‘İki Turnam
Gelir Allı Garalı’ adlı semahlarda ağırlama
ve yeldirme bölümlerinden sonra dönme
bölümlerinin de eklenmesiyle bölüm sayısı
üçe çıkmıştır.

MÜZİKSEL ANALİZ
Tartımsal Açıdan Semahlar
Tahtacı semahları, müziksel açıdan değerlendirildiğinde önemli ortak yapılarının
ritim/tartım eksenli olduğu söylenebilir. Semahların hepsinin dokuz (9) zamanlı olması, semahların ortak bir ritim/tartım kalıbı
üzerine üretildiğini gösterir.10 Dokuz (9) za-

Makamsal Açıdan Semahlar
İzmir yöresi semahlarının ağırlamalarında da kullanılan makamlar, genellikle
kürdi makamı dizisi olmakla birlikte, kürdihicaz değişimli ve hüseyni makamı dizileri
de nadiren kullanılır.12 Ayrıca Manisa’nın
Turgutlu ilçesine ait olan Armut Ağacı adlı
semah da İzmir’de sıklıkla seslendirilen bir
semah olduğu için semah analiz tablosunda
yer almaktadır (Bkz. EKLER, Semah Tablosu). Bu semahın ağırlama kısmı saba makamındadır. Semahların yeldirme ve dönme
bölümlerinde ise çoğunlukla çargah perdesi güçlendirilerek çargahta çargah dörtlüsü
kullanılmaktadır. Bölgesel olarak yakın yerleşim birimlerinin semahlarında kullandıkları dizilerde de benzerlik söz konusudur;
İncelenen İzmir yöresi Tahtacı semahlarının
çoğu kürdi makamı dizisindedir. Tahtacı semahlarının girişlerinde kullanılan ortak bir
kalıp motif dikkati çeker:

manın daha çok sekizlik (8) birimlerle nota10 Bu bir genellemedir. Semahların müzikal nitelikleri bölgesel ve yerel müzikal yapıya göre değişiklik
gösterirler. Akdeniz ve Ege bölgesindeki Aleviler 9/8
ve 7/8’lik ritimlerin farklı varyasyonlarını kullanırlar.
Orta Anadolu Alevi ve Bektaşileri semahlarında 3/8
ve 6/8’ lik ritim kalıplarını kullanırlar (Erol, 2010b:
380).

11 Bu söyleme istisna oluşturacak bir durum, İzmir Narlıdere semahlarından ‘Ilgıt Ilgıt Esen Seher
Yelleri’nin yeldirme bölümünün 2/4’lük olmasıdır.
12 Semahların makamsal dizilerine ilişkin terminoloji,
Tahtacı sazandarlar tarafından kullanılmamakla birlikte araştırmacı tarafından bu şekilde tanımlanmıştır.
Bu tanımlama yapılırken de geleneksel Türk sanat
müziğinin makamsal terminolojisi kullanılmıştır.
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Alevi müziğinde kullanılan dile bakıldığında, Sünni Müslümanların dua ederken Arapça’yı tercih etmelerine karşın,
Alevilerin gerek ‘gülbank’ adı verdikleri
dualarında, gerekse şiirlerinde hece vezni
Kalıp Motif 1

ile Türkçe’yi tercih ettikleri dikkat çeker.
Tahtacılarda dua ve gülbank tanımlamalarından daha çok ‘hayırlı’ söylemi tercih
edildiği gözlemlenmiştir. Tahtacı dedelerinin semahın ağırlama bölümünden sonra yaptığı Türkçe duaya ‘ağırlama hayırlı-

Kalıp Motif 2

sı’, yeldirme bölümünden sonraki duaya
‘yeldirme hayırlısı’ denir. 26 Eylül 2009’da
Doğançay Tahtacı Derneği’nin açılışında

Bütün semahlarda yukarıda örneklenen

Ali Ekber Ateş Dede’nin ağırlama hayırlısı

motiflerin çeşitlemeleri kullanılmıştır. Ay-

şöyledir; “Bismişah, Allah Allah, Allah Al-

rıca sözlerdeki ezgilerde de sürekli benzer

lah, semahları kabul olsun, muratları hasıl

ezgiler ya da kullanılan ezgilerin farklı çe-

olsun. Şah-ı Merdan evliyalar yardımcıla-

şitlemeleri yer almaktadır. Ağırlamanın bi-

rı olsun. Şah diye atılan adımlar, Şah diye

tip, yeldirmeye geçilen çalgısal bölümlerde

kalkan kollar dert deva görmesin. Yürüyen

dizinin üçüncü derecesi olan do perdesinin

iş görsün gerçeğin demine hü, mümine ya

güçlü olarak vurgulandığı ve karar perdesi

Ali”. Aynı semahın yeldirme hayırlısı ise

olarak da aynı perdenin kullanıldığı dikkat

şu şekildedir; “Bismişah, Allah Allah, Allah

çeker.

Allah. Semahlarınız saf olsun, günahlarınız

Yapısal ve Anlam Açısından Sözel

af olsun. Semahlarınız nur olsun, sır olsun
Hakk’a teslim olsun. Ayşe Fatma da şefaat-

(Vokal) İnceleme

çiniz olsun. Muhammed Ali Kırklar semahı-

Semahların sözel yapılarına bakıldığın-

na kaydetsin. Gerçeğin demine hü, mümine

da, Alevi inancına ilişkin öğütlerin, on iki

ya Ali.”

imamların isimlerinin, dost, erenler, Hak,

Dede semah sonrasında verdiği hayır-

Şah, turna gibi Alevi inancında önemli yer

lıdan sonra, Tahtacı Türkmenlerinin birliği

tutan sözcüklerin sıkça tekrarlandığı dikkat

ve beraberliği için bir hayırlı vereceğini, her-

çeker. Sözler üç ile altı kıta arasında deği-

kesin ellerini üst üste koymasını istedikten

şirken, çoğunluğunun ortak özelliğinin son

sonra kendisi de ayakkabısını çıkarıp, sağ

kıtada şiiri yazan ozanların mahlasının geç-

ayağını sol ayağının üstüne koyarak şu ha-

mesidir.

yırlıyı verir;
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“Hü! Bismişah, Allah Allah Allah Allah.
La ilahe illallah, Muhammeden Resulallah,
İlafettahül ille Seyfe Zülfikar. Bu akşamlarınız hayırlı olsun. Evleriniz ocaklarınız şen
kısmetleriniz gür olsun. Allah’ım cümlemizi açlıkla terbiye etmesin. Allah’ım imansızlara, edepsizlere, hırsızlara, uğursuzlara,
kendini beğenmişlere, sonradan görmüşlere
muhtaç etmesin. Allah’ım bize gökten hayırlı uğurlu yağmur, yerden de bereketler
eylesin. Allah’ım bizlere vermesin güman,
yardımcımız olsun Ceyhan’da yatan Durhasan. Dil bizdeyse nefes Hünkar’ımızdan olsun. Kesmiş olduğumuz kurbanlarımız Sırat
Köprüsü’nde değil, öbür dünyada da bizlere şahit olsun. Kurbanlarımız Musa Aleyhisselamın sürüsüne kabul ve dâhil olsun.
Kurbanları gönderen Celil, getiren Cebrail.
O, kendini, tenini İsmail için kurban etti.
Halil İbrahim peygamber kazalarına kalkan oldu, dertlerine derman oldu. Bizim de
kurbanlarımız kazalarımıza kalkan olsun,
dertlerimize derman olsun. Allah’ım ölenlerimizin cennete varmasını, Kevser Ovasını
görmelerini, Nebi şerbetini içmelerini, Ali’yi
ve Muhammed’i görmelerini nasip eylesin.
Ölenlerimize rahmet, kalanlarımıza sıhhat,
sofralarımıza bereket eylesin. Alın teriyle
çalışıp kazananlarımızın, evlerimizde pişirip taşıran yediren içiren bacılarımızın dualarını kabul eylesin. Havada, karada, denizde, yurt içinde ve yurt dışında bir bayrak
altında yaşayan milletimizi koruyan şanlı
ordumuzu muzaffer eylesin. Evlerimizi yağmurdan, zelzeleden, çocuklarımızı kazadan,
beladan korusun, çağırdıkları yerde Hızır
Nebi beklesin. Yaşlılarımıza hayırlı uzun

ömür versin, bizi de bu dünyadan imanla
mezun etsin. İşte kardeşlerim aşk deryasında bizi seyreden Allah bizi mümin kullarından eylesin. Bakmayın bu dünyanın malına,
gelin kardaşlarım düşelim Hakk’ın yoluna.
Bu dünyanın cefası çok, kimimiz aç gezeriz
kimimiz tok, şol mezarında sevabı çok Allah
bizi mümin kullarından eylesin. Üçler, beşler, yediler, on iki imamlar, on dört masum-u
paklar, on yedi kemerbestler, her gün andığımız kırklar, yetmiş bin evliya, seksen bin
Horasan erenleri, Doksan bin Şam evliyası,
yüz yirmi bin gayip erenler, yüz yirmi dört
bin peygamberler yüzü suyu hürmetine
birliğimizi, dirliğimizi, evimizi, odumuzu,
ocağımızı şen eylesin. Allah’ım birlikten dirlikten, düzenden ayırmasın. Burada olanlarımızı, uzaktan gelenlerimizi hakkım kazadan beladan korusun, çağırdıkları yerde Hızır Nebi beklesin. Yüce Allah’ım istediğine
verir istediğinden alırsın, istediğini alçaltır
istediğini yüceltirsin. Hastanedekilere şifa,
mapusta yatanlara kolaylık ver. Gurbette
çalışanlarımızın, vatani hizmetlerini yapanların anasına babasına, çoluğuna çocuğuna,
konusuna komşusuna varmaları için sana
yalvarıyoruz. Ey on sekiz bin alemi yaratan
yüce Allah’ım yapmış olduğumuz ibadetlerimizi, tutmuş olduğumuz oruçlarımızı,
naz-ı niyazımızı Hakkı’n divanında Hak’la
kabul eyle. Bizleri Ehl-i beyt’in şefaatiyle
şefaatlandır. Üçlerin, beşlerin, yedilerin, on
iki imamların katarından, sözünden, sohbetinden ayırma bizi. Ali Dedem burda oldu
sözlerin tamam, işte geldi vakit tamam. Bu
dualarda varsa eksik noksan yardımcımız
olsun on iki imam. Gerçeğin demine hü mümine ya Ali. Allah kabul etsin canlar”
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SONUÇ
İzmir’de yapılan alan çalışması süresince şehir hayatının getirdiği zorluklardan
dolayı Tahtacı inanç ve ibadetlerinin yerine
getirilmesinin güçleştiği, dede-talip ilişkisinin kalmadığı, dolayısıyla cemlerin yapılmadığı gözlenmiştir. Doğançay bu anlamda
İzmir’de önemli bir yerleşim alanı olarak
dikkat çeker. Doğançay’da gerçekleştirilen
cem ritüellerinde de katılımcıların sosyokültürel zeminde gerekli koşulları yerine
getirmesi beklenir. İkrarlı olmak bu eksende
en önemli katılım şartı olarak dikkat çeker.

Semahın icrasının tanımlanması konusunda kullanılan ifadelerin farklılıkları da
dikkat çekicidir. Yolcu Bilginç’in Anadolu
Alevilerinden

farklılıklarını

vurgulamak

amacıyla kullandığı “semah oynamak” ifadesi de bu bağlamda önemli bir dilsel davranıştır. Yine Alevi müziğinde kullanılan dile
bakıldığında gerek ‘gülbank’ adı verdikleri
dualarında, gerekse şiirlerinde hece vezni
ile Türkçe’yi tercih ettikleri dikkat çeker.
Tahtacılarda dua ve gülbank tanımlamalarından daha çok ‘hayırlı’ söyleminin tercih
edildiği gözlemlenmiştir. Tahtacı dedelerinin semahın ağırlama bölümünden sonra

İzmir Tahtacıları Tahtacı şenlikleri, Hıd-

yaptığı Türkçe duaya ‘ağırlama hayırlısı’,

rellez kutlamaları ve yeni dernek açılışları

yeldirme bölümünden sonraki duaya ‘yel-

gibi özel günlerde kendilerine performans

dirme hayırlısı’ denir. Semahların sözel ya-

alanı yaratırlar. Tahtacı şenliklerinde İzmir

pısı Hz. Ali’yi, on iki imamları, Alevi inanç

civarındaki Tahtacı köylerinin de katılımı

ve kültürünü ele alan dini bir içerik taşır.

ile semahlar dönülür, Tahtacı sazandarları-

Sözlerin üç ile altı kıta arasında değiştiği

nın okuduğu nefes ve semahlara eşlik edilir.

görülür. Çoğunluğunun ortak özelliği, son

Bu etkinliklerde müzisyenlerin ve bunların
kullandığı çalgıların standart olmadığı ve
farklılaştıkları gözlemlenmiştir.
Tahtacıların ritüel dışı müzik pratiklerinde döndükleri semahlarda, Hz. Ali isminin geçtiği bölümlerde, Hz. Ali’ye saygının
gereği olarak ezginin ritmine göre alkışla
tempo tuttukları saptanmıştır. Anadolu
Alevilerinde görülmeyen, hatta sakınılan
alkışlama uygulaması ile, Tahtacı inanç ve
kültürünün diğer Alevi topluluklarından
ayrıldığı noktalara dikkat çekilmektedir.
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El Verin Erenler

10 øki Durnam Gelir AllÕ GaralÕ

9

8 øki Durnam Gelir Rengi Cigali

7

6

5

4

1
2
3

ADI
Söylenir Gezersin de Yaban Ellerde
Gafil KaldÕr Kalbindeki GümanÕ
IlgÕt IlgÕt Esen Seher Yelleri
Nerelerden Sökün Edip Gelirsin(øçel
GaydasÕ)
Ay-Õ Muharremde Derd-i Hicranla
(NarlÕdere SemahÕ)
UrganÕmÕ AttÕm Dala DolaútÕ (Bademler
SemahÕ)
Armut A÷acÕ
9/8(2+2+2+3)
9/8(2+2+2+3)

9/8(2+2+2+3)

9/8(2+2+2+3)

Do÷ançay Köyü

9/8(2+3+2+2)

øzmir Kemalpaúa YukarÕ
KÕzÕlca Köyü
9/8(2+2+2+3)
øzmir Kemalpaúa YukarÕ
KÕzÕlca Köyü
9/8(2+2+2+3)

øzmir Bademler
Manisa Turgutlu

øzmir Bademler

øzmir NarlÕdere

9/8(2+2+2+3)

9/8(2+2+2+3)

9/8(2+2+2+3)

9/8(2+2+2+3)
9/8(2+2+2+3)

9/8(2+2+2+3)

9/8(2+2+2+3)

Kürdi

Kürdi

Kürdi

Kürdi
Kürdi Hicaz
de÷iúimli
Saba Zemzeme

Kürdi

---------------- -----------------

Nevada Kürdi Pir Sultan Abdal
---------------- -----------------

Çargahta Çargah Kürdi

Pir Sultan Abdal

Çargahta Çargah ---------------- Pir Sultan Abdal

Çargahta Çargah ---------------- ----------------

Nevada Kürdi
KarcÕ÷ar

Çargahta Çargah Çargahta Çargah ùah Hatayi

Saba

YÖRESø
AöIRLAMA RøTMø YELDøRME RøTMø AöIRLAMA DøZøSø YELDøRME DøZøSø DÖNME DøZøSø ùøøR
øzmir Kemalpaúa ÇÕnarköy 9/8(2+2+2+3) 9/8(2+2+2+3) Kürdi
Çargahta Çargah ---------------- Kul Hüseyin
øzmir Uzundere
9/8(2+2+2+3) 9/8(2+2+2+3) Kürdi
Çargahta Çargah ---------------- Kul Himmet
øzmir NarlÕdere
9/8(2+3+2+2) 2/4
Hüseyni
Hüseyni
Beli÷?
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Ağırlama Hayırlısı
Allah Allah, Allah Allah
Samahlarınız saf ola
Günahlarınız af ola
Tuttuğunuz ileri gide
Şah-ı Merdan yardımcınız ola
Samahlarınız Kırklar Samahı ola
Gerçeklerin demine Hü.

Yeldirme Hayırlısı
Şah seven Şah desin
Allah Allah, Allah Allah
Samahlarınız saf ola
Günahlarınız af ola
Tuttuğunuz ileri gide.
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Yeldirme Hayırlısı
Sen de benim sevdiğim Ali’ye benzersin.
Allah Allah, Allah Allah
Allah Allah, Allah Allah
Üçler, beşler, yediler, kırklar, doksan bin gayip erenler,
Samahlar saf ola
Günahlar af ola
Yardımcınız Hak ola
Gerçeğin demine hü, mümine ya Ali
Samahlar aşk ola erenler.
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HACI BEKTAŞ-I VELÎ TÜRBESİ’NDE BULUNAN
SEMBOLLER VE ANLAMLARI
SYMBOLS AND MEANING IN HACI BEKTAŞ-I VELI’S
SEPULCHER
Sadberk ERSOY1
Sezgin ERSOY2

ÖZET
Simge ve semboller tarih boyunca kültürlerin ve kurumların düşüncelerini ifade
eden bir dil olarak kullanılmıştır. Değerlerin
ifadesinde kelime ve isim kullanmak yerine
simge ve imgeler kullanmak teolojik ve kült
boyutunda karşımıza çıkmaktadır. Örneğin
İslamiyet’te Allah; yaratılmış ve benzeri olan
herhangi bir isim ile ifade edilmemektedir.
Esmâü’l-Hüsnâ olarak bilinen isimler dışına

Çalışmamızda

Hacı

Bektaş-ı

Veli

Türbesi’nde yer alan ve değişik zamanlarda
eklenmiş olan simge ve sembollerin açıklaması yapılmıştır. Bu semboller hakkında yapılan araştırmaların incelenmesi sonucunda
elde ettiğimiz bilgileri sunmayı amaçlamaktayız. Bu bilgiler ışığında kullanılan sembolleri irdelemenin faydalı olacağına inanıyoruz.
Anahtar Kelimeler: Semiyoloji, Simge,
İmge, Anlambilim, Hacı Bektaş-ı Veli.

ABSTRACT

çıkmamaya özen gösterilir. Ancak yazılı ve

Signs and symbols have been used as a

sözlü eserlerde Allah isminin sembolleri bu-

language that expresses the thoughts of cul-

lunabilmektedir.
Anlam biliminin yanında skolastik,
hermenötik, masonlukta ve kısmen de olsa
İslamiyet’te kelam ilmi içersinde simgelere
rastlanmaktadır.
Anadolu Türklerinin kullandığı simge
ve semboller; Orta Asya’dan taşınan kültür
ve bu kültürün Hristiyanlık ve Musevilik
gibi dinlerle etkileşimi sonucu oluşmuştur.
1 Öğretmen, eğitimci.

tures and institutions throughout history.
Use of signs and images instead of words
and names in the expression of values is
encountered both in theological and cult
dimensions. For example, in Islam, Allah is
not expressed with names like created et cetera. Great attention is paid not to go beyond
names known as Esmâü’l-Hüsnâ. However,
many symbols are encountered in the transfer of written and visual works that imply
Allah.

2 Dr., Marmara Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi.
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Symbols are encountered in scholastic,

jın doğru bir kanalla aktarımı önemlidir. Bu

hermeneutic, Masonic and Word science

kanallardan en önemlisi kuşkusuz ki dildir.

in Islam, even partial. The emergence of

Sözlü iletişimde mekân kavramı önemlidir.

Alavism–Bektashism in Anatolia, where

Aktarılmak istenen mesajın iletilmesinde

religions such as Christianity and Judaism

mekân örtülü bir etkiye sahiptir. Mekânın

were also lively together with its culture

kurgusu anlatılmak istenen düşünceleri bir

brought from the Middle Asia shows that it

doğrultu üzerinde kurgular. Mekânlar anla-

significantly contains signs and symbols.

tılmak istenen hususu diğer anlam ve etkile-

The Chinese proverb that says “When a

rinden arındıran bir özellik gösterir.
Ancak dil en çok kullanılan iletişim ara-

finger points to the moon, the imbecile looks
at the finger” shows us the nature of signs.
In our study explanations were made
for signs and symbols that are located in the
tomb of Hacı Bektaş-ı Veli and were added
during different periods. We aim to present
the information obtained as a result of the

cı olmasına rağmen zaman, mekân, toplum
ve kültür farklılıklarıyla değişikliğe uğramaktadır. Buna karşı bu unsurlara istinaden
değişikliğe uğramadığı düşünülen diğer
bir mesaj aktarımı ise sözsüz iletişimdir. Bu
iletişim türünün sembollerle aktarımı da
mümkün olabilmektedir.

studies that were performed in relation with
these signs. We believe that it will be useful to examine the symbols in light of this
information.
Key Words: Semiology, Icon, Image, Semantics, Hacı Bektaş-ı Veli.

İletişimin temel bir yönünü de sözsüz
iletişim oluşturur. Başka bir ifadeyle yaşam
içinde gerçekleştirilen ilişkilerde başvurulan simgesel kodlar içersinde sözsüz olanlar
anlam oluşturma ve paylaşmada çoğu kez
bilincinde olmaksızın ama; kaçınılmaz olarak sürekli kullanılırlar (Tosun, 1999: 14).

GİRİŞ
Bir duygu, düşünce, ihtiyaç, bilgi gibi
mesajların kişiler arası aktarımını iletişim
olarak tanımlayabiliriz. Ancak iletişimi açık-

Sözsüz iletişim dediğimizde; giyim kuşam, müzik, davranışlar, jest ve mimikler
sayılabilir. Ancak en küçük yapı içerisinde
en fazla anlam yüklenebilen araç sembollerdir.

layacak daha fazla ve geniş tanımlara ihtiyaç

Sembol, kendisinden başka bir gerçeğe

duymaktayız. Bu sebepten iletişimi bir yak-

dikkat çeken, bir şeyin yerine geçen veya

laşım olarak tanımlamalıyız. Bir kaynaktan

onu tasvir eden bir nesne, bir fiil veya insan-

bir mesajın (bilgi, duygu, düşünce, fikir, ih-

lar tarafından yapılmış herhangi bir işarettir

tiyaç, v.b.) bir kanal yolu ile bir alıcı veya alı-

(Kimpel, 1954: 132; Hinnels, 1984: 316; Be-

cılara aktarım yöntemi olan iletişimde mesa-

van, 1962: 244; Atasağun, 2001: 167).
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Simge ve semboller aslında birer iletişim teknolojisidir. İletilmek istenen mesajlar
kendi toplum değerlerine ait olmak kaydıyla tüm zamanlarda aynı anlamı ifade eder.

bilim adamları çalışmalarda bulunmuşlardır (Rıfat, 2005; Özgür, 1998).
Görsel göstergebilim kuramının gelişmesinde Fransız düşünür Roland Barthes’in

Semiyotik ya da diğer adıyla semiyolo-

çalışmalarının önemi büyüktür. Algirdas-

ji; simge, sembol ve işaretlerin yorumlan-

Julien Greimas, 1984’te Fransız göstergebili-

masını, üretilmesini veya işaretleri anlama
süreçlerini içeren bütün faktörlerin sistematik bir şekilde incelenmesine dayanan
bir bilim dalıdır. Değişik işaret sistemlerine
dayanan anlam ve bildirim konularını inceler. Modern semiyotik başlıca iki kaynağa
dayanır. Bunlardan birincisi Ferdinand de
Saussure’e ait 1916’da yayımlanan Genel

minin yayın organı “Actes Semiotiques” adlı
bilimsel dergide yayımladığı bir incelemede
görsel göstergebilimini betimsel göstergebilimle birlikte ele alarak tanımlar. Ona göre
görsel göstergebilim, fotoğraf, resim, grafik
gibi bir yüzeyi kullanan yapıların incelenmesidir (Karahan, 2004: 75).

Dilbilim Dersler’i, ikincisi ise Charles San-

Göstergebilim kavramı etrafında Hacı

ders Peirce’ın yazılarıdır. Kültürel kodlara,

Bektaş-ı Veli Türbesi’nde yer alan ve değişik

geleneklere ve metni anlam süreçlerine göre

zamanlarda eklenmiş olan simge ve sembol-

düzenlenmiş işaret sistemleri diye nitelenen

lerin açıklaması yapılmıştır.

her şey semiyotiğin inceleme alanına girmektedir. Semiyotik bugünkü anlamda ilk

Skolastik düşüncede, hermenötik anlam

defa John Locke tarafından 1960 yılında 4

bilgisinde, masonlukta ve kısmen de olsa

ciltte yayınladığı “Essays Concerning Hu-

İslamiyet’te kelam ilminin içersinde sim-

man Understanding” başlıklı eserde kulla-

gelere rastlanmaktadır. Alevi-Bektaşiliğin,

nılmıştır. Semiyoloji, yapısalcılığın modeli

Orta Asya’dan taşınan kültürü ile birlikte

olarak düşünülmektedir (www.turkcebilgi.

aynı zamanda Hıristiyanlık ve Musevilik

com).

gibi dinlerin canlı olduğu Anadolu’da orta-

Göstergebilim (Semiyoloji); diller, düzgüler, belirtiler vb gibi gösterge dizelerini
inceleyen bilimdir (Guiraud, 1994: 17).

ya çıkması simge ve sembolleri önemli ölçüde içerisinde barındırdığını göstermektedir.
1950 yılında Mayanas Üniversitesi’nde

Göstergeler kuramı üzerinde; 17. ve 18.

verilen bir konferansta Alman Eğitim Baka-

yüzyıllarda kendine araştırma alanı bulan

nı Hellpachinpek şu kelimeleri ifade etmiş-

ve felsefeci olan John Locke, Matematikçi

ti: “Muhtelif muhitlere ait olan sembollerin

Jean Henry Lambert, Dil Felsefeci Joseph

ihtiva ettiği özel bir kuvvet ki, insanları, bu

Maria, Hoene-Wronski, Çek Matematikçi

sembolün ifade ettiği tasavvuru gerçekleş-

Bernhardt Bolzano, Edmund Husserl gibi

tirmeğe teşvik eder” (Schimmel, 1954: 3).
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Durkheim’ın din analizi ise; dini sem-

Ricouer‘a göre, (2007: 82) dinsel simge;

bollerin anlamı ya da içeriği (kutsallığı) ile

söylemin bağımsız bir ürünü olan metafor-

dinin fonksiyonlarından biri (toplumu bü-

dan bütünüyle farklıdır. Simgeler sözlü ol-

tünleştirmesi) arasındaki temel bir karışık-

duğu kadar görsel olarak da betimlenebilir.

lığa dayanır. Berger, dini sembolleri; nes-

Görsellik olarak imgeler düşüncelere yakın

nelleştirme, somutlaştırma ve içselleştirme

durmaktadır, metaforlar ise henüz simgeler-

süreçleri tarafından üretilen psiko-sosyal

den ayırt edilemeyen dilsel ifadelerdir. Ona

yansıtmalar olarak görür (Davis, 2004: 231).

göre, simgeler değişmez olsaydı, metaforlar

Tarihi

dinleri

incelediğimizde

her zaman yeniden yaratılırdı.

Hinduizm’de inek canlı olan her varlığın

Neo-Durkheimcı olan Neo-Muhafazakâr

simgesidir. Zerdüştler başta “ışık” simgesi

Daniel Beli ile Neo-Marksist Frederic Jame-

olarak ateşi kullanmışlar fakat bu sembol

son toplumsal bağı restore etmek için dini

zamanla anlamını kaybetmiş ve bu ateş sem-

sembolizme başvurmanın gereğini vurgu-

bolü Tanrı’nın yerini almaya başlamıştır.
Svetlana

Nesterova

çalışmasında,

Mevlânâ’nın Mesnevisi’nin müstakil bir çalışma olmaktan ziyade tasavvuf geleneğinin
bir parçası olduğunu vurgulamıştır. Tasavvuf metinlerinde geleneksel olan metaforik
ve sembolik dil kullanıldığını ve bunların
bir dinî öğretinin geliştirdiği metafizik tas-

lamaktadırlar (Thompson, 1993: 451; Bodur,
1994: 167).

HACI BEKTAŞ-I VELİ TÜRBESİ
Bütün bu bilgiler doğrultusunda çalışmamızın konusu olan Hacı Bektaş-ı Veli
Türbesi’nde bulunan semboller açıklanmaya çalışılacaktır. Türbenin yapısı ve tarihi

virlerin açıklanmasında en doğru yol oldu-

kısaca tanıtılarak, söz konusu sembollerin

ğunu açıklamıştır.

durumu hakkında bilgi verilecektir.

Anadolu tasavvuf edebiyatında sıkça

Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde bulu-

kullanılan metaforların sunulmasında me-

nan türbe hem Alevi hem Sünni müslüman-

cazlar bilişsel işlevi yerine getirirken, sem-

lar tarafından ziyaret edilmektedir.

boller daha çok ontolojik statü tanımak için
kullanılmaktadır (Neşterova, 2011).

Hacı Bektaş-ı Veli Türbesi’nde yer alan
bilgiye göre Hacı Bektaş-ı Veli Türbesi Nev-

Bahtiyar (2004: 33) çalışmasında dinde

şehir iline 60 km uzaklıkta olan Hacıbektaş

sembollerin, ilahî hakikatlerin nakil vasıtası

ilçesinde yer almaktadır. Türbeye Çatal Kapı

olduğunu, bunların varlığın yüksek halle-

ismi verilen kapıdan girilmektedir. Bu kapı

rinden kaynaklandığını ve bunu bizim bu

Nadar Avlusu’na açılmaktadır. Bu bölüm-

hallere taşıyarak dönüştürdüğümüzü belirt-

den sonra sırasıyla Üçler, Altılar ve Kırklar

miştir.

Kapısı adı verilen kapılar bulunmaktadır.
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Nadar Avlusu’nda en dikkat çekici yapı
1902 yılında Feyzullah Dedebaba döneminde yapılmış olan Üçler Çeşmesi’dir. Nadar
Avlusu’ndan ikinci bölüme yani Dergâh
Avlusu’na geçilmektedir. Bu avluda Ars-

yine bu alanda yer almaktadır (www.kapadokyaweb.com).

TÜRBEDE BULUNAN
SEMBOLLER

lanlı Çeşme bulunmaktadır. Klasik Mısır sa-

Hû

natı anlayışında İskenderiye mermerinden

Sembol ve kavramların incelenmesinde

yapılmış olan arslanın, Mısır valisi Kavalalı
Mehmet Ali Paşa’nın kızı olan Kara Fatma
Hatun tarafından 1853 yılında dergâha hediye olarak gönderildiği kayıtlarda yer almaktadır. Arslanın içine yerleştirildiği esas
çeşme bölümü ise 1554 yılında Silistre valisi
Malkoç Bali Bey hayratı olarak yakınları tarafından yaptırılmıştır.
Dergâhta; Aş Evi, yeniçeriler tarafından
kutsal kabul edilen Karakazan’ın bulunduğu mutfak ve karşısında meydan yer almaktadır.
Meydan Evi Bektaşiliği benimseyen kişilerin “yol” a girme törenlerinin yapıldığı
ve çeşitli sorunların tartışıldığı yer olmuştur. Meydanı çevreleyen duvarlarda çeşitli
resim ve semboller bulunmaktadır.
Meydan Evi’nden çıkışta “Altılar Kapısı” bulunmaktadır ki bu avluya aynı zamanda Hazret Avlusu da denilmektedir.

öncelikle Alevi-Bektaşi kültüründeki selamlaşma eylemini açıklamak gerekmektedir.
Hû kelimesi “o” işaret sıfatına karşılık
gelmektedir. İslamiyet öncesi inanışta Güneş dini hükmünde Türkler yaratıcıya çok
saygı gösterirler ve onun adını ancak ibadethanelerde anarlarken diğer zamanlarda ve
günlük hayatta yaratıcının adı “O” şeklinde
ifade edilirdi.
Alevi-Bektaşi kültürünün Türk kültürü
ile doğrudan ilişkisinden dolayı Hû selamlama olarak tercih edilmiş olabilir.
Tasavvuf açısından incelediğimizde ise
çokluk görüntüsünün ardındaki, öz`deki
teklik boyutudur. Yaratanın vahdet-i vücut
ile açıklanan varlığı; var olan her şeyin yaratıcının bir parçası olduğu inancı Hû kelimesinin kullanılmasıyla ilişkilendirilebilir.
Hû kelimesinin Anadolu tarihinde yer
alan Enel-Hak inancının bir göstergesi ola-

Dergâh içinde aynı zamanda Bektaşiliği

rak kullanıldığı da düşünülebilir. Hallac-ı

kurumsallaştıran Balım Sultana ait türbe yer

Mansur’un ölmeden önce söylediği “Ya

almaktadır. Kutsal kabul edilen Kara Dut

Rabbi canımı alan bu kullarını bağışla; çünkü

ağacı burada yer almaktadır. Sırasıyla Pir

onlar senin bana gösterdiğin sırlarından haber-

Evi, Ak Kapı ve dergâha hizmet etmiş kişi-

dar değiller, senin bana gösterdiklerini onlar

lere ait mezarlar bulunmaktadır. Çilehane

göremezler, bilemezler” sözü Hû kelimesinin
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selamın ötesinde bir anlam ve sembol ol-

nin ise yeryüzünün derinliklerinden sunul-

duğunu düşündürmektedir. Bu inancın en

duğuna inanılmıştır. Bu yüzden Türkler’in

büyük temsilcileri Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus

gök ve yerin tüm kuvvetlerine sahip oldu-

Emre, Niyâzî-i Mısrî gibi büyük Türk-İslam

ğu inancı yerleşmiştir. Diğer bir eşinin ise

düşünürleridir.

bir adada gök renkli gözlere sahip olduğu

Allah’ın sadece Allah ismi ile hitap edilmesini istediğini bazı Kur’an ayetlerinden
anlamaktayız. Esmâü’l-Hüsnâ olarak bili-

belirtilmiştir. Gök renginin Tanrı’yı sembolize eden bir renk olduğunu Oğuz Kağan
Destanı’ndan bilmekteyiz.

nenler ise yaratıcının sıfatlarını anlatan yalnızca birer sembollerdir. Sufi inancında ise
Allah ismini karşılayan yegane söz Hû kelimesidir ve bu kelime yaratıcıyı sembolize
etmektedir.

BEKTAŞİLİKTE TAHTA ASA VE
KILIÇ
Bir Altay efsanesine göre yerin göbeğinde, her şeyin merkezinde yeryüzünün bü-

Şekil.1.

tün ağaçlarının en yükseği olan ve Tanrı’nın

Çuvaşya bayrağı ve Yaşam Ağacı figürü

ikametgâhına dokunan kocaman bir çam
büyümektedir. Bazen bu dünya ağacını,
şamanların davullarının üzerinde de görmek mümkündür. Yine Abakan Tatarları’na
göre, dünyanın ortasında demir bir dağ vardır ve bu dağın üzerinde de yedi dallı beyaz
bir kayın ağacı dikilidir (Işık, 2004: 89; Harva, 1959: 225).

Dünya ağacı sembolizmi ile gök ve yer
arasında merdiven veya köprü kurmak
mümkündü. Çünkü bunlar bir dünya merkezinde yükselmekte idi. Bu anlamda, dünya ağacı sembolizminde birçok dini fikir de
bulunmaktadır. Bir taraftan o sürekli olarak
yenilenmekte olan evreni, kozmik hayatın tükenmez kaynağını, kutsalın mükem-

Tatarlar bu kutsal kayından şöyle bah-

mel olarak hazinesini temsil ederken, diğer

sederler: “Altın yapraklı kutsal kayın! Sekiz

yandan da gök veya gezegenlere ait gökleri

gölgeli kutsal kayın! Dokuz köklü, altın yap-

temsil eder (Işık, 2004: 95).

raklı, Bay-kayın (mübarek kayın)...” (Işık,
2004: 89).
Dede

Eski Yunan’da birçok yıldız, ağaçlarla
sembolize edilirdi. Bunlardan en bilinen ör-

Oğuz

neği Sirius yıldızı Alevi-Bektaşi kültürü ve

Kağan’ın bir ağaç kavuğunda doğduğuna,

Şamanizm’de kutsal kabul edilen ardıç ağa-

eşlerinden birinin gökten indiğine, diğeri-

cıyla metaforize edilmiştir.
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İslamiyet’in kabul edilmesinden sonra

Anadolu’da ağaçlara çaput bağlamak,

Türk kültüründe ağaç kutsal yerini koru-

mum yakmak gibi kültlerin Alevi-Bektaşi

muştur. Hacı Bektaş-ı Veli, Ahmet Yesevi

kültüründeki ağaç olgusuyla karıştırılma-

tarafından

gönderildiğinde,

ması gerekmektedir. Nitekim Alevi-Bektaşi

dervişlerden biri ocakta yanmakta olan

kültüründe ağaçlar İslami kurallarla uzlaş-

odunlardan birini alarak Rum diyarına

tırılmış, manevi gücü ve Allah’a olan bağı

doğru fırlatır. Dut ağacından kesilmiş olan

arttıran bir araç olarak görülmektedir.

Anadolu’ya

bu odun Rum diyarında Ahmet Fakih tarafından tutularak, daha sonra Hacı Bektaş-ı
Veli’nin tekkesini yapacağı yerin önüne dikilir ve bu odun derhal yeşererek bir dut
ağacı olur. Günümüzde bu dut ağacının

Hacı Bektaş-ı Veli Türbesi’nde bulunan
meşe ağacı yukarıda bahsedilen Hoca Ahmet Yesevi’nin Anadolu’ya ışık yayması için
fırlattığı meşale olarak bilinmektedir.

halâ durduğu ve tepe kısmının yanık oldu-

Nadar Avlu: Altın avlu da denilmekte-

ğu inancının yaygın olduğu belirtilmektedir

dir. Altın kelimesi, Eski Mısır yazılarında

(Ocak, 1983).

arslan figüründe kullanılarak yazılan bir

Türk geleneklerinde ağaç figürünün
yeri oldukça önemlidir. Maddi dünya ile
manevi hayat arasında bir köprü olduğu görülmektedir. Tahtacı diye anılan bir kesimin

kelimedir. Arslan figürü Alevi-Bektaşi kültüründe kullanılan sembollerden biri olmasına karşın bu felsefenin kurumsallaşmasından önce bu figüre rastlanması ilginçtir.

ağaçlar ve ormanlara çok saygı duyduğu

Evler: “Meydan Evi”, Dergâh’ın en

bilinmektedir. Alevi inanışında Muharrem

önemli bölümlerinden biri olan Meydan

ayında kesinlikle ağaç kesilmez.

Evi, kitabesinden anlaşıldığına göre 1367

Birçok erenin tahta kılıçlarla mucize
göstermeleri yine Alevi-Bektaşi menkıbelerinde görülmektedir.

yılında Ahi soyuna mensup Murat Bey tarafından yaptırılmıştır. Halk arasında cemevi olarak da bilinen Meydan Evi yola girme
(tarikata girme), nasip alma ve ikrar verme

Bugün Anadolu’da da bazı orman ve

gibi törenlerin yapıldığı ve Bektaşi öğretisi-

ağaçların kutsal olduğu şeklindeki inanış-

nin yaşatıldığı bir yerdir. Meydan odasının

ların yaygın olduğu bilinmektedir. Günü-

tavanı bingi tekniğinde ve göğün dokuz kat

müzde Sünni müslümanlarda görülmekle

olduğunu simgelemek açısından dokuz kat

birlikte, bu tür inanışların daha çok Alevi-

olarak yapılmıştır. Türkler’de göğün katları

Bektaşi kültüründe tamamıyla korunduğu

7, 9, 12, 16 ve 17 olarak gösterilmiştir. Eski

görülmektedir. Anadolu’da ve Balkanlar’da

Türk mimarisi ve Anadolu’da halâ mevcut

birçok tekke ve dergâhta kutsal sayılan bir

olan birçok taş evlerde tavan 7 katlı olarak

ağacın varlığından söz edilmektedir.

yer almaktadır.
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Kapı: Kapılar makam ve meydanların

Beş Rakamı: Beşler olarak rastlanır.

girişinde bulunmaktadır. İç mekân kapıla-

Hz. Muhammed, Hz. Ali, Hz. Fatıma, Hz.

rını eğilmeden geçmek mümkün olmamak-

Hasan ve Hz. Hüseyin’dir (Arslanoğlu,

tadır. Bu durum aynı zamanda mekânlara

2001: 33).

saygıdan da kaynaklanan bir davranıştır.
Bektaşilik’te ‘’kapıdan geçmek’’, bir makama
erişmek anlamında kullanılır. Alevi-Bektaşi
kültüründe kâmil insan olmanın yolunun 4
kapıya bağlı olduğu ve bu 4 kapıya bağlı 40
makamdan geçtiği anlaşılmaktadır.
Dergâh içersinde yer alan kapı eşiklerine kesinlikle basılmamalı ve türbe bulunan

Bunun dışında Beşler’in dördü dünya,
biri insanla ilgili olarak ifade edilir. Dört;
ateş, rüzgâr, su ve topraktır. Ateş ve rüzgâr
bir, su ve toprak birdir. Aslında dördü bir
gömleğe girmektedir ve birdir. Beşincisi
ise can’dır. Can, üçlerin toplamıdır. Vücut,
kan ve iradenin toplamına can denir, yani
insan’dır.

odalardan geri geri çıkılmalıdır. Bu saygı
ifade eden ritüel olarak benimsenmiştir.

SAYILARIN ANLAMI
Üç Rakamı: Üç rakamına dini sembol
olarak oldukça sık rastlanmaktadır. Örneğin; Trimurtu diye bilinen üç ilah simgesi,
Hinduizm’de görülmektedir. Hristiyanlıkta
ise Baba, Oğul ve Kutsal ruh ilk akla gelenlerdir.

Yedi Rakamı: Yediler olarak rastlanmaktadır. Çorum bölgesinde yaşayan Alevilerde
yediler: Allah, Muhammed, Ali, Haticet’ül
Kübra, Fatımat’üz Zehra, Selman-ı Farısî ve
Kanber’dir (Arslanoğlu, 2001: 33; Er, 1996:
84).
Bazı gruplar için yediler, yedi ulu
âşıklardır. Bunlar; Hatayi, Nesimi, Fuzuli,
Kul Himmet, Virani, Yemini ve Pir Sultan
Abdal’dır (Arslanoğlu, 2001: 33).

Türk-İslam kültürü incelendiğinde ise

Türk inancında, İbrani kültüründe ve

yine karşımıza birçok örnek çıkmaktadır.

Kur’an’da birçok ayette gök katları 7 olarak

Alevi-Bektaşi kültüründe Allah - Hz. Mu-

tanımlanmıştır.

hammed - Hz. Ali şeklinde bilinmektedir.
Osmanlı sancaklarında rastlanan 3 hilâlli
bayrağın yine Hak-Muhammed-Ali anlamını taşıdığı rivayet edilir. Barbaros Hayrettin
Paşa’nın sancağında yine üçlemeye rastlanmaktadır.

Dokuz Rakamı: Türbe’de tavan 9 kat
olarak tasarlanmıştır. Türk inancında genellikle 7 kat olarak tanımlanan gökyüzü,
Hacı Bektaş-ı Veli Türbesi’nde 9 kat olarak
tasarlanmıştır. Bununla birlikte Martın Dokuzu ifadesi de kullanılmaktadır. Bu terim

Üçler bazı Alevi-Bektaşi yazı ve şiirle-

12 Hayvanlı Türk takviminde Arslan yılı

rinde; vücut, can ve ruh olarak da anlatıl-

Alevi- Bektaşi kültüründe önemli olayların

mıştır.

yaşandığı bir dönemi ifade etmektedir. Ars-
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lan yılı olarak bilinir. Hz. Ali’nin doğumu,

üzerine “ Biz kırklarız; birimiz hepimiz, he-

Hz. Ali ile Hz. Fatma’nın evliliği bu zaman-

pimiz birimizdir. Birimizin kolundan kan

da gerçekleşmiştir. Hz. Hüseyin’in hilâfeti

aksa hepimizden akar” dediler. Hz. Ali ko-

almak üzere arkadaşlarıyla hareket edip,

luna bir neşter vurdu, gerçekten hepsinin

Kerbela vakasının yaşandığı tarihi ver-

kolundan kan akmaya başladı. Bir damla da

mektedir. Bunun yanı sıra Hz. Hasan veya

tavandan damladı, bu orada bulunmayan

Hüseyin’in doğum tarihi olarak kabul edi-

ve Sidretü’l-Münteha’da Hz. Muhammed’e

lir. Bahsi geçen bu konularla ilgili destanlar,

verilen üzümü keşküle (poşete) koyan

menkıbeler ve efsaneler bu zaman dilimini

Selman’ın kanı idi. Selman-ı Farisi, o mec-

işaret etmektedir.

lise katıldıktan sonra Peygamberimiz onun

On iki Rakamı: Onikiler olarak kullanılır. Hz. Ali, İmam Hasan, İmam Hüseyin, İmam Zeynel Abidin, İmam Muhammed Bakır, İmam Cafer Sadık, İmam Musa
Kazım, İmam Ali Rıza, İmam Muhammed
Taki, İmam Ali Naki, İmam Hasan el-Askeri,
İmam Muhammed Mehdi.
Kırk Rakamı: Hz. Muhammed Mustafa, Sidretü’l-Münteha’dan (Miraç’tan) dün-

getirdiği üzümden bir tanesini parmağıyla
sıkıp bir maşrapa üzüm suyu meydana getirerek peygamberlik mucizesini gösterdi.
Kırkların hepsi bu üzüm suyundan içerek
kendilerinden geçtiler ve bunun manevi
sarhoşluğu ile ayağa kalkıp dönmeye başladılar. İşte cem törenlerinde içilen dem ve
dönülen semah buna dayanmaktadır (Arslanoğlu, 2001: 33).

yaya döndüğü zaman, Kırklar meclisinin

Hz. Muhammed de kırklarla birlikte se-

(ceminin değil) kapısına geldi ve o sırada

mah dönerken abası yere düştü, bunu kırk

gaipten bir ses işitti: “Habibim, ol meclise

parçaya böldüler ve bellerine bağladılar.

dahil ol.” Orada 39 kişi bulunuyordu. İçeri

Buna kemerbest denildi. Tarikata girenlere

girmek üzere kapıyı çaldı. “Kimsin” diye

kemerbest bağlanması buradan gelir (Er,

sordular. ”Ben peygamberim” dedi, ”Bizim

1996: 39). Bu olay cem törenlerinde dua eşli-

yanımızda peygamberin yeri yoktur” dedi-

ğinde aktarılmaktadır.

ler. “Ben Muhammed’im” dedi, yine “Biz
Muhammed’i tanımayız” dediler, çünkü bu

İŞARET VE SEMBOLLER

sözlerde hep “benlik” söz konusu ediliyor-

Güneş: Allah’ın sembolize edildiği bir

du. O sırada Cebrail gökten indi ve Allah’tan

şekildir. Işığın kaynağı ve aydınlatan özel-

bir mesaj getirdi: “Habibim, bencilliği bırak

liğinden dolayı bu anlamı taşıdığı düşünül-

ve gönlünü turab et.” En son “Ben fukarâ-ı

mektedir. Kırklar meydanının yüksek tavanı

miskinim” dedi. Bunun üzerine kendisini

üç kemer tarafından taşınmaktadır. Kemer-

içeriye aldılar. “Siz kimsiniz?” diye sordu.

ler arasında yer alan ahşaptan yapılmış iki

“Biz kırklarız” dediler. “Ben sizin kırklar

tam ve iki basık kubbe güneş sembolleri ile

olduğunuzu nereden bilirim?” dedi. Bunun

süslenmiştir. Meydanı “Hacet (Mürüvvet)
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Penceresi” aydınlatmaktadır. Güneş sembo-

Altı köşeli yıldızın, bronz çağından çok

lü çoğunlukla arslan resmi ile birlikte kulla-

daha önceleri bir süs ve bir büyü işareti ola-

nılmaktadır.

rak kullanıldığı görülmüştür. Bazı kültür-

Hilâl:

Oğuz

Türkleri’nde

ışık

Tanrı’yı, yani Gök Tanrı’yı ifade eder.
Ulu kişileri “ışığını güneşten alan ay” ile özdeşleştirmek, Oğuzlu atalarımızın önemli
inanış betimlemesidir. Şiraz (İran) Alevilerince yapılan Hz. Ali resimlerinde Ali, hilâl
ile güneş’in arasında resmedilir.
Arapça yazılışında hilâl kelimesini oluşturan sözcükler Allah yazılışındaki kelimelerle aynıdır.

lerde, Yukarı Mezopotamya ve Britanya’nın
bazı bölgelerinde Demir Çağı örnekleri bulunmuştur. Bazen de Yahudiler tarafından
zaman zaman lamba ve mühür gibi Yahudi
eşyaları üzerinde, herhangi bir özel anlam
ifade etmeksizin kullanıldığı görülmüştür
(Atasağun, 2001; 125).
Buna dair en eski ve çarpıcı örnek M.Ö.
VII. yüzyılda Sidon’da bulunan Joshua b.
Asayahu’ya ait bir mühürdür. İkinci Mabet döneminde altı köşeli yıldız, Süleyman

Osmanlı sancaklarında görülen Zülfikar

Mührü olarak bilinen beş köşeli yıldızla bir-

ve hilâller Alevi-Bektaşi kültüründeki kutsal

likte Yahudi ve Yahudi olmayanlar tarafın-

üçleme olan Hak-Muhammed-Ali üçlemesi-

dan sık sık kullanılmıştır. Altı köşeli yıldız,

ni akla getirmektedir. Hilâl sembolüne Hacı

süs amacıyla Ortaçağ’da özellikle X. ve XI.

Bektaş-ı Veli Türbesi’nde de rastlamakta-

yüzyıllarda Müslüman ve Hıristiyan mem-

yız.

leketlerinde de kullanılmıştır.
Altın Yıldız Motifi: Hacı Bektaş-ı Veli

Abdal Musa Türbesi’nde de Süleyman

taşı olarak da bilinir. 12 uç notaya sahip

mührü olarak adlandırılan şekilde bir kuyu

olan bu şekilde 12 imam sembolize edilmek-

taşı bulunmaktadır. Barbaros Hayrettin

tedir.

Paşa’nın sancağında yine bu işareti görmek-

Süleyman Mührü: “Davud Yıldızı”
veya “Davud Mührü” veya “Davud Kalkanı” gibi değişik isimlerle adlandırılan (Carl,
1991: 300; Smith, 1907: 653; Atasağun, 2001;
125), altı köşeli veya altı uçlu bir yıldızdır ki,
iki eşkenar üçgenin eşit noktalardan birbirini
çapraz olarak kesmesiyle meydana gelmiştir. Fakat ne Ahd-i Atik’te ne de Talmud’da
bu tabirlerin hiçbiri geçmemektedir.
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Şekil.3
Hacı Bektaş-ı Veli Türbesi’nde yer alan Süleyman
Mührü

Arslanlı Çeşme: Avlunun sağ tarafında,
Yusuf Bâli Çelebi’nin oğlu Bektaş Çelebi’ye
konuk olan Silistre valisi Malkoç Bâli İbn-i
Ali Bey’in 1554 yılında yaptırmış olduğu
Şekil.2.
Deniz müzelerinde yer alan Barbaros Hayrettin
Paşanın kullandığı sancak
(http://www.denizmuzeleri.tsk.tr)

Bu mühür, birçok İslam eserinde mevcuttur. Yıldızın yukarı bakan kısımları iyiliği aşağıya bakan kısımları ise kötülüğü sembolize etmektedir.

bir çeşme bulunmaktadır. Renkli kesme
taşlardan yapılmış olan çeşmenin üç kurnası vardır. Çeşmenin suyu Çilehane Tepesi
eteklerindeki bir kaynaktan gelmektedir.
Çeşmenin alınlığına da H.1270 tarihli bir kitabe açılmış, bir kitap sayfası görünümünde
yerleştirilmiştir.
1826’da II Mahmud zamanında yeniçeri
ocakları kaldırılmıştır. Böylelikle yeniçeriliğin arkasındaki güç olan Bektaşi tekkeleri
önemli bir kurumunu kaybetmiştir.
Kavalalı Mehmet Ali Paşa II. Mahmud
döneminde başkaldırmış ve Osmanlı devletine karşı büyük başarılar elde etmiştir. Bu
dönem sonunda Osmanlı ordusu ve donanması önemli ölçüde gücünü yitirmiştir.
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Bu çeşmeye Kavalalı ailesinden ve bir

de “Yâ Ali” ibaresi ve Zülfikâr tasviri bu-

Mısır prensesi olan Kara Fatma Sultan ta-

lunan bu heykel, “Allah’ın Arslanı” olarak

rafından 1853 tarihinde arslan heykeli gön-

anılan Hz. Ali’yi temsil etmektedir. Bunun

derilmiş ve bu yüzden de çeşmeye Arslanlı

yanı sıra çeşmenin cephesi, üç adet lüle, beş

Çeşme ismi verilmiştir. Çeşmenin suyu üç

adet on iki köşeli teslim taşı, on iki dilimli

borudan sürekli akmakta olup, bu gözler-

gülçeler (Hüseyin Tacı) gibi başka sembolik

den biri arslanın ağzındadır.

unsurları da barındırır.

Kemer üzerindeki kitabede; “Malgoç

Çift Başlı Kartal: Çift başlı kartal figü-

Bali İbn-i Ali hazretleri gaziler serdarı ol

rü, ilk kez MÖ 3000 yılının sonları ve 2000

din eri, Hacı Bektaş-ı Velî’nin aşkına, eyledi,

yılının başlangıcında, Mezopotamya’da gö-

cari bu ayn-ı kevseri, tarih dokuz yüz altmış

rülür. Zamanla bütün Orta Asya’ya yayıl-

ikide teşnelikten oldu abdalan beri” ifadesi

mıştır. Daha sonra ise, Anadolu’ya kadar

bulunmaktadır.

uzanan evrede; çift başlı kartal, Türk mede-

Sersem Ali Baba’nın buraya bir çeşme yaptırdığı, ancak bunun kaldırıldıktan
sonra yeni yapılan çeşme olan Arslanağzı
Çeşmesi’nin inşasından sonra kitabenin buraya konduğu bilinmektedir.
Arslanlı Çeşme’nin sağdaki duvar payesine nakledilmiş bulunan kitabesinde 962
(1544-55) yılında ünlü akıncı beylerinden
Malkoçoğlu Bâlî Bey tarafından yaptırıldığı
belirtilmekte, cephesindeki diğer kitabeden
ise 1270 (1853-54)’te ihya edildiği anlaşılmaktadır. İhya kitabesinde adı geçmeyen
kişinin “Mısırlı Kara Fatma Hatun-Sultan”
olduğu rivayet edilir.
Arslanlı Çeşme, sarı ve kırmızı renkli
kesme taşlar ile iç içe örülmüş altı adet sivri
kemere sahiptir. Osmanlı mimarisinin klasik üslup dönemine ait olmasına rağmen

niyetleri tarafından sevilerek kullanılmıştır.
Bu pek çok sembolik anlam da yüklenmiştir. Orta Asya’da çift başlı kartal; nazarlık,
tılsım, aydınlık ve güneş sembolü olarak işlenir. Sikkeler üzerinde ise; bazı hükümdarlar arma-sembol, diğer bir kısım hükümdar
ise, hükmetme gücünü destekleyen, pekiştiren bir motif olarak kullanmıştır. Artuklu
sikkelerinde ve Anadolu’daki Selçuklu yapılarında kullanılan çift başlı kartal simgesi,
surlarda, cami ve medreselerde, saraylarda;
koruyucu ve hâkimiyet sembolü olarak ve
kötü güçlerden koruyucu olarak kullanılmıştır. Ayrıca çift başlı kartal motifi Bizanslılar tarafından da kullanılmıştır (http://
tr.wikipedia.org/wiki, 2011).
Çoğunlukla masonik bir sembol olduğu
bilinen bu simge Sümerler tarafından başkentlerinin simgesi olarak kullanılmaktaydı.

Memlûk etkili bir taşra üslubu sergileyen bu

Çift başlı kartal resmi Kırklar Meyda-

çeşmenin ortasında, Kara Fatma Hatun’un

nı diye anılan yerin güneyinde yer alan Pir

Mısır’dan getirttiği söylenen arslan heykeli

Evi’nin duvarında görülmektedir. Selçuk-

yer alır. Batı etkisinin hissedildiği, tepesinde

lu, Altınordu, Arnavutluk, Bizans, Alman-
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ya ve Rus Çarlığı bayraklarında rastlanır.
Sivas-Divriği’de bulunan Ulu Cami’nin dış
duvarını da bu figür süslemektedir. Ayrıca
Konya İnce Minareli Medresesi’ne ait olduğu düşünülen ve şu an Metropolitan müzesinde bulunan oymalı mermer taşta yine bu
sembole rastlamaktayız. Bu sembolü Türk

SONUÇ
Türbede yer alan daha birçok sembol
vardır. Balık, güvercin, geyik başı v.b. gibi
bu semboller nesillere aktarılan birer bilgi
şifreleridir.
Sembollerin

anlamına

bakıldığında

kültürünün izlerini taşıyan her yerde gör-

Alevi-Bektaşi kültürünün çoğunu Türk

mek mümkündür. Türk mitolojisinde insan-

sembolleri oluşturmaktadır. Hacı Bektaş-ı

lara gökyüzü ve yeryüzü yolculuklarında

Veli, Şaman-İslam sentezini Türk kültürü

eşlik ettiğine inanılır. Bozkurttan türeme

bünyesinde birleştiren bir düşüncenin ve

inancı kadar yaygın olmasa da bazı Türk

Türkleşen Anadolu’nun bir simgesi ve sem-

boylarında kartaldan türeme olduğuna ina-

bolü olduğunu bizlere göstermektedir.

nılır. Günümüzde polis teşkilatı ile Selçuk
Üniversitesi’nin armasında yer almaktadır.
Koruyuculuğun ve hâkimiyetin sembolüdür.
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METİNLERARASILIK BAĞLAMINDA HURÛFÎLİKTEN
HİLMİ YAVUZ’UN HURÛFÎ ŞİİRLERİ’NE
FROM HURUFISM TO HILMI YAVUZ’S HURÛFÎ POEMS
WITH RESPECT TO INTERTEXTUALITY
Seda UYSAL BOZASLAN1

Hurufism is a thought system which af-

ÖZET
Hurûfîlik

ABSTRACT
fected many regions from Iran to Rumeli and

İran’dan

Anadolu

ve

Anatolia. This thought system, within its

Rumeli’ye kadar pek çok bölgede etkisini

spreading area has also affected the Alevis,

sürdürmüş bir düşünce akımıdır. Bu düşün-

a very important class. These effects occur

ce akımı yayılma alanları içerisinde Alevilik

not only in religious areas but also appear

gibi önemli bir zümreye de tesir etmiştir.

in literary works. Hurufism, which has been

Bu tesirler sadece dinî alanda değil edebî

reflected in many literary works in the 14th

eserlerde de görülmektedir. 14. yüzyıldan

century, has also inspired Hilmi Yavuz, one

bu yana çeşitli şekillerde edebî eserlere

of the 21th century’s poets, who has written

yansıyan Hurûfîlik, “hurufî şiirler”in oluş-

“hurufî poems”. In this study of intertextual-

turulmasında 21. yüzyıl şairlerinden Hilmi

ity it is attempted to evaluate Hilmi Yavuz’s

Yavuz’a ilham vermiştir. Bu çalışmada Hil-

mentioned book in regards to connections to

mi Yavuz’un adı geçen eseri, metinlerara-

or differencies from the tradition, and also

sılık yöntemiyle gelenekle bağlantısı ya da

to explain modern or traditional reflections

gelenekselden farkları hususunda değer-

of Hurufism in Hilmi Yavuz’s poems.

lendirilmeye ve modern ya da geleneksel
Hurûfîliğin Hilmi Yavuz şiirlerindeki yansımaları açıklanmaya çalışılacaktır.
Anahtar

Kelimeler:

Hilmi

Key Words: Hilmi Yavuz, Hurufism,
Letter, Commentary, Number, Intertectuality, Tradition, Modern.

Yavuz,

Hurûfîlik, Harf, Tevil, Sayı, Metinlerarasılık, Gelenek, Modern.

1 Arş. Gör., Karadeniz Teknik Üniversitesi, Edebiyat
Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.
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Hurûfîlik, XIV. yüzyılda İran’da Fazlul-

sında Ferişteoğlu gibi öğreticilerin yanı sıra

lah Esterabâdî tarafından vücuda getirilen,

Nesimî gibi müritlerin gayretiyle gelişme

onun ölümünden sonra da Anadolu’ya ve

ve yayılma imkânı bulmuştur. Aynı anlam-

Rumeli’ye intikal ederek akisleri günümü-

da olmasa bile Alevi-Bektaşi zümreler veya

ze kadar ulaşan bir akımdır. İran’da ortaya

bu zümrelere tabi olan şairler, 28, 32, 72 gibi

çıkmasına rağmen Nesimî, ‘Aliyyu’l-A’la,

Hurûfîlik bakımından önem arz eden sayı-

Mir (Seyyid) Şerif gibi diğer Hurûfî halife-

lara göndermelerde bulunmuş ve Nesimî’yi

lerinin çabalarıyla Anadolu ve ötesine yayıl-

kendi şairleri gibi görmüşlerdir (Şenödeyici,

mıştır (Usluer, 2009: 9). Bazı kaynaklar bu

2012: 257-266). Kısaca, Hurûfîliğin tarihten

düşünce sisteminin bir mezhep, tarikat veya

bu yana Alevi-Bektaşi zümreler gibi pek

bâtınî bir din olduğunu ifade ederler (Göl-

çokları üzerinde etkileri vardır. Hurûfîlik

pınarlı, 1989: 2-17). Son dönemdeki çalışma-

ve buna dair tevilleri tespit edebilmek ancak

larda ise Hurûfîlik, bir düşünce akımı ya da

metinlerarasılık-intertextualismle mümkün-

inanç sistemi olarak değerlendirilmektedir

dür. Özdemir İnce, Murathan Mungan ve

(Usluer, 2009: 107). Daha önceki harfçiler-

Hilmi Yavuz gibi 21. yüzyıl şairlerinin şiirle-

den farklı ve kendine özgü yönleri bulunan

rinde Hurûfîlikle ilgili göndermelerin oldu-

Hurûfîliğin2 İslam tasavvufu çerçevesinde

ğu bilinmektedir.3 Hilmi Yavuz’un “Hurufi

ele alınması uygun görülmektedir (Şenödeyici, 2009: 89).
Hurûfî anlayışına göre evren

riz göndermelerden biridir.
(kün)

emriyle yani sesle yaratılmıştır. Bu sebeple
Hurûfîler de seslerin yazıdaki karşılığı olan
harflere, bu ve benzer düşüncelerle kutsiyet
atfetmişlerdir. Onlar için Arap alfabesindeki 28 ve Fars alfabesindeki 32 harf, yaradılış,
ibadetler, kıyamet, ölüm ve ötesi gibi düşüncelerin anlaşılmasında kullanılabilmektedir (Usluer, 2009: 107-124). Hurûfîliğin
temel akideleri Fazlullah’ın başta Cavidannâme’si olmak üzere Muhabbet-nâme, Arşnâme, İstivâ-nâme adlı eserlerinde de ortaya
koyulmuştur. Anadolu ve Rumeli coğrafya2 Ayrıntılı bilgi için bkz. Hüsamettin Aksu. Hurufilik. (1998). TDV İslam Ansiklopedisi 18. Cilt. İstanbul.
Türkiye Diyanet Vakfı Yay., s. 408-412; Fatih Usluer.
(2009). Hurufilik İlk Elden Kaynaklarla Doğuşundan
İtibaren. İstanbul. Kabalcı Yay., s. 107-124.
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Şiirler” adlı kitabı, Hurûfîliğe yapılan en ba-

Yüzyıllar öncesinde yazılmış birçok
edebi eserde teşekkül eden bir inanç sistemine yapılan göndermelerin günümüzdeki
bazı metinlerde de yer alması metinlerarasılık bağlamında değerlendirilmektedir.
Metinlerarasılık, geçmiş zaman içerisinde
herhangi bir konu, kişi ya da düşünce sisteminin günümüzde de eskiden olduğu gibi
veyahut farklı oluşumlarla yeniden metinlere konu edilmesini ifade eder. Örneğin,
Asaf Halet Çelebi’nin “He” şiirinde hem
beşerî hem de ilahî aşkın görüntüleri Ferhat
ile Şirin hikâyesi üzerinden ifade edilmiştir.
Bu şiirde kazmanın elife, gözün “he” harfine
3 Ayrıntılı bilgi için bkz. Hasan Aktaş. (2004). Yeni
Türk Şiirinde Seyyid Nesîmî Okulu ve Misyonu, Edirne. Yort Savul Yayınları.

2012 / Yıl: 2 Sayı: 4

benzetilmesi, “he” harfiyle ise hem Ferhat’ın

gönderge açık ilişkiler; gizli alıntı ve anıştır-

hem de Allah’ın (son harfinin “he” olması

ma kapalı ilişkiler; yansılama (parodi), alay-

sebebiyle) ve “Hüve”nin (O, Allah) kaste-

cı dönüştürüm, öykünme (pastiş) türev iliş-

dilmesi bakımından divan şiiriyle özdeşlik

kileri kuran metinlerarası biçimler arasında

kurulmuştur.

yer almaktadır (Aktulum, 2000: 94).

vurma kazmayı
ferhâaad
he’nin iki gözü iki çeşme
âaahhh

Alıntı, “Bir metnin başka bir metinde

açıkça

ve

sözcüğü

sözcüğüne

yinelenmesi”dir (Aktulum, 2011: 416). Alıntıya açıklık getiren iki temel unsur “italik
yazı” ve “ayraç”tır (Aktulum, 2011: 416).
Gönderge, “Bir metinde bir çağın, bir türün

dağın içinde ne var ki
güm güm öter
ya senin içinde ne var
ferhâaad (Çelebi, 1993: 8)
Metinlerarası (intertextual), Julia Kristeva tarafından ortaya atılan ve iki ya da daha
çok metin arasındaki bir tür alışveriş, konuşma veya söyleşim biçimi olarak tanımlanabilir (Aktulum, 2000: 17). Metinlerarasılıkta bir
metnin kendinden önceki metinlerden tamamıyla bağımsız olamayacağı düşüncesi var-

(yazınsal olsun ya da olmasın), bir geleneğin vb. yanmetinsel göstergelerden biriyle
olduğu kadar yalnızca yapıt başlıklarının,
yazar adlarının ya da bir roman, trajedi,
şiir kişisinin, tarihi bir kahramanın, kutsal
kitaplardan birinin adının açıkça anılması
alıntısız göndergeleri işin içerisine sokar”
olarak tanımlanır (Aktulum, 2011: 435-436).
Gizli alıntı (aşırma), bir sözcenin ayraçlar ya
da italik yazı kullanılmadan ve sözcenin ait
olduğu kaynak metin ya da bu metnin yazarı belirtilmeden yapılan alıntıdır (Aktulum,
2011: 423).

dır (Aktulum, 2000: 18). Genette’in “iki ya da

Anıştırma ise “Bir şeyi doğrudan anmadan

daha fazla metin arasındaki ortakbirliktelik

belirtme. Doğrudan anma bir göndergedir. Anış-

ilişkisi, yani, biçimsel olarak ve çoğu zaman,

tırma, bir sözcüğün alıntılanması ya da bir başka

bir metnin başka bir metindeki somut varlı-

yapıtın, kimliği söylenmeden ya da açıkça bildiril-

ğı” tanımından yola çıkılarak metinlerarası

meden anılması” şeklinde açıklanmaktadır (Ak-

yöntemlerin, “ortakbirliktelik ilişkisi” ve “tü-

tulum, 2011: 209). Köken anlamı “bir şarkıyı

rev ilişkisi” ile ilgili olduğu söylenebilir (Ak-

başka bir tonda söylemek yani bir melodiyi

tulum, 2000: 93). Bir metne yapılan gönder-

başka bir ses tonuna geçirmek” (Aktulum,

ge, yapıtın adı, yazarı ve alıntılanan kesitler

2011: 117) olan yansılama (parodi[a]) yazın

belirtilerek yapılmışsa açık ilişkiler; metinde

alanına uygulandığında “bir metni başka

hiçbir ipucu veya belirti yoksa o metinde

bir amaçla kullanmak, ona yeni bir anlam

kapalı metinlerarası ilişkiler olabilir. Alıntı,

yüklemek”tir (Aktulum, 2011: 117). Anlam
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yüklemede “alaya almak” esastır (Aktulum,

Anadolu’yu derin bir biçimde etkileyen

2011: 117). Yansılamanın aksine konuyu de-

Hurûfîliğin Türk-Osmanlı geleneği içeri-

ğiştirmeden biçemi dönüştürmeye dayanan

sinde önemli bir yeri olduğu yadsınamaz.

bir yöntem olan alaycı dönüştürüm soylu bir

Bu noktada “gelenek nedir?” ve “Hilmi

metnin (destan) temel içeriği değiştirilme-

Yavuz’un geleneğe bakışı nasıldır?” so-

den başka bir biçemde yeniden yazılmasıdır

rularına değinmekte fayda vardır. Hilmi

(Aktulum, 2000: 415). Yansılama ve alaycı

Yavuz, söyleşilerinde Doğu ve Batı gelene-

dönüştürümle aynı kategorideki diğer bi-

ğinden bütünüyle bağlarını koparmadan

çim olan öykünme (pastiş) ise “Daha çok alay

yeni şeyler üretme düşüncesinde olduğunu

etmek amacıyla bir yapıtın ya da yazarın

dile getirmektedir. Yavuz geleneği, “deği-

biçemini taklit etmektir. Bir yazar bir başka

şenler arasında değişmeyeni bulup bugüne

yazarın biçeminden yola çıkarak kendi met-

ulaştırmak” anlamında kullanır (Armağan,

nini yazar. Ancak öykünme, alaycı dönüştü-

2003: 23). Bununla birlikte kendi şiirini de

rüm gibi, bir metnin biçemini dönüştürerek

şöyle tanımlar: “Kendimi Doğu geleneğine

yeni bir metin oluşturmaz; yalnızca metnin

olduğu kadar Batı geleneğine de bağlı his-

biçemini taklit eder.” (Aktulum, 2000: 462)

sediyorum. Fuzuli’den, Yahya Kemal’den,

şeklinde alaycı dönüştürümden farkı da be-

Haşim’den, Necatigil’den yararlandığım ka-

lirtilerek tanımlanmıştır.

dar Hölderlin’den, Baudelaire’den de yarar-

Metinlerarasılık bağlamında zikredilen bu kavramların karşılıkları klasik şiirin
belagatiyle ilgili eserlerde de vardır. Divan

landığımı söyleyebilirim.” Doğan Hızlan’la
yaptığı bir başka söyleşide de şiirinin gelenekle iç içe olduğunu dile getirir.

şiirinde doğrudan alıntı sadece ayet ve ha-

Her zaman söylemişimdir: benim şi-

dislere yapıldığından alıntı iktibasa; gizli

irim Türk şiiri geleneğinin içinde, bu gele-

alıntı (aşırma) serikat-i şi’riyyeye; anıştırma

neğin “içinden” yazılan bir şiirdir. Şiirimin

telmihe; yansılama (parodi) ve alaycı dö-

bizim yazın geleneğimize, hem divan, hem

nüştürüm hezele; öykünme nazireye denk

de halk şiiri geleneğine eklemlenmiş bir şiir

gelmektedir.4 Bu bilgiler dâhilinde bu çalış-

olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de bu

mayla Hilmi Yavuz’un Hurûfî Şiirler’inde

geleneği bilenlerce okunup sevilmesini de

Hurûfîlik izlerinin olup olmadığı, eğer izler

yadırgamıyorum.

varsa divan şiirindekilere benzeyip benzemediği araştırılacaktır.

Hilmi Yavuz’u etkileyen, şiirine konu
olan ya da yön veren bazı şairlerin olduğu
da söylenebilir. Bunlar arasında Şeyh Gâlib,

4 Ayrıntılı bilgi için bkz. Bahadır Güneş. (2009). Belagat Ekseninde Retorik/Dil Bilimi Terimleri. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk
Dili ve Edebiyatı ABD Yayınlanmamış Yüksek Lisans
Tezi. Trabzon.
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vardır.5 Hilmi Yavuz’u gelenek bakımından

Bu harflerin “elem” kelimesini oluştur-

etkileyen bir konunun da Hurûfîlik oldu-

maları dışında hurûf-ı mukatta’adan olma-

ğuna bu çalışmanın başında değinilmişti.

ları da dikkate değerdir. Elif ( ) harfi hem İs-

Yavuz’un adını Hurufî Şiirler koyduğu ki-

lamiyet hem de Hurûfîlik açısından Allah’ın

tabı üç bölümden oluşur. İlk bölümde a,ş,k

zatının vahdetine delalet eder (Usluer, 2009:

(bir) ve a,ş,k (iki) olmak üzere iki şiir var-

201). Çünkü elif ( ) harfinin ebced hesabına

dır.

göre sayı değeri 1’dir. “Nasıl ki Allah her
Hilmi Yavuz bu şiirlerinde bütünüyle

soyut bir kavram olarak aşkı değil de a, ş,
k harflerinden oluşmuş dilsel bir ifadeyi ele
alır (Baran, 2006: 53). Şiirin başında yer alan
Fransız yazar Félicité de Lamennais’den
yapılan ‘exilé partout est seul…’6 alıntı ve
“elf leyle ve leyle” tabirinin “Binbir Gece
Masalları”nı (Yiğitbaş, 2006: 101) hatırlatması metinlerasılık bağlamında değerlen-

şeyin evvelidir, elif de Allah’ın isim ve sıfatlarının mertebesi olan harflerin evvelidir”
(Usluer, 2009: 201). Kur’an-ı Kerim’de Bakara, Al-i İmran, Ankebût gibi bazı surelerin
başlarında yer alan bu harflerin gizeminin
sadece Allah tarafından bilindiğine ve insanların dikkatini çekme amacına hizmet
ettiğine dair görüşler vardır (Duman ve Altundağ, 1998: 407)

dirilebilir. Kitabın ikinci şiiri olan “a,ş,k

Kendisiyle yapılan söyleşilerden ve

(iki)”de Hurûfîlik, sayısal değerlerin dışın-

“Hurufî Şiirler” kitabının ikinci bölümünün

daki bir sembolik durumu ifade etmektedir.

“elif&alfa; be&beta” olmasından hareketle

Aşkın varlığı, elem çiçeklerinin açmasıyla

Hilmi Yavuz şiirlerinin hem Doğu hem de

nitelendirildikten sonra bu durum elif lam

Batı’ya dayandırılabileceği söylenebilir (Yi-

mim harfleriyle ilişkilendirilmiştir. Elif lam

ğitbaş, 2006: 102). Bu bölümde “Harfler ve

harfleri yan yana gelerek “elem”

S/Z” başlıklı şiir göze çarpmaktadır. Aleph

mim (

kelimesini oluşturmaktadır.
Elem çiçekleri açıldılar
elif lâm mim
hangi kokulardı, hangi anılar (Yavuz,
2005: 19)

İbranice’nin ilk harfi olup Arap alfabesindeki elife ( ) karşılık gelmektedir ve iki harfin
sayı değerleri de aynıdır.7 Bu şiirde dikkat
çeken diğer özellik S/Z harflerine yapılan
vurgudur. “S/Z” harfleri hünsa, kastrato
olarak “lamelif” ve “W” ise ikiz olarak tanımlanmıştır. Arap alfabesinde S/Z harflerinin incelik kalınlık ya da çıkış yerine göre

5 Ayrıntılı bilgi için bkz. Maksut Yiğitbaş. (2006). Hilmi Yavuz’un Hayatı, Sanatı ve Eserleri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ABD Yayınlanmamış Doktora Tezi. Erzurum.

ze ( ), zel ( ) ve zı ( )’dır. Lam ve elif birleş-

6 “sürgün yalnızdır her yerde…” anlamındaki bu söz
Lammenais’nin “Sürgün” adlı şiirinden alıntıdır. Yavuz da bu alıntıyı tırnak içinde yazmıştır.

7 http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0brani_Alfabesi 24.05.2012.

üçer ayrı şekli vardır. Bunlar; s harfi için peltek se ( ), sin ( ) ve sad (

); z harfi için ise
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mesinden lamelif; iki ve’nin yan yana gelme-

si Hurûfîlik hakkında olumsuz bir yargıya

sinden de w oluşmaktadır. Yavuz,

sahip olduğunu düşündürtebilir.8 Fakat Ya-

…güzel harflerdi! S/Z:
Hünsa, kastrato ve elbette ikiz
olanları sevdimdi, âh, Lamelif
W! işte sizsiziz biz, işte sizsiziz…
(Yavuz, 2005: 28)

vuz böyle düşünmediğini ya da bu düşüncesini yeni bilgiler ışığında değiştirdiğini
“Hurûfîlik Üzerine” adlı yazısında Fatih
Usluer’i övgüyle anarak göstermiştir.9 Allah ( ) ve lale (

) lafızlarının harfleri ve

ebcedlerinin aynılığı ile harf oyunlarının şiirdeki yansımalarına gönderme yapılmıştır.

derken yukarıda bahsedilen harf bir-

Hurûfîlikte bu benzerlik yer almamaktadır.

leşimleri ve oluşumlarına gönderme yap-

Yavuz, harflerin Hurûfîlik dışındaki bir ben-

mıştır. Her ne kadar W ve lamelif iki harf

zerliği kastettiğini “ben esterabadî’nin sözünü

birleşimi gibi görünseler de aslında tek bir

kaale almadım” sözleriyle dile getirmiştir.

harfi karşılarlar. Hurûfîlikte lamelifle ilgi-

ben esterabadî’nin sözünü kaale

li olarak Fazlullah Esterabadî, Kur’an’da
mukatta’atla başlayan 29 sureyi seçerek al-

almadım: harfler dünya’dan hayâle

fabedeki 29 harfle bu surelerin mutabakatı

doğru yolcudurlar, durmazlar;

için lamelifin bir harf kabul edilmesi ge-

dönüşür birbirine ‘Allah’ ve ‘lâle’…

rektiğini söylemektedir (Usluer, 2009: 197).
Lamelif’in bir harf oluşu Hurûfîlerce “Bana

(Yavuz, 2005: 3)

Kuran ve onunla birlikte misli verildi” hadi-

Dörtlükten de anlaşıldığı gibi harfler,

sine dayandırılır (Usluer, 2009: 197). Bunun-

şairin hayal dünyasına yolculuk yapması-

la birlikte lamelifteki tekrarsız lam, elif, mim

nı sağlamaktadır. Bu yolculuk esnasında

ve fe harfleri Fazlullah’ın nutkundaki dört

değişim ve dönüşüm kaçınılmazdır. Allah

harfin (bu harfler pe, çe je ve ge’dir ve Arap

( ) ve lale (

alfabesinde bulunmazlar) yerine gelmişler-

riyle birbirine dönüşürler. İki lafzın anlam

dir (Usluer, 2009: 195). Şiirde w ve lamelif

bakımından aynı şeyi karşılaması olanaksız

harfinin Türkçe’de bulunmadığı düşünülür-

gibi görünmesine rağmen kelimelerin ebced

se burada yazarın Hurûfîlik tevilleriyle bu

değerlerinin aynı olması divan şiirinde lale-

duruma gönderme yaptığı söylenebilir.

nin rağbet görmesine neden olmuştur (Kar-

“harfler ve melâl” adlı şiirde ise Yavuz,
Hurûfîlik ve kurucusu Esterabadî’ye işaret
ederek Hurûfîlik anlayışını dikkate almadığını belirtmiştir. Yavuz’la ilgili bir gazete
yazısında şiirlerinin Hurufilik denilen sapkın
tarikatle ilişkisi olmadığının dile getirilme300

) kelimeleri, harfleri itiba-

tal, 1998: 8). Bununla birlikte divan şiirinde
vücuttaki dağ yaraları ve lalenin de ilişkisi
8 M. İlhan Atılgan. (2004). Yolu Şimdi de ‘Harfler’den
Geçiyor. http://www.zaman.com.tr/haber.do?
haberno=119926. 25.05.2012.
9 Hilmi Yavuz. (2009). Hurufîlik Üzerine. http://www.
zaman.com.tr/yazar.do?yazino=911438. 25.05.2012.
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söz konusudur (Kartal, 1998: 57). Gelene-

felsefelerinin temelini “yaradılışın söz yani

ğin sadece Hurûfîlik anlamında değil başka

harflerle başlaması” düşüncesi oluşturmak-

ilişkilerle de yer aldığı bu kitapta “harfler

tadır. Yavuz da “tâ, sîn, mîm (bir)” şiirin-

ve hilmi” adlı şiirinde Yavuz, divan şiirinin

de yaradılışın “kün (ol)” emriyle meydana

büyük şairlerinden Fuzuli’nin bir beytine

gelişini harflerden inşa edilmekle anlatmıştır

10

göndermede bulunduğunu şairin adını da

diyebiliriz. Bir de leylak (

zikrederek bildirmektedir.

den “k”yi çıkarınca (

kimse bilmedi, ben dil-i mecruh
ser-i kuyunda itlerle…eyvah!
dokunmayın, dağ üstü bağ
Yaralar gövdemde kalsın

) sözcüğün-

) leyla sözcüğünün

oluştuğunu ve farklı bir varlığı karşıladığını
vurgulamaktadır. Yavuz, varlık ya da yokluğu “Leylak dersek leylak var; leyla dersek
leylak yok, leyla var.” şeklinde bir harfin
olup olmamasına bağlayarak açıklamıştır.

kendi adımı andım da ne oldu?

leylaklardan leyla’lara eksi k

hüzünler: h, i, l, m, i…h, i, l, m, i…

ben harflerden inşâ edildim;

âh, fuzulî şu harflerden

yaz’dan az’a doğru ‘y’a,

bir kurtarsam, dedim, dil’imi
(Yavuz, 2005: 41-42)

ya ben’dim ya değil’dim,
Bu tür göndermelerin bulunduğu şiir-

Hilmi Yavuz, kitabının üçüncü ve son

ler arasında “tâ, sîn mîm (iki)” adlı şiir, en

bölümünü, elif, lam, mim gibi Hurûf-ı

çarpıcı örneklerden biridir. Bu şiirde Faz-

mukatta’adan olan ve Kur’an-ı Kerim’de

lullah Esterabadî’nin şiirlerinde isminin kı-

Şu’ara ve Kasas suresinin (Duman ve Al-

saltması olarak kullandığı “Fazl (

tundağ, 1998: 407) başında bulunan “tâ, sîn,

sözcüğünün harfleri yer almaktadır. “Faz-

mîm” harfleriyle adlandırmıştır. Yavuz’un

lullah” kelimesi “Fazl” ve “Allah” kelimele-

kendi şiirlerine geçmeden önce Nesimî’den

rinin birleşiminden oluştuğu için Fazlullah

bir dörtlük alıntıladığı bu bölümde, tâ, sîn,

ve Allah Hurûfîlikte bir tutulmuştur. Bu

mîm (bir), tâ, sîn, mîm (iki) […] tâ, sîn, mîm

durum Hurûfîliği etraflıca bilmeyenlerde

(on) şeklinde 10 adet şiir yer almaktadır.

yanlış anlaşılmalara neden olmuştur (Us-

Şair, bu bölümdeki şiirlerinde dolaylı ola-

luer, 2009: 248). Allah ve Fazlullah’ın aynı

rak Hurûfîliğe değinmiştir. Hurûfîler, bir-

olduğuna dair yanlış yorumlamalara karşın

çok farklı konuyu izah etmek için harfleri ve

Usluer’in Naimî Divanı’ndan verdiği örnek

sayı değerlerini kullanmışlardır. Bu nedenle

Fazlullah’ın Allah’a yöneldiğini gösterme-

10 “Pâre pâre dil-i mecrûh-i perişânımdan
Ser-i kûyunda gezen her ite bir pâre fidâ” (Yiğitbaş,
2006: 103)

)”

si ve böylelikle Allah ve kendisi arasındaki farkı açıkça beyan etmesi bakımından
önemlidir.
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Eger gözlerim mahşer günü Hak tealayı

Bu Hz. Muhammed’in adıdır ve Kur’an-ı
Kerim’de sadece bu surede iki tane gelen

görmezse
âh ateşim abâd cenneti yaksın (Usluer,
2009: 254)

besmeleyle ilişkisi vardır. Besmele 10 tekrarsız harf ve 4 lafız olmak üzere 14 unsurdan
oluşmaktadır. İki besmele için bu sayı 28 olur

Yavuz da şiirinde Allah’a ait olan ve

ki bu da Hz. Muhammed’in nutkundaki 28

sırrı bilinmeyen harflerden tâ, sîn, mîm’in

harfe tekabül eder. Tâ, sîn’in ebcedi 69 ve iki

veya Allah’ın zuhuru olarak fa ( ), dad

besmelenin lafız ve harflerini buna eklersek

(

) ve lam ( ) harflerinin meydana getir-

97 eder; tâ, sîn’in kendisiyle bu sayı 99 olur.

diği “fazl”ın her kalpte görüldüğünü ifade

Bu da Allah’ın isimlerinin sayısına eşit olur

etmiştir. Gündüzleri tâ, sîn, mîm gibi göz-

(Usluer, 2009: 215). Hurûfîlikteki değerlen-

lerini her şeye kapayıp sadece Allah’a yö-

dirmelere bakıldığında Yavuz’un aşağıdaki

nelmiş bir sûfî (ham bir gül); geceleri ise

şiirde sadece Hurûfîliğin görüntülerinden

fa ( ), dad (

yararlandığı daha iyi anlaşılacaktır.

), lam ( ) gibi harflerle bağ-

lantı kurup inanç sistemini bunun üzerine
oturtan bir Hurûfî olarak bireyi değerlendirmiştir.
kalpten kalbe ne görürüz
tâ sîn mîm
veya fâ ü dâd ü lâm
gündüzleri ham
bir gül,
Geceleri hurufî; (Yavuz, 2005: 47)
Diğer bir şiirinde Yavuz, Cüneyd-i
Bağdadî’nin “leyse fi cübbete sivallah (Cübbemin altında Allah’tan gayrı hiçbir şey yoktur)” sözünün bir kısmını alıntılamıştır. Bu
sözü tırnak içinde göstermiş fakat “sivallah”

‘-sende ne var?’
diye sormuşlar:
‘-leyse fî cübbete…’
neyse!
nasıl bir şeyse tenim,
o kışa konardı kuşlar;
karlı dağlar cübbeyse
tâ sîn mîm (Yavuz, 2005: 58)
Yavuz’un derin olmasa da Hurûfî etkilerinin sezildiği yukarıdaki şiirlerinin yanında
sadece harf oyunlarına yer verdiği şiirleri de
bu kitapta yer almaktadır. Örneğin,

sözcüğünü yazmamıştır. On adet şiire numa-

kumaşlar seninledir ipek ‘a’

ra sırası vererek adlarını tâ, sîn, mîm koyan

yünlüdeki ‘y’ ünsüz

Yavuz, böylelikle hurûf-ı mukatta’adan yararlanmıştır. Hurûfîler mukatta’a harflerin-

bir şairim, im’i yok (Yavuz, 2005: 53)

den tâ, sîn’i şöyle değerlendirirler: Kur’an-ı

dörtlüğünde yünlüdeki ‘y’ harfini çı-

Kerim’in 27. suresi tâ, sîn harfleriyle başlar.

karınca kelime ‘ünlü’, ‘şairim’deki ‘im’ de
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yoksa kelime ‘şair’ olur. Böylelikle şiirin

imdi resimdeki adresim şimdi:

bu kısmının sadece ‘ünlü bir şair’ ibaresini

işte ‘hilmi@yalnızlık dot com

karşıladığını ve im’in imge anlamına gön-

‘a’ ‘y’yle evlenirken, ay kara,

derme yapacak biçimde kullanıldığını söyleyebiliriz. Bu noktada Yavuz’un harfler ve

biz burada ayla’yla lay lay lom

kelime oyunlarına dönen şiirinin Arthur

(Yavuz, 2005: 36)

Rimbaud’nun orijinal adı “Vowels” olan ve

Sonuç olarak Yavuz, kendisiyle yapılan

Türkçe’ye “Sesliler” olarak çevrilen şiirini
hatırlatmaktadır. O şiirin ilk beyti şöyledir:
A kara, E ak, İ al, U yeşil, O mavi: sesliler
Diyeceğim bir gün gizli doğumlarınızı da;
Karanlık koylara, sineklere benzer A,
O amansız pis kokular üstünde fır
dönerler.11
Bu tür şiirlerden bir başkası da “harfler
ve lay lay lom” adlı şiirdir. “lay lay lom”
sözcüklerini anlatmak için şair, a’lar ve
l’lerin y’lerle bir arada ve ‘o’nun da oralarda
olduğunu belirtmiştir. Bu ifadeler, önce ‘lay
lay lom’u; şiirin sonunda da ‘ayla’yı oluşturuyor. Burada konudan çok harflerin yan
yana gelerek oluşturdukları sözcükler dikkat çekicidir.
‘o’lardı, onların içinde oooo!
O da oradaydı, o odada
Gelin odasına gelindi, indi

bir söyleşide Fazlullah ve Nesimî’ye yapılan
göndermeler ve epigraflar dışında şiirinin
Hurûfîlikle ilgili olmadığını belirtse de şiirlerindeki bazı harflerin bilinçli olarak seçildiği kanısındayız. Hurûf-ı mukatta’anın
veya

Fazlullah

kelimesini

oluşturan

(

) harflerin kullanılması, yaratılışın

“kün” emriyle başlaması gibi göndermeler
Hurûfîlikle az da olsa ilgisi olan ifadelerdir.
Geleneğin yansıması Yavuz’da daha çok
Batı’ya ve Doğu’ya benzer açılarla yaklaşmak olunca Hurûfîlik de onun elinde divan
şiirindekinden farklı bir anlam kazanmıştır diyebiliriz. Onun Hurûfîliği, daha çok
harfçilik ve sözcük oluşturmaya yönelik bir
Hurûfîlik olup divan şiirindeki klasik örneklerle benzerlik arz etmemektedir. Benzerlik
olmasa bile onun Hurûfîlikle yakinen ilgilendiği Yavuz’un Fatih Usluer’in Hurûfîlik
kitabını övgüyle tanıttığı yazısından anlaşılmaktadır.

‘a’lar, ‘y’ler, l’lerle birarada
………

11
http://simgesiir.wordpress.com/2010/03/12/
sesliler-rimbaud/ Çev. İlhan Berk. 28.09.2012.
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SARI SALTIK KÜLTÜ VE TUNCELİ-DERSİM
BÖLGESİNDEKİ MİRASÇISI: SARI SALTIK OCAĞI1
CULT OF SARI SALTIK AND THE HEIR OF IT IN TUNCELİ/
DERSIM REGION: SARI SALTIK OCAK (CLAN)
Yalçın ÇAKMAK2

1

Tarihsel geçmişi ve bugünü birçok kültür ve inanca ev sahipliği yapan Tunceli-

ÖZET
Sarı Saltık 13. yüzyıl Anadolu ve Balkan
topraklarında yaşamış tarihi bir şahsiyettir.
Gerek Anadolu gerekse Balkanlar’da gerçekleştirmiş bulunduğu bir dizi faaliyetten ötürü, adı etrafında menkıbevi bir anlatım da
meydana gelmiştir. Bu yüzden, tarihi kişiliğinden ziyade menkıbevi hayatı üzerinden
dolaşıma sokulan bir külte de öznelik yapmaktadır. Bu kült aynı zamanda dinler arası
bir etkileşimin ortak havzası olmuştur. Sarı
Saltık’ın adı etrafında oluşturulan bu kutsal
halenin ışığı, sonradan dâhil edildiği Bektaşi
inancı tarafından Balkanlar ve Anadolu’nun
birçok ücra köşesine taşınmıştır.

Dersim bölgesi, nüfusunun büyük bir çoğunluğu Alevi-Kızılbaş inancına mensup,
aşiret örgütlenmesine dâhil insanlardan
meydana gelmektedir. Bölgenin kendine
has bu dokusu, aynı zamanda Aleviliğin
bel kemiğini oluşturan ocak sistemini de
bünyesinde barındırıp, aşiret yapısı ile ilişkili bir pir (dede)-talip ilişkisi oluşturur.
Söz konusu ocaklar arasında bulunan Sarı
Saltık Ocağı, Sarı Saltık kültünün bölgede
yayılması hususunda temel bir işleve sahiptir. Hakkında bilgi veren tarihi ve menkıbevi kaynakların, Tunceli ile ilgili en ufak bir
çağrışım yapmamasına rağmen, Sarı Saltık
kültünün bugün adı ile anılan bir ocak tarafından bölgede yaşatılıyor olması dikkate
değer bir durumdur.

1 Bu makale, tarafımızca Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde hazırlanan ve Prof. Dr.
Ahmet Yaşar OCAK’ın danışmanlığı kontrolünde
yürütülerek Prof. Dr. Tayfun ATAY’ın başkanlığını
üstlendiği jüride savunulan “Tunceli-Hozat Bölgesinde Sarı Saltık Ocağı ve Bektaşilik (Tarih-İnanç ve
Doktrin-Ritüel)” başlıklı tez çalışmasının verilerini
esas alarak hazırlanmıştır.
2 Arş. Gör., Tunceli Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi,
Tarih Bölümü.

Çalışma boyunca, Sarı Saltık kültü ve bu
kültün Tunceli bölgesi inanç yapısı üzerindeki etkisi irdelenip, her ikisinin de birbirleri ile olan etkileşimleri ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Sarı Saltık Kültü,
Sarı Saltık Ocağı, Tunceli-Dersim, Kızılbaş,
Alevilik-Bektaşilik.
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ABSTRACT
Sari Saltik was a historical person who
lived in the land of Anatolia and Balkans
in the 13th century. Because of a series of
activities, an epic narrative emerged about
him. Consequently he became the subject
of this epic personality rather than his historical character. This cult has also become
a common ground of interfaith interaction.
The light of this holy aura around Sari Saltik has been carried to Balkans and almost
whole Anatolia by Bektashi belief, in which
he was incorporated afterwards.
Most of the population of Tunceli/Dersim region, which has been hosting many
cultures and beliefs, consists of the people
who belong to Alevi-Kizilbaş creed. This
peculiar characteristic of the region, also
formed Ocak (Clan) system and a tribal link
of guide-adherent (who is guided about the
religious matters) relationship, which is essential for the Alevi belief. Among the other
clans in this area, Sari Saltik Clan has the
main function for the spreading of this cult.
It is a remarkable situation that the cult of
Sarı Saltık is preserved in the region by the
means of an ocak named after Sarı Saltık,
despite the fact that there is not even the
slightest mentioning of Tunceli in the historical and epic literature.

GİRİŞ
Alevilik ve Bektaşilik, farklı din ve
inançlara ait çeşitli öğelerin bir araya gelerek kaynaşması sonucu oluşan syncretismesenkretizmin (bağdaştırmacı) Türkiye’deki
en belirgin kurumları arasındadır. Dini, sosyal, siyasal vb. anlamlarda Sünni İslam’ın
kapsadığı alanın dışında konumlanarak
kendine has bir söylem oluşturan bu halk
dini, aynı zamanda Türk ortodoks İslam anlayışı ile de karşılıklı bir ilişkiye girmiştir.
Okan’ın da (2004: 34-35) belirttiği üzere “birbirleriyle az ya da çok, dolaylı ya da dolaysız ilişki kuran her toplum, bir diğerinden
kendi bünyesine birtakım kültürel öğeleri”
alıp verebildiğine göre, Alevilik ve Bektaşiliğin de aynı şekilde, kendi dışındaki inanç
yapıları ile karşılıklı bir ilişkiye girmesi gibi
doğal bir durum söz konusudur.
Alevi-Bektaşi kültürünü oluşturan tarihi, sosyolojik ve teolojik miras, sahip olduğu
geniş hacminden ötürü, bu anlamda meydana gelen senkretizm sürecine ışık tutması açısından doğal ve bir o kadar da manidar bir görünüm sergilemektedir (Çakmak,
2012: 2). Bu uzun erimli süreç, tarihlerinin
en eski dönemlerinden itibaren Şamanizm,
Budizm, Zerdüştilik, Maniheizm, Mazde-

In this study, the cult of Sari Saltik and
the effect over the beliefs in Tunceli region
will be explored and the interaction between
them will be discussed.

kizm ve hatta Hristiyanlık ve Yahudiliğe ka-

Key Words: Sari Saltik Cult, Sarı Saltık
Ocak (Clan), Tunceli-Dersim, Qizilbash,

bakiye ile sonradan müdahil olunan İslam
macerasının öncesi ve sonrasında da devam

Alevism-Bektashism.

etmiştir (Çakmak, 2012: 2). Bu yüzden de,
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dar birçok din ve mistik kültürü benimseyen
Türk toplulukları arasında (Ocak,2001:108),
diyakronik sürekliliğinin taşıdığı muazzam
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“Alevilik ve Bektaşilik gibi, uzun bir zaman

Bektaşiliğin senkretik yapısından ötürü

ve mekân sürecinin yarattığı senkretik bir

çeşitli kültürler ile olan temasları onu fark-

inanç sisteminin ve bu sistemi yaşatan bir

lı inançlara karşı açık kılmış, aynı zamanda

toplumsal yapıyı yalnızca geçmişine veya

da kendisinin bu inançlar tarafından kabul

yalnızca şimdiki durumuna bakarak an-

edilerek, değişik yorumların üretilmesine

lamaya ve değerlendirmeye çalışmak asla

vesile olmuştur. Farklı milletler ve inançlara

mümkün değildir” (Ocak, 1991: 23).

mensup topluluklar ile gerçekleştirilen kül-

Alevi ve Bektaşiliğin sahip olduğu bu
senkretik yapı, yüzyıllar boyunca farklı kültürler ve dinler ile iletişime geçilmek suretiyle oluşmuştur. Özellikle de Bektaşilik, senkretik yapısından ötürü farklı dinlere mensup
topluluklar ile ilişki yaratma konusunda
büyük bir hüner sergilemiş (Çakmak, 2012:
2), Hristiyan çevrelere yerleştiği zaman, bu
öğeleri sindirebilmiştir (Melikoff, 2009: 68).
Bu senkretik yapı Bektaşiliğin doktrin, ayin,
erkân ve teşkilatını şekillendirdiği gibi kültürel cephesine de belli bir hüviyet kazandırmış, Sünnilik dışı karakteri, tarikatın dini ve
tasavvufi yapısında umursamazlığa varan
çok geniş bir müsamaha havası yaratmıştır
(Ocak, 1992:378).
Fetihler sonucu yayılan İslam dininin
egemenlik kurduğu topraklar üzerinde yaşayan halkların dinlerini sert müdahaleler
ile değiştirmesi çok zor olacağı gibi, bunu
gerçekleştirdiği takdirde bile yerli halkın
eski inançlarını bu yeni dinin içinde yaşatarak sürdürdüğü de bilinmektedir. Böylesine
sert bir müdahale ile din değiştirtmekten ziyade, yerli halk ile birlikte karşılıklı bir ilişki

türel alışveriş, bizatihi Bektaşiliğin takdis
ettiği kişilerin de bu topluluklar tarafından
kabul edilip, inançlarında önemli bir yere
ikame edilmesine vesile olmuştur. Bu hususta meydana gelen kaynaşma süreci, çoğu
zaman Alevilik ve Bektaşilikteki şifahi-sözlü
iletişim geleneği sayesinde, özellikle de menkıbevi hikayeler devşirme anlatılar ile diğer
inançların içine sokulup, bölgesel ve özgün
bir anlatı oluşturmuştur. Bu durum aynı zamanda ortak özelliklere sahip bir geleneğin
tarih boyunca kaleme alınmış birçok menkıbesinde de benzer temalar şeklinde varlığını
göstermiştir (Çakmak, 2012: 3). Kılıç (2005:
115), menkıbeler arasındaki bu benzerliği şifahi geleneğin Orta Asya ve Anadolu sahalarındaki sürekliliğine bir işaret olarak yorumlayıp, haklı ve önemli bir noktaya temas
eder. Bundan ötürü Orta Asya, Orta Doğu
ve Uzak Doğu inançlarında görülen ortak
bir dizi efsanenin, Alevi-Bektaşi geleneğinin
senkretik yapısınca absorbe edilip menakıbnamelerinde yer edinmesine neden olan,
nev-i şahsına münhasır, sosyo-psikolojk bir
toplumsal ruh haliyle karşı karşıya gelmekteyiz (Çakmak, 2012: 3).

geliştirmenin, etkileşime giren inançlar ara-

Bunun da yanı sıra, menakıbnamelerin

sında farklı birtakım sonuçlar doğurduğu

içeriğinde bulunan efsanevi unsurların ka-

da görülmüştür (Çakmak, 2012:3).

bul edilerek dolaşıma sokulmasının şartı da,
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ancak bunlara inanan insanların varlığıyla

getirilen bağlamsal çerçevenin muhtevasını

söz konusudur (Kılıç, 2005: 116; Çakmak,

güçlendiren tarihi ve menkıbevi bir kişilik

2012: 3). Menakıbnameler, “insanın gizli öz-

olmuştur. Binaenaleyh, Balkan toprakların-

lemlerinin ve inandığı bazı değer hükümle-

daki Türk yayılmasına paralel gerçekleştiri-

rinin zafere ulaştığı kusursuz, ideal bir dün-

len kolonizasyon sürecinin ilk ve en önemli

yanın tasvirini gerçekleştirmeleri sebebiyle

aktörleri arasında bulunan Sarı Saltık’ın bu

de, toplumun psikolojik çehresinin ifadesi

tarihi ve menkıbevi kişiliği, sadece yaşadığı

sayılabilir. Bütün bu hususlar düşünülür-

dönemle de sınırlı kalmayıp, günümüze de-

se, evliya menkabelerine sadece, harikulade

ğin popülaritesini devam ettiren bir kültün

birtakım olayları yansıtan gerçek dışı hika-

de mayası olmuştur.

yeler nazarıyla bakmak yanlış olacaktır”
(Ocak, 1997: 33-34). Dolayısıyla, Alevilik ve
Bektaşiliğin yapısına müsait olan menkıbe-

Sarı Saltık’ın Tarihi ve Menkıbevi
Hayatı

vi gelenek vesilesi ile de birçok tarihi şah-

Yukarıda isimleri dile getirilen şahsi-

siyetin buraya eklemlendiğini ileri sürmek

yetler arasında, Hacı Bektaş’ın dışında gün-

mümkündür (Çakmak, 2012: 3).
Alevi-Bektaşi düşüncesinin oluşumunda yapısal bir önem arz edip, meydana
gelen bu toplumsal, siyasi ve dini yapılanmanın varlığını sürdürmesinde önemli bir
işlevi olan senkretizmin, aynı zamanda bu

celliğini yitirmeden popülaritesini devam
ettiren tek Türkmen babasının Sarı Saltık
olduğu söylenilebilir (Ocak, 2002b: 25; Su,
2009: 148). Sarı Saltık, Anadolu halk İslamı
içerisinde ağırlığı olan Hacı Bektaş’ın Balkan topraklarındaki muadili gibidir. Söz
konusu olan bu mevcut durumun en büyük

gelenek tarafından takdis edilen bir evliya

gerekçesi, müslüminden gayrimüslimine ve

kültünün oluşmasına da katkısı olmuştur.

Sünni’sinden gayri Sünni’sine kadar değişik

Bugün, Hacı Bektaş-ı Veli başta olmak üze-

kesimlerden insanların farklı yaklaşımlarıy-

re, Baba İlyas-ı Horasani, Sarı Saltık, Barak

la, birbirine zıt rivayetlerin tedavüle soku-

Baba, Geyikli Baba ve Abdal Musa gibi bir-

lup, bütün bu değişik çevreleri etkilemesi

çok isim, Alevi-Bektaşi geleneği içerisinde

ve onlar tarafından takdis edilip kolayca

adı popüler anlamda en çok ön plana ge-

benimsenecek bir şöhretin sahibi olmasıdır

tirilen şahsiyetler arasında yer almaktadır

(Su, 2009:148).

(Çakmak, 2011b: 3; Çakmak, 2012: 8).

Sarı Saltık, adının geçtiği kaynaklarda

En nihayetinde, bu makale çalışması-

“mücahit-gazi, gazi-derviş, alp-eren, müba-

nın asli kahramanı olan Sarı Saltık da, gerek

rek zat, ermiş” gibi sıfatlarla anılıp, Sünni,

dinler arası etkileşimin ortak bir öznesi ol-

Alevi ve Bektaşi çevrelerince farklı yönleriy-

ması, gerekse Alevi-Bektaşi inancı tarafın-

le benimsenmiş önemli bir zattır (Kiel, 2009:

dan takdis edilmesi sebebiyle, yukarıda dile

147). Hakkında doğrudan veyahut dolaylı
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olarak bilgi veren vekayinameler, seyahat-

yıl), Saltık’ın Ahmed Yesevi tarafından Hacı

nameler, menakıbnameler vb. eserler ile yet-

Bektaş-ı Veli’ye yardım için gönderildiğini

kin araştırmacılar tarafından yapılan müsta-

ve Balkan topraklarında gerçekleştirdiği ga-

kil çalışmalarda çelişik ve farklı bilgilere yer

zalar ile menkıbevi yaşam öyküsüne yer ve-

verildiği görülmektedir (Çakmak, 2012: 8).

rir (Evliya Çelebi, 1998a: 334; 1998b: 25, 69).

Yazıcızade
mesi

yapılan

Ali

tarafından

Tevarih-i

Al-i

tercü-

Selçuk

ile

Kemalpaşazade’nin kaleme aldığı bir diğer
vekayiname olan Tevarih-i Al-i Osman’ın
Mohaçname adlı bölümünde, Sarı Saltık’tan
bahsedilmektedir.

Sarı

Saltık

ilkinde,

Anadolu’dan Dobruca’ya gidip, oradan da
tekrar Anadolu’ya dönen Türkmenlerin bu
göçünü yönlendiren bir karakter olarak takdim edilirken, diğerinde ise büyük bir veli
olarak zikredilip, takdirle yâd edilmektedir
(Ocak, 2002a :2-3).
14. yüzyılda yaşamış olan İbn Battuta tarafından kaleme alınan ve literatürde Rıhletü
İbn Battuta olarak bilinen Tuhfetü’n Nuzzar fi
Garaibi ve Acaibi’l-Efsar başlıklı İbn Battuta
Seyahatnamesi’nde, Baba Saltuk (Saltık) adındaki bir kasabadan bahsedilerek, kasabaya
adını veren bu şahıs hakkında Türklerin dile
getirdiği “mükaşif” yani olağanüstü güçlere sahip, kerametli biri olduğu mevzusuna
değinilir. Her ne kadar oradaki Türkler Sarı
Saltık hakkında bu yönde bir değerlendir-

Hacı Bektaş tarafından eline tahta bir kılıç,
seccade, tabl (davul), kudüm, alem, def ve
nakkare verilen Sarı Saltık, yetmiş neferi ile
Kırım, Moskof, Leh, Çeh ve Dobruca bölgelerine giderek, buralarda sergilediği olağanüstü hünerlerle rüştünü ispatlamış ve yedi
tabutta birden baş göstererek, yaşamı gibi
ölümüyle de bir olağanüstülük örneği sergilemiştir (Evliya Çelebi, 1998a: 334; 1998b:
69-70; 1999: 166).
Vilayetname-i Hacı Bektaş-ı Veli’de bir
koyun çobanı olarak tanıtılan Sarı Saltık,
Hacı Bektaş-ı Veli tarafından Ulu Abdal ve
Kiçi Abdal ile birlikte Rum iline gönderilmiş,
sonrasında da Sinop üzerinden Gürcistan,
Dobruca ve Kaligra’ya geçerek buralarda birtakım kerametler gerçekleştirmiştir. Gürcistan padişahını halkıyla birlikte Müslümanlaştırma, Kaligra’daki ejderi tahta kılıç ile
öldürme ve Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde
de olduğu gibi birçok tabutta baş göstermesi, bu menkabeler arasında gelmektedir
(Firdevsi-i Rumi, 1995: 45-46).

mede bulunmuşsa da, seyahatnamenin mü-

Sarı Saltık hakkında tafsilatlı bilgi veren

ellifince Sarı Saltık hakkında dile getirilen-

eserlerin en başında, adına kaleme alınmış

ler dinin temel prensiplerine aykırı olarak

olan Saltıknameler gelir. Bunların arasın-

görülmüştür (İbn Battuta, 2010: 498). Sarı

da en önemlisi, 1473-1480 yıllarında Cem

Saltık’ın asıl isminin “Muhammed Buhari”

Sultan’ın maiyet erkânı arasında bulunan

olduğunu dile getiren Evliya Çelebi, kendi

Ebu’l-Hayr-i Rumi tarafından yazılmış bü-

adını taşıyan seyahatnamesinde (17. yüz-

yük bir kompilasyon eser olan Ebu’l Hayri
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Rumi’nin Saltıknamesi’dir (Köprülü, 1943:

Farklı kültür ve inançlara olan bu açık-

430-441; Ocak 2002a: 5-6). İnalcık’ın (2000:

lığı ve bizatihi bunlar tarafından ortak bir

101) tabiri ile Saltukname, Sarı Saltık’ın

özne haline getirilmesinin verdiği avantajlı

Rumeli’ndeki gaza ve İslamlaştırma faali-

durumu, Sarı Saltık imajının Balkanlar’daki

yetlerinin dini-hamasi hikâyesi olan popüler

Hristiyan aziz lejandlarında yaşatılmasını

bir menakıb koleksiyonudur. Bu eserde asıl

da mümkün kılmıştır. Bu imaj benzer şe-

isminin Şerif Hızır olduğu belirtilen Sarı Sal-

kilde Bektaşi geleneğine de yerleşerek, bu

tık, baba tarafından Hüseyni (seyyid) anne

geleneğin telakkilerini de yansıtır olmuştur

tarafından da Hasani (şerif) olarak takdim

(Haslok, 2000a: 92-96; Ocak, 2002a: 4; Çamu-

edilir. Şerif Hızır Saltık ismini, Bahr-i Sevad

roğlu, 2005: 42-43).

padişahının oğlu Alyon-ı Rumi adlı genç bir
Hıristiyan savaşçı ile girdiği çarpışma sonucunda edinmiştir (Ebu’l-Hayr-i Rumi, C. 1,
1988: 15,19). Güçlü er manasına gelen Saltık
ismi, Şerif’in sarı ve kızıl olmasından ötürü
Sarı Saltık olarak anılmaya başlanmıştır. Adı
Saltukname’de çoğunlukla şerif ve server olarak zikredilen Sarı Saltık, bunların dışında,
gerek kendisinin gerekse başkaları tarafından uygun görülen birçok farklı isim ile de
çağrılmaktadır.3 Kendisine uygun görülen
bu isimlerin kahramanı, Balkanlar’ın diğer
yerli halkları olan Hristiyanlarca da takdis
edilip, ön plan getirilmiş ve bunun neticesinde de bunlardan farklı birtakım isim ve
benzerliklere muhatap kılınmıştır. Bunlar
arasında, Aya Nicolas (Seveti Nikolas), İlya

Adı geçen bütün bu kaynakların farklı bilgiler içermesine rağmen, Sarı Saltık’ın
Balkan coğrafyasında faaliyet göstermiş bir
gazi-evliya olduğu hususunda mutabakata
vardıkları da görülmektedir. Söz konusu
mutabakatı anlamlandıran muhteva, Sarı
Saltık’ın bu topraklar üzerinde yürüttüğü
Türk iskanı ve İslamlaştırma faaliyetlerinin
varlığı ile yakından ilgilidir. Bir Türkmen
babası ve velisi olarak bilinen Sarı Saltık’ın,
aynı zamanda yerli Hristiyanlarca da kutsanıp yüceltilmesi, Sarı Saltık’ın adı etrafında
oluşturulmuş olan maddi ve manevi mirasın
anlaşılmasına da ışık tutacaktır (Çakmak,
2012: 12). Aksi takdirde, gerek Müslümanlar gerekse Hıristiyanlar tarafından bu denli önemli bir yer işgal ederek yüceltilen bir

(Elie) Peygamber, Aya Spiridon, Aya Yor-

zatın adı etrafında oluşturulan menkıbevi

gi ve Aziz Naom-Naoum gelmektedir (Ev-

külliyatın meydana gelme gerekçesini izah

liya Çelebi, 1998b: 69-70; 2002: 247; 2003:

etmek güçleşirdi (Çakmak, 2012: 12).

116-124; Haslok, 2000a: 57; Ocak, 2002a: 28;
2002b: 26).

Sarı Saltık’ın tarihi kişiliği, menkıbevi
yanına nazaran daha bir geri planda tutulmuştur. Bu yüzden de etrafında teşekkül

3 Bkz., Ebu’l Hayr-i Rumi, 1988, C. 1: 19, 51, 60, 64-65,
72, 153, 161, 224-226, 230, 240, 244, 356, 360, 377; C. 2: 2,
9, 32, 53, 107, 157, 186; C. 3: 128, 141, 177, 188, 272, 315,
347; Ocak, 2002a: 40.
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eden kültü tarihi kişiliğinden ziyade, menkıbevi kişiliği oluşturmuştur. Saltık’ın tarih sahnesinde ilk görünüşü, Anadolu Sel-
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çuklu Devleti’nin Moğol hâkimiyetiyle baş

arada icra ederek, göçün gerçekleştirilme-

gösteren saltanat mücadeleleri dönemine

sinde etkin olmuştur (Melikoff, 2009: 185).

rastlar (Çakmak, 2012: 12). II. Gıyaseddin

Bu göçlerde oynadığı etkin rolden ötürü,

Keyhüsrev’in ölümü sonucu birbirine düşen

Sarı Saltık adına, Baba Saltık (Dobruca ve

evlatları arasındaki saltanat kavgasını, Mo-

Kefe’de olmak üzere) ve Babaeski (Edirne ya-

ğolların desteğini alan IV. Rükneddin Kılı-

kınlarında) isimli şehirler kurulmuştur (Ev-

çarslan kazanınca, mücadeleyi kaybeden II.

liya Çelebi, 1999: 160, 193; İbn Battuta, 2010:

İzzeddin Keykavus’un aile ve yakınları ile

498, 515; Ocak, 2002a: 68-69).

birlikte Bizans tahtına sığınmak dışında bir
çaresi kalmaz (Ocak, 2002a: 26; 2002b: 27;
Kiel, 2009: 148). İzzeddin aynı zamanda Bizans imparatoru VIII. Mihael Paleologos’tan,
kendisine bağlı olan Türkmenler için toprak
talebinde bulunmuş ve bu talep neticesinde de Dobruca adı verilen arazi kendisine tahsis edilmiştir (Ocak, 2002a: 27; Kiel,
2009: 148). Böylece 1263-64 yılları arasında
Anadolu’dan Dobruca’ya bir Türkmen göçü
gerçekleştirilmiştir.
II. İzzeddin Bizans imparatoruna karşı
bir darbe hazırlığında bulununca hapsedilmiş (Cahen, 2008: 248), sonrasında Altınordu hükümdarı Berke Han’ın yardımı sonucu bu esaretten kurtularak, mahiyetindeki
Türkmenler ile birlikte Deşt-i Kıpçak’a götürülmüştür (Ocak, 2002a: 69; Cahen, 2008:

Her ne kadar Ocak (2009a: 189) Sarı
Saltık’ın kâfirleri İslam’a davet etmek maksadıyla Dobruca’ya gittiğini öne sürmüşse
de, bu iddia, sayıları on ile on iki bin arasında değişen (Köprülü, 2003: 67; Ocak,
2002a: 67; İnalcık, 2004: 195; Kiel, 2009: 148)
bir Türkmen nüfusun tek başına İslamlaştırma faaliyetleri kapsamında Anadolu’daki
topraklarını bırakarak, Balkan coğrafyasına gitmesini açıklamada yetersiz kalmıştır.
Zira İslamlaştırma faaliyetlerine girişmenin
Balkanlar’a gerçekleştirilen bu göç sonrasında akıllara geldiği düşünülebileceği gibi,
göçün gerçekleştirilmesi için Türkmenlerin
“kafirleri doğru yola getirme” çağrısı ile
motive edildikleri de düşünülebilir (Çakmak, 2011a: 12; 2012: 19).

248). İzzeddin’in ölümünden sonra Türk-

Sarı Saltık’ın popülaritesi, ölümü ön-

menler buradan göçüp, tekrar Dobruca’ya

cesi ve sonrasında adı etrafında teşekkül

dönmüşlerdir (Cahen, 2008:275). Sonuç ola-

eden tekke, türbe, makam, mezar veyahut

rak, Anadolu’dan Dobruca’ya, Dobruca’dan

ziyaretgâh sayısından da belli olmakta-

Deşt-i

tekrar

dır (Çakmak, 2011a: 10; 2012: 15-16; Has-

Dobruca’ya dönen bu Türkmen kafilenin

lok, 2000: 58, 61-63; Kiel, 2009: 149; Ocak,

gerçekleştirdiği tüm bu göçleri Sarı Saltık ve

2002a: 103-105, 112-117). Balkanlar dâhil

mahiyetindeki adamları yürütmüştür (Çak-

Anadolu’nun birçok ücra köşesine taşınan

mak, 2012: 14). Bir Türkmen babası olan Sarı

menkıbevi yaşam öyküsü, Sarı Saltık’ın

Saltık, diğer Türkmen babaları gibi aşiret

kahramanlıkları ve olağanüstü kerametleri

reisliği, şeyhlik ve savaşan derviş tipini bir

ile şekillenip, söz konusu olan popülaritesi-

Kıpçak

ve

sonrasında
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nin adeta birer “gübreliği”4 haline gelmiştir.

ki neden, tanrısal yol olarak gördükleri ken-

Belli başlıları; su üstünde seccade ile yüzme,

di inançlarının, Ali dışında birçok figür ve

tahta kılıç ile ejderha öldürme, uçma, kay-

olguyu kapsamasındandır (Gezik ve Çak-

nayan kazana girme ve birçok tabutta baş

mak, 2010: 153). Bu durum, bölge halkının

göstermek olan bu anlatıların (Ebu’l Hayr-i

son yıllara kadar inançlarını Alevilik olarak

Rumi, 1988, C. 1: 36; C. 2: 22, 30, 33; C. 3: 298-

tanımlamaktan ziyade, Re/Raa ya da Reya/

302; Firdevsi-i Rumi, 1995: 45-47; Evliya Çe-

Raa Hag olarak isimlendirmeleri yönündeki

lebi, 1998b: 252) sahip olduğu menkıbevi ve

bir iddia ile de desteklenmektedir (Deniz,

mitolojik karakter, aynı zamanda Sarı Saltık

2012: 64). Bunun da yanı sıra bugün bölge-

adının Müslüman ve Hristiyan halklar ara-

de icra edilen inanç yapısının, Aleviliğin te-

sında geniş bir yankı bularak yaşatılmasında

mel kurumlarına olan bağlılığından ötürü,

etkili olmuştur (Çakmak, 2012: 17). Sarı Sal-

Alevilik veyahut Kızılbaşlık olarak nitelen-

tık her ne kadar, Bektaşiliğin teşekkülünden

dirilmesinde de herhangi bir beis yoktur.

sonra bu inanç panteonundaki evliyalar içe-

Netice itibarıyla yöresel inanç çeşitliliğinde

risine dahil edilmişse de (Haslok, 2000: 95;

görülen değişikliklere istinaden bölge Ale-

Barkan, t.y.: 33-34; Ocak, 2002a: 121), bu du-

vileri tarafından sahip oldukları inanca dair

rum onun çeşitli din ve inançlar arasındaki

dile getirilen Raa Haq tabirinin kullanılması

“yüzer-gezer” kimliğine de işaret edip, bir
kez daha Bektaşi senkretizminin “müsamahakar yapısına” dikkatlerimizi çekmiştir.

Tunceli-Dersim Bölgesinin İnanç
Yapısı
Demografik yapısı Alevi Kürt ve Zaza
nüfusundan meydana gelen Tunceli (Andrews, 1992: 161-162, 171, 173; Şener, 2004:
85,98) toplumu tarafından Raa (yol) ve Haq
(Allah) kelimelerinden oluşturulan Raa Haq
(Rah-ı Hak, Allah Yolu, Hak Yolu) tabiri,

hususunda da bir sakınca bulunmamaktadır. Söz konusu adlandırmaların (Raa Haq,
vb.), bölgenin etnik yapısı ve tarihi geçmişinin yanı sıra, inancın şekillendiği coğrafik
alan ile olan münasebetler ve bu alan üzerinde meydana gelmiş olan kültür ile yakın
bir ilişkisi de olmuştur (Çakmak, 2012: 27).
Bu durum dahi, Aleviliğe sadece özcü bir
çerçeveden bakan yaklaşımların, tarihsel dinamik ve diyalektik işleyişleri ne denli göz
ardı ettiklerinin somut birer delilidir.

kendilerine özgü olduğunu düşündükleri

Tarihinin en eski dönemlerinden iti-

Dersim Kızılbaş Aleviliğini belirtmek için

baren Sümer, Mitanni, Asur, Hurri, Hitit,

kullanılan bir tabir olmuştur (Özcan, 1997:

Urartu, Med, Pers, Makedonya ve Part kral-

68; Aksoy, 2006: 33; 2009: 113; Gezik ve Çak-

lıkları, Roma, Bizans, Sasani, Mengücek

mak, 2010: 153; Deniz, 2012: 52-59). Tunceli

Beyliği, Saltuklular, Anadolu Selçukluları,

Alevilerinin bu kavramı tercih etmelerinde-

İlhanlılar, Eretna ve Mutahharten Beyliği,

4 Bu ibare ile popülariteyi besleyen koşullara vurgu
yapılmıştır.
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Dersim (Tunceli),5 dağlık ve sarp bir alana
sahip olmasının sağlamış olduğu doğal kale
görünümünden ötürü, hiçbir gücün tam anlamıyla nüfuz edemediği bir bölge olmuştur
(Yılmazçelik, 1999: 15).
En son, yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti döneminde Dersim ile geliştirilen
ilişkilerin kanlı bir şekilde vücut bulduğunu ve yöre insanı ile Cumhuriyet arasında
sürekli bir çatışmanın söz konusu olduğunu
görmekteyiz (Çakmak, 2012: 33). 1937-38
yıllarında Tunceli’de meydana gelen ve binlerce insanın ölümüyle sonuçlanan Dersim
İsyanı’na devlet tarafından yapılan müdahale katliam sınırlarını da aşıp, bölgede yaşayan insanların hafızasında silinmez izler
bırakarak, sözlü gelenek içerisinde günümüze değin taşınmıştır (Çakmak, 2012: 34).
Bir ulus yaratma projesinin en büyük ayağını oluşturan Dersim harekâtının icrası esnasında uygulanan şiddetin katliam boyutuna
varması, bölge halkında bir etnik köken ve
mezhebe mensup olmaktan dolayı böylesi
sert muamelelere maruz kaldıkları kanaatini oluşturmuştur (Akyürekli, 2011: 160). Yaşanılan bütün bu acılar, yöre insanının sahip
olduğu Alevi inancının farklı bir mecrada
sürdürülmesine de tesir etmiştir. Bu durumun Tunceli Aleviliğine olan etkisi, inancın,
Alevi tarih bakiyesinden alınan muhalefet
geleneği ile birleşmesi sonucu (Çakmak,
2012: 34) siyasal iktidar karşıtlığını besleyen
birer “gübrelik” işlevi görmesi olmuştur.
5 Ayrıntılı bilgi için bkz. Ağar, 1940: 26-27, 30; Koşay,
1976: 17; Aksoy, 1985: 63; Danık, 1993: 3, 13, 15, 17;
Ünal, 1989: 13; 1999: 7, 11, 14, 17, 22; Yılmazçelik, 1999:
16, 20, 22-24; Sevgen, 2003: 37-41, 54; Akgül, 2009: 1112; Gündüz, 2008: 452-453.

Tunceli, farklı inanç ve dinlere mensup
bu uygarlık, devlet ve beyliklere ev sahipliği yapmasından ötürü, kültürel ve inançsal
bir etkileşimden meydana gelen sentetik bir
inanç havzası görünümü de sergilemektedir.
Şii coğrafyası ile olan yakınlığın sağlamış olduğu münasebetin yanı sıra, Ermeni Hıristiyanlığı, Paulicianism, Maniheizm, Ehl-i Hak
(Yaresan), Yezidilik ile bu inançlara tesiri
yadsınamaz olan (Roux’un tabiri ile) Mazdeizm ve onun reform görmüş hali Zerdüştlükten etkilenen Tunceli bölgesi, adeta bu
inançların birer sentezi olan kendine has bir
Alevilik veyahut Raa Haq inancı meydana
getirmiştir.6 Bunun da yanı sıra -genel Alevi
inancında da görüldüğü gibi- sahip olduğu
coğrafyadan etkileşimle uyarlanan güçlü
bir tabiat kültü ve doğanın kutsanmasıyla
harmanlanmış panteist bir inanç bütünlüğü
sergilemektedir (Çakmak, 2012: 62-71).

Alevilik ve Bektaşilikte
Kutsallığın Kaynakları
Tarihin herhangi bir döneminde yaşayıpyaşamadıklarından ziyade, mucizevî bir
olaylar örgüsü kurgulanarak kendilerine
inananları tarafından menkıbevi bir kişilik
bahşedilen evliyalar ve onların adı etrafında
vücut bulan evliya kültüne, Alevi-Bektaşi
inancı içerisinde ağırlıklı bir yer verilmektedir. Bunların büyük bir çoğunluğunun,
Aleviliğin bel kemiğini teşkil eden dedelik
ve ocak kurumunu tahkim edici kutsal bir
soy mensubiyetiyle ilişkili (veyahut dâhil
6 Dile getirilen inançlar ve bunların Tunceli Aleviliğine olan etkilerinin ayrıntılı bilgisi için bkz. Çakmak,
2012: 35-62.
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edildikleri) oldukları da görülmektedir. Ge-

Yolun sürdürücülüğünü üstlenen bu dede

nel olarak takdis edilen bir evliyanın, aynı

ya da pirlerin, sahip olmak zorunda bulun-

zamanda herhangi bir Alevi ocağının ku-

dukları ve birbiri ile iç içe geçmiş olan bir

rucu, atası ya da bu ocak içerisinde ocağın

dizi kutsallık kaynağı vardır. Bu kutsallık

maneviyatını tahkim eden önemli bir kişi ol-

kaynaklarının sahip olduğu bazı teolojik ve

duğu söylenilebilir. Birdoğan (1992: 181) ve

tarihi kriterler sayesinde de, Alevilik ve Bek-

Yaman’ın da (1998: 78) işaret ettikleri gibi,

taşiliğin “ruhban sınıfı” oluşmuştur (Çak-

bugün Anadolu’da mevcudiyetleri büyük

mak, 2012: 77). Bu ruhban sınıfını meydana

bir sayıyı oluşturan Alevi ocaklarının her

getiren kaynakların başında, birbiri ile iç

biri, takdis edilen bu kişilerin isimlerini ta-

içe geçmiş bulunan ocak-ocakzadelik, Ehl-i

şımaktadır.

beyt, evlad-ı resul ya da seyyidliğe mensu-

Bunun da yanı sıra, Alevilik öncesi ve
Alevilik dışı herhangi bir din ve inanca mensup tarihi ve menkıbevi bir şahsiyetin, Alevilik ve Bektaşiliğin yayılması sonucu kendi
inançlarına tahvil edilip, bir Alevi-Bektaşi
evliyası olarak takdis edildiği de görülmektedir.

biyet gelmektedir.8Anadolu Alevi-Bektaşi
ocaklarına bağlı bulunan pir ya da dedelerin
büyük bir çoğunluğunun Horasan’dan geldikleri vurgusu ile kendilerini Türk olarak
gösterip, aynı zamanda evlad-ı resul soyuna
mensup olduklarını dile getiren bir iddianın
sahibi olmaları, zihinlerde birtakım şüphelerin uyanmasını da beraberinde getirmiştir.

Her halükarda, evliya mertebesinde gö-

Buna rağmen bu şüpheler, yine bu dedeler-

rülen bir kişinin, herhangi bir Alevi ocağı ile

ce dile getirilen birtakım anlatımlar ve el-

ilişkilendirilme durumunun mevzu bahis

lerinde bulunan şecerelerce bertaraf edilip,

olabilmesi için, Alevililik ve Bektaşiliğin ol-

giderilmeye de çalışılmıştır.

mazsa olmaz bazı değerler yükledikleri “yapısal” birtakım özelliklere haiz olması da
(ya da donatılması) gerekmektedir.
Alevi-Bektaşi inancına mensup top-

Alevi-Bektaşi ocaklarının kökenine dair
yapılan tartışmalar, farklı tarihsel dönemlere dayanmaktadır. Bu görüşler, ocakların,
Hz. Ali’nin soyundan gelenler, Hacı Bektaş-ı

luluklar, peygamber soyundan olduğuna
inanılan ve bir soya (ulu ocağa) mensup bulunan dede-pirler7 ile bunlara tabi olan taliplerden meydana gelmektedir (Gölpınarlı
ve Boratav, 1991: 210; Gölpınarlı, 1997: 271).
7 Bazı Alevi-Bektaşi toplukları dede ve pir tabirleri
ile aynı anlama gelmek üzere piro, mürşid, sercem ve
seyyid gibi sözcükleri de kullanmaktadırlar (Yaman,
1998: 47).
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8 Yoğunluklu olarak Balkan topraklarında varlığını
sürdüren Bektaşiliğin babalar kolu, dile getirmiş bulunduğumuz bu hususlara riayet etmeyen bir özeliğe
sahiptir. Bu kolun, Bektaşi çelebilerinin tersine, Hacı
Bektaş-ı Veli’nin evlenmediği inancını kendilerine dayanak yaparak (Eyüpoğlu, 1997: 179; Gölpınarlı, 1997:
268) yolun sürdürücülüğünde bel evladı olmayı şart
koşmadıkları ve dolayısıyla da kutsal bir soya dayanma inancı hususunda da herhangi bir zorunluluğu
gerekli görmedikleri bilinmektedir.
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Veli zamanında ortaya çıktığı, Anadolu’ya

dervişlik iddiasında bulunan her bir ailenin

gelen kabilelerin dinsel, siyasal lideri olan

mensubu olduğu ocakzadelik kavramı da

Türkmen babalarının ailelerince oluşturul-

oluşmuştur. Mürşid, pir, rehber ve düşkün

duğu ve Şah İsmail zamanında ortaya çık-

ocakları şeklinde kategorize edilen ocakla-

tığı şeklindedir (Yaman, 1998: 79-80; Şahin,

rın, örgütlenme açısından Hacı Bektaş çe-

2007: 316). Dile getirilen bu düşüncelerin

lebilerine bağlı olanlar ve bağımsız olanlar

farklılığına rağmen, ocaklara formel bir hü-

şeklinde ayrıştıkları görülmektedir (Çak-

viyet kazandıran kişi olarak Şah İsmail’in

mak, 2012: 78).

kendisinden bahsedilebilir (Ocak, 2011: 67;
Çakmak, 2012, 77). Böylece seyyid,9 Ehl-i
beyt, evlad-ı resul10 gibi kutsal bir kökenden geldiğini öne sürerek, dedelik-pirlik ve
9 Ocakzade olabilmenin yegâne kuralı olan Ehl-i beyt
mensubiyetini dile getiren seyyid ya da şerif unvanları, geniş anlamda Hz. Muhammed’in aile mensuplarını kapsarken, dar anlamda Hz. Hasan ve Hüseyin’in
soyundan gelenleri içermiştir (Kılıç, 2005: 23). Dolayısıyla, seyyid ve şerif olmanın temel kıstası, Hz.
Muhammed’in kızı Fatıma’nın Hz. Hasan ve Hüseyin
vasıtasıyla devam edegelen soyuna mensubiyeti de
zorunlu kılmıştır (Çakmak, 2012: 79).
10 Alevi geleneğince, pirlik ve dedelik bakımından
zorunlu bir koşul olan evlad-ı resul kökenden gelme
kuralı, Safeviler tarafından gerçekleştirilen propagandalar sonucunda meydana gelmiş olup (Yaman, 1998:
57), Alevilerin ilmihali olarak kabul edilen Buyruk’a
da yansı(tıl)mıştır. Asıl adının Manakıb-ül Esrar Behçetül Ahrar olduğu bilinen bu eser Şah İsmail’in oğlu Şah
Tahmasb zamanında Bisati adlı biri tarafından yazılmış olup (Buyruk, 2005: 2; Gölpınarlı, 2004: 62), adı
İmam Cafer-i Sadık tarafından kaleme alınmış bulunan eserler arasında da yer almamıştır (Gölpınarlı,
2003: 426-427). Bozkurt’un da belirttiği üzere (Buyruk,
2005: 2) Erdebil Tekkesi’nin bir süreği olan Buyruk’un
“Pir” ve “Mücerret” bölümlerinde yer alan, “resul soyundan başkasının pirlik yapması ve ona talip olması caiz
değildir… Muhammed-Ali soyundan olmalı ki, pirliği caiz
ola” ve “mücerretin imamlığı ve mürşitliği erkan değildir”
ibareleri (Buyruk, 2005: 6, 27, 68) kökensel bir kutsallıktan gelmeyi (Hz. Muhammed ve Hz. Ali) şart koşarak, Bektaşilikteki evlenmeyen babalar koluna yönelik
bir saldırıyı dile getirmiştir.

Ocakzade pir ya da dedelerin yerine getirmeleri gereken kuralların yanı sıra11 kendisine bağlı bulunan taliplerin de bunlar ile
olan ilişkilerinde uyması gereken birtakım
kurallar vardır.12 Alevi olan kişinin babası ya da ataları hangi ocağın talibiyse yani
hangi ocağa bağlı ise, çocukları da o ocağın
talibi sayılmaktadır (Gölpınarlı, 1997: 271;
Yaman,1998: 85). Buradaki en önemli husus ocağa olan bağlılığın erkek üzerinden
yürütülmesidir. Talibin, kendisine bağlı
bulunduğu ocak ile olan ilişkinin erkeklik
bağı üzerinden yürütülmesinin en yakın
örneği Tunceli Aleviliğinde görülmektedir.
Buna göre, evlenmeden önce babasının bağlı olduğu ocağın talibi olan bir kadın, evlendikten sonra eşinin bağlı bulunduğu ocağın
talibi olmaktadır. Bu inancın kökeni, kadının evlendiği sırada pir tarafından kılınan
“Allah’ın emri” (Emre Heq) adı verilen kutsal
törenle kocasına ikrar vermesi ve tamamen
ona bağlanmış olmasına bağlanmaktadır
(Çakmak, 2012: 78-79).
11 Pir yada dedenin yerine getirmesi gereken kuralların ayrıntılı bir değerlendirmesi için bkz., Buyruk,
2005: 27-36, 65-66; Yaman, 1998: 101-102; 2007: 235236; Gezik ve Çakmak, 2010: 146; Deniz, 2012: 60, 62.
12 Bkz. Buyruk, 2005: 63-64.
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Dede ve pirin kanı kutsal kabul edildiği

Yaman (t.y., 22) ve Yolga (1994: 98),

için, çocuklarının kendi talipleri ile evlendi-

seyyid ve dedelerin belirli bir aşirete men-

rilmesi ile taliplerinden kız alınması olum-

sup olmadıklarını dile getirmek gibi genel

lu karşılanmamış ve yasaklanmıştır. Kanın

bir değerlendirmeyi belirtmiş olsalar da, bu

kutsallığının bozulmamasına yapılan bu

kurumların zaman içerisindeki değişimleri

vurgu, dini anlamda da tahkim edilmiştir

ve faaliyet gösterdikleri toplumsal yapının

(Deniz, 2012: 321). Bir pirin ikrar alıp, ver-

kendine has formasyonundan etkilenme-

diği kendi talibi, manevi anlamda aynı za-

dikleri de tamamen göz ardı edilemez. Hali

manda onun çocuğu olarak da kabul gör-

hazırda Tunceli bölgesindeki dedelerin

düğü için (Deniz, 2012: 210), pirin onun ile

mensubu bulundukları ocağın ismi etra-

evlenmesi engellenmiştir. Aynı şekilde dede

fında Derviş Cemalli, Kureşanlı (Dersimi,

ve pirin çocukları ile kendi talipleri kardeş

1997b: 73; Yılmazçelik, 1999: 108-109; Kaya,

olarak görüldüklerinden, onların evlenme-

2010: 151-153), vb. aşiret ilişkileri içerisine

si de doğru kabul edilmemiştir (Çakmak,

girdikleri ve bu isimlerle adlandırıldıkları

2012: 82).

görülmektedir.

13

13 Her ne kadar Bruniessen (2006, 306) seyyid olarak
kabul edilen pirlerin evleneceği kadının seyyid ailesinden gelen bir seyyide olması gibi bir zorunluluğun
söz konusu olduğundan bahsetmişse de, pirlerin kendi talipleri dışındaki başka ocakların talipleri ile evlenmeyi bir yasak olarak görmedikleri de anlaşılmaktadır (Erol Saltık ile kişisel görüşme, 1 Temmuz 2011).
Pir, dede çocuklarının evlenebilmeleri için, ya başka
bir ocakzadenin çocukları, ya da bu başka ocağın talipleri ile evlenmeleri şart koşulmuştur. Pirin ve ailesinin kendi talipleri ile evlenmesi yasaktır (Kocadağ,
1997: 240; Güler, 2010: 166). Bir pirin erkek evladı ile
evlenen başka bir ocağın talibi kadın, bu evlilik neticesinde ruhani olarak bir mertebeye ulaşmış sayılıp,
bunun nişanesi olarak “analık” ünvanı ile taltif edilir.
Aynı zamanda bir pir kızının “analık” unvanını, diğer
bir pir çocuğu ile olan evliliğinden sonra aldığını da
görmekteyiz. Dolayısıyla bu durumda kadının, mensubu bulunduğu talip ya da pirin çocuğu olmasına
bakılmaksızın, evlendiği kişinin sahip olduğu pirlik
ünvanı ile “analık” statüsüne yükseldiği söylenilebilir. Bu yüzden seyyid ailesine olan mensubiyetinden
ötürü ana olarak çağrılmaktadırlar (Deniz, 2012: 282).
Aynı şekilde, bir pirin kızının farklı bir ocağın talibi ile
evlenmesi, onunla evlendiği kişi arasındaki dini statünün de (pir ve talip çocuğu olmak) ortadan kalkması
anlamına gelmektedir (Çakmak, 2012: 83).
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Sarı Saltık Kültü ve Ocağı
Sarı Saltık, tarihi olarak sürdürdüğü
yaşamının yanı sıra, menkıbevi kişiliğinin
yoğunluklu tesiri altında oluşan bir külte
merkezlik yapmıştır. Ocak’ın da (2002a: 115)
ifade ettiği gibi, “Sarı Saltık’ı kendi geleneğinin en önemli evliyasından biri olarak kabul
ettikten sonra, Bektaşi tarikatının yayıldığı
her bölge, Karaca Ahmet Sultan, Karadonlu Can Baba ve diğerleri gibi, Sarı Saltık’ın
mezarını da kendi bölgesinde bir mekâna
yerleştirecekti. Bu kaçınılmaz bir sosyolojik olgudur ve başka inanç sistemlerinde de
benzeri görülmüştür.”
Tunceli bölgesindeki Sarı Saltık kültü, Hozat ilçesi sınırları içerisinde bulunan
Sarı Saltık Ocağı tarafından icra edilmektedir. Sarı Saltık Ocağı, Hozat ilçesi sınırları
içerisinde bulunup, ilçe merkezine bağlı
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Karaca, Akören (Ağveren-Akviran)14 ve

Ocak ile ilgili yazılı kaynaklara sahip oluna-

Sarı Saltık köylerindeki birtakım mezar ve

maması, buraya dair tüm bilgilerin sözlü

ziyaretgâhlar ile ocağa mensup ocakzade

kültür ve bu kültürün bilgisi üzerinden ka-

pir-dede ailelerinden meydana gelmekte-

leme alınmış olan çalışmalardan edinilmesi-

dir. Ocağın bulunduğu Hozat ilçesi sınırları

ni zorunlu kılmıştır (Çakmak, 2012: 83).

içinde yaşayan ocak mensuplarının yoğunluklu olarak ikamet ettikleri yerler, isimlerini 16. yüzyıl ve belki de daha öncesinden
alan Ağviran-Akviran (Akören) ve Karaca
köyleridir (Ünal, 1999: 277; Ocak, 2002a:
123; Çakmak, 2011b:114; Aksüt, 2012: 254).
Bugün her ne kadar, Sarı Saltık Dağı’nın
yamaçlarına kurulduğu için bu dağın adını
alan bir Sarı Saltık köyü söz konusu olsa da,
bu köyde yaşayanların Sarı Saltıklılardan
ziyade, Kureşan Ocağı’na bağlı Bahtiyar
aşiretine mensup talipler oldukları da görülmektedir. Adını yamaçlarına kurulduğu

Ocağın mensupları soylarını Hz. Ali ve
Hüseyin’e isnat ettirmelerinden ötürü, hem
bölgede yaşayan yerli halk tarafından hem
de muhtelif alanlara dağılmış bulunan Alevi
ve Bektaşilerce takdis edilmiştir. Ocak mensuplarına pir ya da dede olmalarından ötürü
büyük bir saygı gösterilmektedir. Böylesine
mevcut bir durumun oluşma nedeni, ocak
mensuplarının Ehl-i beyt ve evlad-ı resul
gibi kutsal bir kökenden geldiklerini iddia
edip, varlıklarını konsolide edici bir gerekçeye bağlamalarıdır.15

dağdan alan bu köyün 16. yüzyıldaki ismi

Anadolu’daki Alevi-Bektaşi ocaklarına

Derik olup (Ünal, 1999: 281), köye Sarı Saltık

benzer şekilde, neseplerini kutsal bir kökene

ismi 1990’lı yıllarda verilmiştir.

dayandırma zorunluluğu, Sarı Saltık Ocağı

Ocak mensuplarının kendi tarihçelerine
ilişkin bilgileri, sözlü kültür üzerinden bugüne aktarılmıştır. Sözlü kültür vasıtası ile gerçekleştirilen bu kuşaklar arası inanç ve bilgi
aktarımı, içinden geçtiği dönemin ve aktarıcıların kendine has yorumlarıyla şekillenip,
bir önceki anlatımlara yenilerinin eklemlenmesiyle, birtakım “deformasyon”lara da
uğramıştır. Böylelikle, Sarı Saltık Ocağı’nın
teşekkülü ile ilgili, gerek bu ocağın mensupları, gerekse ocağa bağlı talipler ile ocağın
işlevini gerçekleştirdiği toplumsal yapı içerisindeki insanların dile getirdikleri bilgiler
arasında birtakım farklılıklar da oluşmuştur.
14 Bkz. Çakmak, 2012: 178-208.

mensuplarının kendi soy şecerelerinde de
mevcuttur (Çakmak, 2012: 85). Bütün AleviBektaşi ocaklarında olduğu gibi, Sarı Saltık
Ocağı’nın kökenlerinin de Hz. Ali ve Hz.
Hüseyin’e dayandırıldığı görülmektedir.16
Şecereden edinilen bilgilerden anlaşılacağı
üzere, soylarını Hz. Ali ve Hz. Hüseyin’e
15 Bu husus bizzat Sarı Saltık Ocağı dedeleri tarafından da dile getirilmektedir (Ahmet Yurt ile kişisel
görüşme, 15 Haziran 2011. Ahmet Yurt ile gerçekleştirilen görüşmenin içeriği ile ilgili bkz. Çakmak, 2012:
178-208.
16 Sarı Saltık Ocağı dedelerinin yapmış oldukları beyanların yanı sıra Hozat Nüfus Müdürlüğü’nden alınan nüfus kayıtları ile tahkim edilen Sarı Saltık Ocağı
soy şeceresinin ayrıntılı bir bilgisi için bkz. Çakmak,
2012: 85-89.
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dayandıran ocak mensuplarının, 4. İmam

mişse de, ocak şeceresinde Ebu’l Vefa ismi-

Zeynel Abidin’den sonra devam edip, 12

nin olması dahi, bu zata duyulan büyük bir

imamların sonuncusu olarak bilinen İmam

saygı ya da onun kurucusu olduğu Vefailik

Mehdi’ye değin gelen şecereyi (Gölpınarlı,

tarikatı ile ilgili bir ilişkinin olup olmadığı

2003: 338-527) takip etmedikleri görülmek-

sorusunu akıllara getirmektedir (Çakmak,

tedir. Dolayısıyla Ocağın, 12. İmam kültü-

2012: 89).

ne sahip olsa da, soyunu 4. İmam Zeynel
Abidin’in oğlu olan İmam Muhammed
Bakır’dan değil de, onun diğer bir oğlundan
sürdürdüğü anlaşılmaktadır (Çakmak, 2012:
89). Aynı zamanda şecerede 18. sırada yer
alan Sarı Saltık’ın Battal Gazi’nin dip torunu
olduğu da görülmektedir. Her ikisi arasında
kurulan bu akrabalık bağı, Saltıkname tarafından da onaylanmaktadır:

Sarı Saltık Ocağı’nın şeceresi ile ilgili benzer bir değerlendirme de, Ocağın bir
diğer mensubu olan Veli Saltık tarafından
yapılmıştır. Saltık tarafından düzenlenen
şecere ile ocağın diğer dedelerinin verdikleri şecere bilgileri birbiri ile uyuşmamaktadır. Bunun yanı sıra Saltık’ın kaleme aldığı şecerenin de ( Saltık, 2004: 91; 2009a:
150, 163-164) 12 İmamları zincirleme takip

“Şerif anların sözüne incinüp, melul

etmediği ve Sarı Saltık’ın soyunu 9. İmam

evine geldi, yattı uyudı. Vakı’asında ceddi

Muhammed Taki’nin oğlu İmam Naki’den

Seyyid Battal Gazi’yi gördü. Eyitdi: Cigerguşem! Dur yiründen huruc eyle. Sana kimse mukabil olmaya” (Ebu’l-Hayr-ı Rumi,
1988, C. 1: 5).
Battal Gazi’ye benzer şekilde Ebü’l Vefa
isminin de şecerede geçiyor olması dikkate
değer bir durumdur. Ocak dedesi olan Ahmet Yurt adı geçen şahsın, 11. yüzyılda ya17

şamış bulunan Vefailik tarikatının kurucusu
Ebu’l Vefa Bağdadi18 olmadığını dile getir17 Kişisel görüşme 15 Haziran 2011.
18 Bkz. 2009a:110-114; 2011: 53-62. Tacu’l- Arifin Seyyid
Ebü’l-Vefa Bağdadi ve kurduğu Vefaiyye tarikatı hakkında, yeni belgeler ışığında ayrıntılı bir bilgi için Ocak
tarafından (2005: 209-248) kaleme alınan “The Wafa’i
Tariqa (Wafa’iyya) During and after the Periode of the
Seljuks of Turkey: A New Approach to Popüler Mysticism in Turkey” (Türkiye Selçukluları döneminde ve
sonrasında Vefai tarikatı (Vefaiyye): Türkiye popüler
tasavvuf tarihine yeni bir yaklaşım) başlıklı makalede
de ayrıntılı bilgilere yer verilmektedir.
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farklı olarak, bir diğer oğlu olduğunu iddia
ettiği Musa Araç’a bağladığı görülmektedir.
Bu yüzden de, ocak dedeleri tarafından dile
getirilen bütün bu şecerelerin tarihsel kıymetinin sorgulanmaya muhtaç olduğu muhakkaktır (Çakmak, 2012: 89-90).

Sarı Saltık Kültüne Ait Kutsal
Mekânlar
Tunceli’deki bu külte önderlik eden
kutsal mekânların hepsi Hozat ilçesi sınırları içerisinde bulunmaktadır. Bunların en
başında, üstünde bulunduğu 2276 metre
yükseklikteki bir dağa ve bu dağın yamaçlarındaki köye (Sarı Saltık köyü) ismini veren,
Sarı Saltık’ın olduğu iddia edilen mezar yeri
gelmektedir (Uluğ, 1939: 89; Güven, 1991:
136; Ocak, 2002a: 120-123; Saltık, 2007: 77).
Mezarın hemen yanı başında taşlarla örül-
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müş olup üstünün bir kısmı kuru ağaçlar ile

pılmak istenilen bir pekiştirme ihtiyacından

örtülen, dinlenme ve yemek pişirme mak-

kaynaklanmış olacağı ihtimalini ön plana

sadıyla kullanılan bir yapı bulunmaktadır.

getirmektedir (Çakmak, 2012: 91).

Normal boyutlardaki mezarlardan ziyade
anormal bir uzunluğa sahip bulunan bu mezarın bir de hikâyesi vardır.19

Hoşruf ismi ile ilgili en yakın benzetme
Sevgen tarafından dile getirilmiştir. Sevgen
(2003: 47, 49), Mengüçlerin Dersim’de bir

İçerisinde olağanüstü birçok kerame-

dönem hükümranlık kurduklarını, bun-

ti barındıran bu hikayede dikkatleri çeken

lardan Hüsref Bey namında bir zatın Sarı

bir diğer unsur da, tarihi olarak yaşadığı

Saltık’a türbe yaptırdığını ve kendisinin de

ispatlanamayan Hoşruf isimli bir şahsiyetin

Sağman köyünde medfun bulunduğunu

Çemişgezek beyi olarak sunulup, hikâyeye

dile getirmiştir. Bu iddia Tuğrul (2006: 39)

dâhil edilmiş olmasıdır. Güç ve kudret sa-

tarafından da kabul görmüştür.20 Husrev

hibi bir beyin bu hikâye içerisine dâhil edilerek Sarı Saltık’tan yardım dilenir bir halde
sunulması, hikâyenin asıl kahramanı olan
Saltık’ın mucizevî karakterinin gücüne ya19 Hikayeye göre; “Ruslarla girdiği savaşta esir düşen
Çemişgezek beyi Hoşruf (Huşref), Ruslar tarafından
aşağılanarak, kendisine domuz çobanlığı yaptırılır.
Yaşamış olduğu tüm bu aşağılama ve eziyetlerden
ötürü Sarı Saltık’a dua ederek ona kendisini kurtarması için yalvarır. Duasında, eğer Sarı Saltık kendisini
kurtarır ise onun türbesini yapma sözünü verir. Bu
dua üzerine Sarı Saltık Hoşruf (Hoşref) Bey’e gözükerek onu mucizevî bir sır ile kurtarıp beyi olduğu
Çemişgezek’in üstünde bırakır. Bey, evine uğramadan Sarı Saltık’ın türbesini yapmaya koyulur. Mezarının üstünü ağaç ve toprak ile örter. Gece rüyasında
Sarı Saltık’ı gören beye Saltık, ‘benim üstümü topraklama, kuru taş ve ağaç kalsın’ diye tembihte bulunur.
Bey sabah uyandığında mezarın üstündeki toprağın
yanına döküldüğünü görür ve mezarın üstünü tekrar
örter. Gece rüyasında bir kez daha Sarı Saltık’ı gören
beye Saltık, “Ben sana benim üstümü topraklama
diyorum” diye bir kez daha tembihte bulunur. Bey
sabah yeniden uyandığında toprağın mezarın üstünde olmadığını görür ve bir daha da mezarın üstünü
toprakla örtme girişiminde bulunmaz.” (Saltık, 2007:
86-87; Çakmak, 2011b: 112; Ahmet Yurt ile kişisel görüşme, 15 Haziran 2011)

20 11. yüzyılın son çeyreği ile 13. yüzyıl arasındaki dönemlerde tarih sahnesinde görülüp, KemahErzincan Kolu ile Divriği Kolu olmak üzere ikiye ayrılan Mengücüklüler (Mengücekliler) hakkında bilgi
veren Sümer’in (1998: 1-12) çıkardığı soy şeceresinde
Hüsref adına rastlanılmamaktadır (Sümer, 1998: 14).
Aynı zamanda beyliğin, Sarı Saltık’ın öldüğü tahmin
edilen (1293 dolayları) tarihten önce (Ocak, 2002a: 37)
son bulmasından ötürü, Saltık adına bir türbenin yapımının da söz konusu olamayacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Dolayısıyla, Sevgen tarafından öne
sürülen iddiaların doğruluğu sorgulanmaya muhtaç
olmakla birlikte, böyle bir inancın, Sarı Saltık’ın mezarı ile ilgili olarak yöre Alevileri tarafından dillendirilen söylencelere sonradan eklemlendirildiği de düşünülebilir. Ayrıca Sevgen’in ileri sürdüğü iddiaların,
ocak üzerine bir çalışma yapan Tuğrul’un (2006: 39)
kendisince de kabul edildiği görülmektedir. Tuğrul
tarafından gerçekleştirilen çalışma içerisinde yapılan
görüşmelerde, mezar yerinin Mengücekliler ile ilişkilendirilmesi adına ocağın dedesi olan Ahmet Yurt’un
söylemiş bulunduğu “Osmanlı İmparatorluğu’nun
Çemişgezek sancak beyi Hosrof” ibaresi (Tuğrul, 2006,
Ek I: 15) revize edilerek yazar tarafından Mengücek
beyi olarak gösterilmiştir (Tuğrul, 2006: 43). Araştırma sahibinin söz konusu mülakata müdahale ederek
sunmuş bulunduğu belgedeki gerçeklik ile çelişmesi,
yukarıda da vurgulandığı gibi, Mengücekliler ile Sarı
Saltık arasında kurulan anakronik bağlantıyı savunmasında da görülmektedir (Çakmak, 2012: 91-92).
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ismi ile ilgi bir anekdot da Saltıkname’de geç-

bir ihtimal üzerinde durmamızı da gerekli

mektedir ki, bunun Sevgen’in dile getirdi-

kılmaktadır.22

21

ği olay ile alakası yoktur. Etimolojik olarak
Ermenice olan Hosrof adı ile bir benzerlik
taşıyan Hoşrof ismi, dikkatleri bir zamanlar
yörede yaşamış bulunan Ermeni topluluğu
ve kültürüne de yöneltmektedir. Bittabi,
hikâyenin şekillendiği dönemde yöredeki
Ermeni toplulukları ile ilişkilerin hikâyeye
tesir ettiği düşünülebileceği gibi, hikâyenin
farklı bir Ermeni anlatısından devşirilmiş
olabileceği de ihtimal dâhiline getirilebilir.
Hristiyan inancına mensup Ermenilerin bir
zamanlar yoğunluklu olarak yaşadığı Tunceli yöresinin, Alevilik adına bu inanç mensupları ile bir münasebete girişip, onlardan
etkilenmiş olduğu da düşünülebilir. Bunun
da yanı sıra, mevcut Ermeni topluluğunun
Alevi inancını kabul ederek, kendine özgü
anlatımlarını bu inanç içerisinde sürdürmüş
olabileceği de düşük bir ihtimal olarak göz
önünde bulundurulmalıdır. Dolayısıyla, belirleyici bir neden olarak kesinlik iddiası taşımamakla birlikte, Sarı Saltık’ın mezarı ile
ilgili hikâyenin böyle bir etkilenme süreci
içerisinde ya da sonucunda oluşturulduğu
söylenebilir (Çakmak, 2012: 93). Önceden de
dikkat çekildiği üzere, Alevilik ve Bektaşiliğin yayıldığı sahalarda, farklı inançlardaki yerli halka özgü inançlar ile karşılıklı bir
etkileşim süreci başlatıp, bu inançları kendi
bünyesi içerisinde eritmesinin sosyolojik
ve tarihi gerçekliği (Su, 2009: 57-58), böyle
21 “Server ol atı yedüp, taşra geldi, bağlayıp oturdılar,
ta’am yidiler. Arabi söylerlerdi, zira Sınab halkı Arab
idiler. Şerif sordı kim oğlana: Adun nedür? Ol Rum oğlanı eyitti: Husrev’dür didi. Şerif girü adını Husrev kodı.
Anda karar itdiler” (Ebu’l-Hayr-ı Rumi, 1988, C. 1: 8).
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Sarı Saltık’ın mezar yeri hakkında
dile getirilen farklı bir diğer hikâyenin de,
Saltıkname23, Vilayetname24ve Evliya Çelebi
Seyahatnamesi’nde25 anlatılan, birçok tabutta baş gösterme konulu keramet öyküsüyle
22 Mezar yeri ve hikayesi hakkındaki ayrıntılı bir tartışma için bkz. Çakmak, 2012: 90-97.
23 “Ben giderem beni siz yuyup kefenlen alup çerağum katına iletün. Eğer sizden çevre beğleri benüm
ölüm isteyeler, birer tabut düzün, bir gice tursun,
adamlarına virün. Ben o tabutlarda görineyim ve dahı
benüm tabutumı her yirde kim koyasız, birer cinler
görürler, sizler girü sonra yire kodukları vakt getüresiz … Anlarla helalleşti hayru şer her neyse didi.
Ve dahi eyitti: ‘Kafirlere karşu ağlaman kim beni öldi
diyü Müslümanlara zahmet virmeyeler’ … Edirne meliki İbrahim eyitti: ‘Ben Şerif’i bunda komazam.’ Didi.
Beğler razı olup Baba’da defn eylediler. Bazılar eyidürler, İbrahim eyle diyince pes Ahmet ve İsmail ve
İshak eyittiler: ‘Biz vasiyyet tutaruz, bize on iki yirde
isterler beni, didi. Her bir tabutta görinürüm ve amma
ol koyduğunuz tabutta beni Eski Baba’ya iletün, didi.’
Ortalarında gavga düşti. Nagah tabuttan bir kere naraurdı: ‘Sizi helak iderem benüm vasiyyetüme hilaf
itmen’ didi” (Ebu’l-Hayr-ı Rumi, C.3: 298-300).
24 “Ölürken, bana muhip olanlarınız birer tabut yaptırsın, koyup gitsin; birbirinizle çekişmeyin, ben, hepinizin tabutunda bulunurum diye vasiyet etti. Gerçekten de hepsi birer tabut alıp gitti ve Saru Saltık, her tabutta göründü, hepsi de sevindi, neşelendi. Fakat kale
sahibi beye, ben asıl senin tabutundayım demişti de
bey, nereden bileyim deyince tabut içinden sana elime
sunarım buyurmuştu, ona da bu kerameti gösterdi”
(Firdevsi-i Rumi, 1995: 47).
25 “Ba‘dehû sene-i mezbûrda Saltık Sultân vasıyyet
eyledi kim “Beni gasl edüp yedi tâbût âmâde edin.
Zîrâ benim içün yedi kral ceng [u] cidâl ve harb [u] kıtal etseler gerekdir” deyü vasiyyet-i şerîfi üzre cümle
fukarâları cem olup yedi tâbût hâzır edüp azîz hazretleri dahi sene (---) târîhinde dâr-ı bâkiye irtîhal edüp
cümle hulefâları tevhîd [u] tezkîr ile azîzi gasl edüp
bir tâbût içre kodular” (Evliya Çelebi, 1998b: 69).
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yakın bir benzerliği vardır. Her üç kaynak-

duğunu düşünen Sarı Saltıklı ailelerin, ocak

takinin küçük farklılıklar arz eden değişik

içerisinde sahiplendikleri birtakım sembol-

versiyonları sözlü olarak halk arasında ya-

ler üzerinden, birbirine karşı yürüttükleri

şatılmaktadır (Ocak, 2002a: 60). Buna göre,

bir rekabet olarak düşünülmektedir (Çak-

birçok tabutta baş gösteren Sarı Saltık’ın

mak, 2012: 95).

bir tabutunun da Tunceli-Hozat’ta bulunan
mezar yerine gömüldüğüne dair yaygın bir
inanç da söz konusu olmuştur.26 Böylece bu
bağlantılı anlatımla, Sarı Saltık’ın asıl tabutunun Hozat’ta yer alan türbesinde bulunan
mezar yerinde olduğu yönündeki yaygın
inanç da tahkim edilmiştir (Çakmak, 2012:
94). Buna rağmen bazı ocak dedeleri, bölgede kabul gören bu yaygın inancın tersine, Sarı Saltık’ın asıl mezar yerinin Bulgaristan ile Romanya arasında kalan Kaligra
Mağarası’nda bulunduğunu da iddia etmektedir (Çakmak, 2012: 95, 211-212). İddia
sahipleri, Hozat’ta bulunan mezar yerinin
gerçek bir mezar olmaktan ziyade, Tunceli
Aleviliğinde sıklıkla karşılaşılan “nişangah”
inancına tekabül ettiğini öne sürmektedir
(Çakmak, 2012: 95).27

Birçok tabutta baş gösterme konulu
benzer epizotlar, Sarı Saltık ile ilgili mezar
yerlerinin hemen hemen hepsi için dile getirilip, asıl tabutunun bu yerlere gömüldüğü
hususunda yaygın bir inanç söz konusudur.
Bu hikâyelerin, Balkanlar’dan Anadolu’nun
muhtelif yerlerine değin dağılmasında, Alevilik ve Bektaşiliğin ağırlıklı olarak sözelşifahi kültür vasıtasıyla yayılmasının önemli
bir etkisi olmuştur. Bu anlatımın beslendiği
kaynaklar arasında, Aleviliğin ve Bektaşiliğin temel eserlerinden sayılan Vilayetname-i
Hacı Bektaş-ı Veli ve Saltıkname gösterilebilir
(Çakmak, 2012: 95-96). Hasluck’tan aktaran
Birdoğan (1992: 47), Sarı Saltık’a ait gömütlerin (mezarların) birçok yerde bulunmasını
ona bağlı aşiretlerin yayılması ile açıklarken,
Roux (1999: 254), Sarı Saltık’ın birçok tabutta

Bu tür çelişkili beyanların dile getiriliyor

baş gösterme konulu menkıbesinin, Altaylı-

olması, her biri farklı bir ayrıcalığa sahip ol-

lara ait bir kökeninin bulunduğunu belirterek bunun Altay olguları ile açıklanması ge-

26 Bkz. Çakmak, 2012: 183.
27 Nişangâh ya da yöresel dildeki adıyla nisange, Tunceli Aleviliğinde kutsal bir mekânı temsil etmesi, buralara bakması veyahut da ulaşılması zor ve gidilmesi
mümkün olmayan evliyaları simgelemesi açısından,
yüksek bir alana taş veya bir ağacın dikilerek, kendisine
yönelik ibadetlerin gerçekleştirilmesine verilen bir isimdir (Çem, 1999: 21, 181; Gezik ve Çakmak, 2010: 139-140;
Deniz, 2012: 351; Çakmak, 2012: 95). Bu inancın yüksek
dağ başlarına gömülen Alevi-Bektaşi büyüklerinin yatır
ve ziyaret yerleri ile ilgili bir bağlantısının olduğu da
düşünülebilir (Kalafat, 1995: 43; Çakmak, 2012: 214).

rektiğini ifade etmiştir.
Sarı Saltık kültüne ait diğer öğeler arasında, Sarı Saltık’ın bizzat kendisiyle alakadan ziyade, ocak mensuplarının kendi tarihi
serüvenleri sonucu oluşan mezar ve kutsal
varlıkları gelmektedir. Mezarlar arasında
ilki, Sarı Saltık soyundan olan ve takribi olarak 350-500 yıl önce yaşadığına inanılan Sey-
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yid Nesimi28 ve aile efradına ait mezar yer-

yaşadığına dair kesin bir bilgi yoktur.31 Da-

leridir. Yörede yaşayan Aleviler tarafından

ğın tepesinde bulunan mezar yerine yolcu-

kutsal kabul edilen bu mezarlar Akveren

luk güç koşullarda gerçekleştirilmekle bir-

(Akören) köyü sınırları içerisinde olup, me-

likte, mezar olarak takdis edilen yerin, etrafı

zarlarda Seyyid Nesimi, babası Seyyid Hü-

taşlarla çevrilmiş düz bir alan olduğu görül-

seyin ve kardeşi Seyyid Molla Mustafa’nın

mektedir (Çakmak, 2012: 99). Mezar yeri,

medfun bulunduğuna inanılmaktadır (Çakmak, 2012: 97).

ekseri olarak köy ahalisi ve yöredeki diğer
Aleviler tarafından ziyaret edilir. Burada,
Hacı Baba’ya adaklarda bulunulup, kurban-

Diğer bir mezar yeri, Kardelen (eski

lar sunulmaktadır. Bugün halen yerli halk

ismi Tavuk)29 köyünün eteklerine kuruldu-

tarafından, her yıl Mayıs ayının 3. haftası-

ğu dağın üstünde bulunan ve Sarı Saltık so-

na denk gelen perşembe günlerinde Hacı

yundan geldiğine inanılan Hacı Baba’ya ait

Baba’nın mezar yeri ziyaret edilerek, kurban

olanıdır. Hacı Baba’nın hangi dönemlerde

kesilmektedir. Ziyaret gününün yıl içerisin-

30

28 Bu Seyyid Nesimi’nin, 1418 tarihinde derisi diri diri
yüzülerek öldürülen ünlü Hurufi şairi Seyyid Nesimi
ile arasında bir bağlantı kurulabilir. Ünlü Hurufi şair
hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Usluer, 2009: 66-67)
29 Tavuk ismi esasında Ermenice “Tavug” kelimesinden gelip, “orman, sık bitkili yer” manası taşımaktadır. Köyün isminin 16. yüzyılda da Tavuk olarak yanlış kaydedildiği görülmekte olup (Ünal, 1999: 206, 256,
273, 294) yamaçlarına kurulduğu dağdaki ormanlık
alana istinaden bu adı aldığı bilinmektedir.
30 Mezar yeri ile ilgili hikaye şu şekildedir: “Sarı Saltıklı Hacı Baba çevre halkı tarafından sevilip, sayılan
bir zattır. Bir gün yaylaya giden Hacı Baba hangi gün
öleceğine dair bir rüya gördüğünü kardeşine anlatır.
Öldükten sonra tabutunun Tavuk Dağı’na gömülmesini kardeşine vasiyet eder. Ayrıca kendisinin gömülüp,
duasının verildiği esnada, insanların, kendi mezarı ile
Kilise Dağı’nda medfun bulunan Er Mustafa’nın (Gölpınarlı, Er Mustafa hakkında, Kul Mustafa mahlasıyla
şiirleri bulunan bir şair olarak bahseder. t.y.: 218-219)
mezarı arasında bulunmamalarını, o cepheyi açık bırakmalarını tembih eder. Kardeşi anlattıklarına inanmaz fakat Hacı Baba’ya, söylediklerinin doğru çıkması
halinde vasiyetine uyacağını söyler. Hacı Baba söylediği gün vefat eder. Böylece kardeşi onun bir evliya,
derviş olduğuna kanaat getirir. Hacı Baba’nın ölümünü duyan çevre halkı toplanarak ölünün bulunduğu
yere gelir. Kardeşi abisinin kendisine anlattığı rüya ve
bırakmış olduğu vasiyeti halka anlatır ve halk ile bir-
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de özellikle de bu güne denk gelmesi, kendisinin belirtilen tarihte vefat ettiğine dair
yaygın bir inancın söz konusu olmasından
kaynaklanmaktadır (Çakmak, 2012: 134).
Mezar yerlerinin sonuncusu, 1937-38
yılında Dersim (Tunceli)’de meydana gelen
olaylar esnasında, asker tarafından 5’i Ovacık ilçesinde 27’si de Hozat-Karaca köyünün
likte Hacı Baba’nın tabutunu bugün mezarının bulunduğu dağın tepesine götürerek, buraya gömer. Gömüldükten sonra duası verilen Hacı Baba’nın vasiyetine
uyularak Er Mustafa ile arasındaki cephe boş bırakılır.
Bu esnada Hacı Baba’nın mezarından yeşil bir ışık çıkarak, top şeklinde Er Mustafa’nın bulunduğu tepeye
doğru yol alarak, orada onunla bütünleşir. İnanca göre
bir süre, her hafta perşembeye denk gelen günler, Hacı
Baba ile hemen karşısında yer alan ve Kilise köyündeki dağın tepesinde mezarı bulunan Er Mustafa’nın birbirlerine karşılıklı olarak ateş topları gönderdiklerine
inanılmaktadır (Çakmak, 2012: 99-100).
31 Haslok (2000: 93), Varna’nın kuzeyindeki harap bir
kale içerisinde bulunan Kalyakra Türbesi’nin Hristiyanlar tarafından Aya Nikola’nın ki olarak ziyaret
edildiğini belirtmekte ve burasının Türkler tarafından
da “Hacı Baba” adında bir azizin türbesi olarak görülüp, saygı gösterildiğini ifade etmektedir.
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alt tarafında öldürülen Sarı Saltıklılara ait

ile kurulan bağlantı uyarınca, pabuçların,

toplu mezar alanıdır. Öldürülen kişiler ara-

ekseri ağız ve göz hastalığı geçirenler ile

sında, o dönem yüz başı olan Haydar Saltık

felçli hastaları iyileştirdiğine inanılmaktadır

da bulunmaktadır. Bu toplu mezar alanı, o

(Uluğ, 1939: 89; Yaman, 1998: 97; Çakmak,

günden bugüne değin kutsal bir yer olarak

2012: 133-134, 185, 221-222). Bundan ötürü

kabul edilip, ziyaret edilmektedir. 1998 tari-

pabuçların bulunduğu yere, yörede kutsal

hinde mezar yerinin üzerine yapılan türbe

kabul edilen perşembe günleri bir ziyaret

ile burası bir ziyaretgâha çevrilmiştir. (Çak-

düzenlenip, kurbanlar kesilerek, burada bir

mak, 2012: 99, 217).

gece yatılı kalındıktan sonra, şifa bulunula-

Yöredeki Sarı Saltık kültünün önemli bir
diğer öğesi de, yukarıda isminden bahsedilen Seyyid Nesimi’ye ait pabuçlar ve kutsal
emanetlerdir. Bu pabuç ve kutsal emanetler
bugün hala Karaca köyünde muhafaza edilmektedir (Çakmak, 2012: 97).32 Bu hikaye
32 Pabuçlar hakkında anlatılan hikaye şu şekildedir:
“O dönemlerde Diyarbakır’da bir padişah ya da paşa
yüz felci geçirir. Lokman hekim çağırılır ama padişahın derdine derman bulunamaz. Bu esnada, Seyyid
Nesimi de Dersim bölgesinde yaşamaktadır. Felçli hastalara yönelik gerçekleştirdiği kerametleri duyulduğu
için durumdan padişahı haberdar ederler. Padişaha,
‘Dersim bölgesinde böyle bir zat yaşar. Dilerseniz haber verelim gelsin. Belki derdinize deva olur’ derler.
Padişahın adamları, Seyyid Nesimi’yi götürmek için
Dersim’e doğru yola çıkar. Bu esnada olaylar mucizevî
bir şekilde Seyyid Nesimi’ye malum olur ve o da gelen atlılara doğru yola çıkar. Padişahın adamları uğradıkları bir çeşmenin başındaki aksakallı birine yolu
sorarlar. Bu kişi Seyyid Nesimi’nin kendisidir. Onlara,
‘nereye gidiyorsunuz’ diye sorar. Padişahlarının durumunu anlatırlar. Seyyid Nesimi de onlara cevaben,
‘o zat benim. Padişahınıza haber verin’ der. İçlerinden
bir kısmı bu sözlere inanır ama bir kısmı da inanmaz.
Dönüp gittiklerinde padişahın kapısını açarlar ve içeride, padişahın yanında Seyyid Nesimi’yi görürler.
Seyyid Nesimi padişaha ‘itikadını tam tut. Eğer tam
tutmazsan, altın üstüne gelir’ der. Ayağını kaldırarak
giymiş olduğu pabuçları padişahın suratına sürer ve
aynayı eline verir. Bu olay sonucu padişah düzelir ve
Nesimi’ye himayesi altında bulunan Elazığ, Malatya,
Erzincan bölgelerinden istediği yerleri seçmesini ve

cağına inanılmaktadır.

Ocağın Kökenine Yönelik
Tartışmalar
Sarı Saltık Ocağı’nın kökenini tarihi bir
süreklilik içerisinde takip etmek ne yazık
ki mümkün değildir. Bunun en önemli nedenleri arasında, böylesine iddialı bir çalışmayı destekleyecek olan tarihi belgelerden
yoksun olmamız gelmektedir. İleride bu
yönde gün yüzüne çıkacak olan tarihi belgeler sayesinde bu eksikliğin giderileceği
veyahut şüphe uyandıran hususların aydınlatılacağı muhakkaktır. Bundan ötürü şu an,
Sarı Saltık Ocağı’nın kökeni hakkında yapılacak olan tartışmalar, muhtelif kaynakların
bu seçtiği yerleri kendisine verme taahhüdünde bulunur. Seyyid Nesimi bunu kabul etmez. Buna karşılık
padişaha, ‘benim dünya malıyla işim olmaz. Sadece
yaşayabileceğim bir yer olursa yeterli bana’ şeklinde
cevap verir. Böylece, bugün ki Ağveren ve muhitindeki küçük bir toprak parçasına sahip olur. Padişah bu
diyalogdan sonra Seyyid Nesimi’ye hitaben şunu sorar: ‘Neden elini değil de, ayağına giydiğin pabuçları
suratıma sürdün?’ Seyyid Nesimi bu soruya, ‘benden
sonra evlatlarım bunu yürütemeyecek. Nefsine uyarak, dünya malına tamah edip, kaybolup gidecekler.
Ben de, kerametimi giymiş olduğum, ayaklarımdaki
pabuçlara veriyorum. Bu hizmeti sürdürürlerse, dünya var oldukça bu devam eder” cevabını verir (Çakmak, 2012: 97-98, 185, 213).
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tetkiki, içerdikleri bilgilerin mukayeseli bir

şekilde Dersim’e merkezi bir konum verme

analizi ve aynı zamanda eleştirisi sonucu

arayışı, Hacı Bektaş, Sarı Saltık, Mahmud

meydana gelen düşünceler doğrultusunda

Hayrani, Karadonlu Can Baba ve Üryan

şekillenmektedir.

Hızır gibi yol ulularının Babai İsyanı’ndan

Girişteki bağlamsal çerçevede de ifade
edildiği gibi Sarı Saltık, sonradan Bektaşilik
halkasına dâhil edildiğinden ötürü, Bekta-

(1240) sonra kaçıp Dersim’e sığındıkları düşüncesiyle paralel işlenmiştir.33
Bölgedeki ocakların Hacı Bektaş’a bağ-

şiliğin yayılımı ile ismi muhtelif sahalara

lanmasıyla

taşınan popüler bir şahsiyettir. Kendisi hak-

Hacı Bektaş’ın kendisinin de bir zamanlar

kında hacimli bir menkıbevi anlatımın söz

Tunceli’de bulunduğu dile getirilmektedir.

konusu olması, ismi etrafında oluşan kültün

Sarı Saltık’ın da bu seçimde bulunmasın-

daha da bir genişleyip, yöresel anlatımlar

dan ötürü Anadolu ve Balkanlar’da yaygın

ile zenginleşmesine katkıda bulunmuştur.

olan Sarı Saltık kültünün çıkış merkezi ola-

Bu minval üzerine, ismini taşıyan bir Alevi

rak Tunceli gösterilmektedir. Hacı Bektaş’ın

ocağı ile ilişkilendirilmesinin olanakları da

yaşadığı

mümkün olmuştur.

bulunup-bulunmadığı, bulunduysa da eğer

Sahip olduğu inancı Alevilik veya Kızılbaşlık içerisinde tanımlayan Tunceli bölgesinin, yer yer entnosantrik bir anlayış ile
kendini bu inancın merkezinde konumlandırdığı görülmektedir. Bunun doğal bir sonucu olarak da, Anadolu Aleviliği üzerinde
büyük bir etkisinin olduğu öne sürülmektedir. Bu inanç ile alakalı, Anadolu’daki

ilgili

dönem

anlatılan

içerisinde

hikâyelerde,

Dersim’de

bunun hangi sebeplerle söz konusu olduğu
bilinmemesine rağmen, Vilayetname’de geçen bir anlatımın düşük de olsa böyle bir ihtimali ön plan getirdiği görülmektedir.34 Buradaki “Kürdistan” kelimesinin Çemişgezek
(Dersim’i de içine alan) bölgesini nitelendirdiği, Vilayetname ile yakın bir dönemde kaleme alınan Şerefname’de belirtmiştir.35

Alevi ocaklarının büyük bir kısmının Dersim (Tunceli)’den çevreye yayıldığı kanaatine sahip olunmuştur (Çakmak, 2012: 101).
Böylece damarları Anadolu’nun her yerine
yayılan Aleviliğin kökeni de Dersim’e bağlanmıştır. Bu görüş doğrultusunda, Aleviliğin temel 12 ocak temsilcisinin Tunceli’deki
Kırklar Dağı’nda bir araya gelerek Hacı
Bektaş-ı Veli’yi baş pir ve mürşit seçtikleri
öne sürülmektedir. Bu seçim sonrasında da
her birinin farklı bölgelere yayılarak Aleviliği yaydığı inancı pekiştirilmiştir. Benzer
324

33 Bu düşüncelerin en karakteristik örneklerine Veli
Saltık (2004: 92; 2009a: 164; 2009b: 175) ve Turabi
Saltık’ın (2007: 72) amatör çalışmalarında rastlanılmaktadır.
34 “Hünkâr, Kürdistan’da, bir kavmin içinde bir müddet eğleşti. Orada, bir bacının, doğan oğlanını oğul
edindi. O ilde, birçok kerametler gösterdi. Anlatılsa
söz uzar.” (Firdevsi-i Rumi, 1995: 17)
35 “Çemişgezek ya da Çemeşgezek’in de bir kalesi
vardır. Toprakları önü açık bir ova oluşturur ve bir
dağa belli bir açıyla Fırat’ın kıyısında bulunur. Burası
aslında Kürdistan adıyla belirtilen büyük bir eyaletti
ve prensinin egemenliğinde otuz iki kale ve onbeş bölge bulunuyordu” (Şerafeddin Han, 2006: 129).
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Her ne kadar Gezik (2000: 153) Sarı Sal-

83-84). Buna rağmen, göçmen seyyid ailele-

tıklılar hariç diğer seyyidlerin hangi tarih-

rini kabul eden Tunceli’nin bu yerli toplu-

ler ve şartlar altında Dersim ve çevresinde

luklarının, hangi saiklere dayanarak onları

çalışmalara başladıklarının bilinmediğini

toplumsal statüde üst bir mertebeye yerleş-

belirtse de, iddia ettiği gibi, Sarı Saltık so-

tirdikleri sorusu cevaplanmamıştır.

yundan gelen bu seyyidlerin 19. yüzyıldan
itibaren Dersim’de çalışmalara başladıklarını destekler nitelikte herhangi bir belge şimdilik sunmamıştır.

Tunceli’deki Alevi ocaklarının kurucu ataları tarafından meydana getirildiğine
inanılan menkıbevi anlatıların büyük bir çoğunluğu, Vilayetname ve diğer Alevi-Bektaşi

Alevi-Kızılbaş inancının tesiri altında

eserlerindeki karakterlerin meydana getir-

bulunan Tunceli bölgesinde, Bektaşiliğe yö-

diği efsanevi unsurları barındırmaktadır.36

nelik dile getirilen eleştirilerin, genel olarak

Sarı Saltık Ocağı bunlar içerisinde ayrıcalık-

yöredeki ocakları kapsadığı görülmektedir.

lı bir konuma sahiptir. Ocak mensuplarının

Bu eleştirilerden Sarı Saltık Ocağı da nasi-

kökenlerini dayandırdıkları tarihi bir sima

bini almıştır. Bölgedeki seyyid ve ocakların

olan Sarı Saltık ile doğrudan benzer bir adı

kökeni ile ilgili genel kanı, seyyid ailelerinin

taşımaları ve Saltık hakkında hacimli bir

bölgeye sonradan geldikleri yönünde anlam

bilgi sunan Saltıkname ile Vilayetname’den

bulmaktadır (Çakmak, 2012: 102). Bu görüş,

beslenmeleri, böyle bir değerlendirme yap-

seyyid ailelerinin Dersim’e sonradan gelişle-

mamızı mümkün kılan nedenlerin başında

ri ile birlikte, yöredeki kadim topluluklar ile

gelmektedir (Çakmak, 2012: 103). Ocağın

yeni gelen bu göçmenler (seyyidler) arasın-

böylesine bir külliyat avantajına sahip olma-

da, Anadolu’nun diğer yerlerinde görülen

sı, söz konusu olan anlatının, tarihin en eski

gaza benzeri bir çatışmadan ziyade, görece

dönemlerinden itibaren Dersim bölgesinde

belli bir kaynaşmanın olduğu yönündedir

mevcut olduğu anlamına gelmemektedir.

(Aksoy, 2009: 83). Bu gönüllü kaynaşmaya

Binaenaleyh, Sarı Saltık’ın yörede yakın

yönelik sunulan gerekçe ise, seyyid aileleri

bir döneme kadar Sarı İsmail ve Sarı Sultan

tarafından gerçekleştirilen göçlerin, fütuhat

gibi farklı isimler ile adlandırılması (Uluğ,

gibi bir istekten ziyade, Moğol tazyikinin

1939: 89; Kemali, 1992:162; Kocadağ, 1997:

yarattığı zorunlu bir sığınmadan kaynak-

242; Güler, 2010: 162; Aksüt, 2012: 254) böy-

landığıdır (Yolga, 1994: 117; Aksoy, 2009:

le bir değerlendirme yapılmasını mümkün

83). Farklı toplulukların kaynaşması ile olu-

kılmaktadır. Bunun yanı sıra, Tunceli’ye bir

şan bu bir aradalık neticesinde de, gelecekte
oluşacak olan yeni bir inancın temellerinin
atılıp, senkretik bir ortamın oluştuğu öne
sürülmektedir (Gezik, 2000: 46; Aksoy, 2009:

36 Bunlar arasında Baba Mansur (Bamasur), Kureşan,
Derviş Cemal ve Ağuçan (Ağuiçen) ocakları gelmektedir. Bu etkileşimi gösteren tafsilatlı bir çalışma şuan
tarafımızca hazırlanmaktadır. Bu çalışmaya ön bir giriş için bkz. Çakmak, 2012: 103, 108-129.
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şekilde taşınmış olan bu kültün, Bektaşili-

Saltık’ın atası olarak gösterilmiştir.37 İddia

ğin 19. yüzyılda bölgede yayılmasıyla onun

sahipleri (Saltık, 2004: 90- 91; 2009a: 150, 164;

hâkimiyeti altında kalmak gibi bir olasılığı

2009b: 174-175) ayrıca, Melikşah’ın kardeşi

da söz konusu olabilir. Kanaatimize göre,

Ebu Mansur’u da Tunceli’deki bir diğer ocak

Sarı Saltık kültünün, Bektaşiliğin yayılma-

olan Baba Mansur (Bamasur) Ocağı’nın ata-

sından önce de bölgede mevcudiyeti bulu-

sı olarak takdim edip, onu hem Sarı Saltık’ın

nuyordu. Ancak bu, nasıl ve hangi sebep-

hem de babası olduğunu öne sürdüğü Me-

lerle, nasıl bir süreç ile gerçekleşti? Bu çok

lik Şah Saltuk’un amcası olarak göstermiştir

önemli problematiğin çözüme bağlanması

(Saltık, 2007, 62-76; Kaya, 2010: 138). Birta-

gerekmekle beraber, şimdilik bu kolay gö-

kım amatör araştırmacılar tarafından kabul

zükmemektedir (Çakmak, 2012: 104).

gören bu düşüncenin, tarihi dayanaklardan

Sarı Saltık Ocağı hakkında bir diğer
farklı iddia da Aksüt (2012:256) tarafından

yoksun olmasından ötürü güvenirliği sorgulanmaya muhtaçtır.

öne sürülmüştür. Sarı Saltık Ocağı ile Hacı

Sarı Saltık kültünün muhtelif mıntıkala-

Bektaş’ın halifesi olduğu iddia edilen Sarı

ra yayılmasını Tunceli merkezli bir şekilde

Saltık arasında herhangi bir bağın olma-

izah eden anlayışa göre, bu kültün meyda-

dığını belirten yazar, ocak mensuplarının

na gelmesinin asıl mimarları, Sarı Saltık’ın

eskiden Sarı Sultan lakaplarını kullandık-

oğulları oldukları iddia edilen İsmail ve

larını ifade ederek Sarı Saltık adının son

İbrahim ile birlikte, onların soyundan ge-

yıllarda kullanılmaya başlandığını ve oca-

len torunları

ğın asıl kurucusunun adının Sarı Sultan ol-

bir tarihsel belge ne de bölgede gerçekleş-

duğunu öne sürmüştür. Aynı yazar ayrıca,

tirmiş bulunduğumuz saha çalışmaları ile

ocak üyelerinin zaman içerisinde Hacı Bek-

desteklenmiştir (Çakmak, 2012: 107). Do-

olmuştur.38 Bu iddialar, ne

taş Vilayetnamesi’nde geçen ve lakabı sarı
olan erenlerin soyuna bağlanma gerekliliği
hissedip, Sarı Saltuk ve Sarı İsmail adlarını
kullandıklarını da belirtmiştir (Aksüt, 2012:
256).
Ocağın kökenine yönelik dile getirilen
bir diğer iddia da, ocak ile Saltuklu Beyliği
arasında kurulan bağlantıya dayanmaktadır. Buna göre Sarı Saltık, Saltuklulardan
Melikşah Bey’in (1201-1202) oğlu olarak
sunulup, beyliğin kurucusu olan Saltuk da
Muhammed Buhari olarak tanıtılarak, Sarı
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37 İddia sahibinin bu değerlendirmeleri için bkz. Saltık: 2004: 91; 2009a: 150-154; 2009b: 174.
38 Buna göre Sarı Saltık, Hacı Bektaş ile birlikte birçok ereni Dersim’de saklayarak, onları sonradan
Anadolu’ya göndermiş ve yanlarına da refakatçi
olarak oğulları İsmail ve İbrahim’i vermiştir (Saltık:
2007: 73; Saltık, 2004: 93, 105; 2009a: 164; 2009b: 175).
Bu erenler ile birlikte giden Sarı Saltık’ın iki çocuğu
bir daha geri dönmemiş, İbrahim Bor’da (Niğde), İsmail ise Sinop, Rumeli, Deliorman, Kırım ve en son
Babadağı’nda faaliyet göstererek burada ölmüştür. Bu
yüzden de Saltık (2004: 93; 2009b: 175-176), Sarı Saltık
olarak bahsedilen esas kişinin, esasında Babadağı’nda
türbesi bulunan, Sarı Saltık’ın oğlu İsmail olduğunu
öne sürmüştür.
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layısıyla, bu minval üzerine öne sürülen

1. Osmanlı’nın bölge üzerinde direkt

iddiaların, (en azından şimdilik) kişisel bir

bir hegemonya sağlayamamasından

“tarih fantazyasından” öteye gitmediği söy-

ötürü, bölgeye dair sağlıklı bilgilere

lenilebilir. Bu yüzden de Sarı Saltık merkez-

ulaşılamadığı,

li inşa edilen bu kültün tarihsel derinliğine

2. Ocak ile ilgili kültün bölgeye 17. yüz-

nüfus edici bilgi ve belgelerden mahrum

yılın son çeyreği ile 18. yüzyıl başla-

olmamız, mevzu bahis olan asparagas id-

rından itibaren tesir ettiği (Çakmak,

dialarla her daim karşı karşıya gelmemizi

2012: 108),

adeta bir “zorunluluk” haline getirmiştir.
Faroqhi’nin (2003: 290-291) 17. ve 19.
yüzyıllar arası Bektaşi tekkelerinin dağılımını gösteren kapsamlı çalışmasında,
Anadolu’da Sarı Saltık adını taşıyan tek yerin Niğde-Bor’da bulunan tekke olduğu görülmektedir. Bugün Anadolu’da Sarı Saltık’a
ait birçok mekânın bulunmasına rağmen
(Ocak, 2002a: 118-120), sadece Bor’dakinden
bahsedilmesi dikkate değer bir durumdur.
Aynı çalışmada ayrıca, Tunceli’deki tek Bektaşi tekkesi olarak 2. Mahmud döneminin
tarihini taşıyan, Mazgirt sınırları içerisinde
bulunan bir tekke gösterilmiştir. İsmi verilmeyen bu tekkenin Mazgirt nahiye sınırları

3. Bölgedeki ocakların temsili bir yapıya (tekke, dergâh, vb.) sahip olmamalarından ötürü dikkat çekmedikleri,
4. Bu ocaklar ile ilgili kültün (Sarı Saltık
da dahil olmak üzere) 19. yüzyıldan
sonra bölgeye intikal ettiği ya da,
5. Ocakların her biri ile ilgili kültün
bölgede çok öncelerden beri var
olmasına rağmen, Bektaşiliğin 19.
yüzyıldan sonra bölgede gerçekleştirdiği yoğun propagandalardan
ötürü, bu kültlerin Bektaşiliğin tesiri
altına girerek, bu yönde bir değişim
ve dönüşüme maruz kaldığıdır.

içerisinde bulunan ve 16. yüzyılın ilk çeyre-

Ünlü seyyah Evliya Çelebi’nin Tunceli

ğinde kendisinden bahsedilen Şeyh Çoban

bölgesine düzenlediği seyahatinde de Sarı

Zaviyesi (Ünal, 1999: 165) ile ilişkisinin ol-

Saltık’tan bahsedilmemiş olması düşündü-

duğu kuvvetle muhtemeldir.

rücüdür (Evliya Çelebi, 1999: 128-19). Zira

Tunceli yöresinde yer alan Şeyh Çoban
Ocağı’nın dışındaki diğer ocaklar ve onlara
ait ziyaretgâhların yanı sıra, Sarı Saltık Ocağı ile ilgili de herhangi bir bilgiye yer verilmemiş olması, bölgedeki ocaklar ve Sarı
Saltık Ocağı’nın kendisi ve etrafında oluşturulan külte dair birtakım soruları gündeme
getirmektedir. Bunlar;

diğer seyahatlerinden öğrendiğimiz gibi
Sarı Saltık’ın kendisini çok yakından tanıyan seyyahın,39 Hozat’ta bulunan mezarı
görerek böyle bir suskunluğu tercih etmesi düşünülemezdi. Bundan ötürü, birtakım
ihtimallerin düşünülmesi de kaçınılmaz39 Bkz. Evliya Çelebi, 1998a: 113, 275, 334; 1998b: 25,
69-70; 1999: 160, 164-167, 184, 190-193; 2002: 247; 2003:
116-124.
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dır. Ünlü seyyah, mezarın bulunduğu istikamet üzerinden yol almadığı için mezarı
görmemiş olabileceği gibi, mezar yerinden
haberdar edilmediği de akıllara getirilebilir.
Üçüncüsü ve en güçlü olanı, mezar ve bağlı
bulunduğu kültün bölgeye intikalinin o dönem için henüz söz konusu olmamasından
ötürü, kendisinin de bundan bahsedemeyeceği yönündedir (Çakmak, 2012: 16).

Sarı Saltık Ocağı’nın Bölgedeki
Diğer Ocaklar ile İlişkisi
Sarı Saltık Ocağı, Tunceli’de faaliyet
gösteren diğer Alevi ocakları gibi manevi bir
otorite ve bu otoriteyle eşgüdümlü toplumsal bir pratiğe sahiptir. Bu ocaklar, kendilerine ait bir ocak merkezleri bulunanlar ve
merkezleri Tunceli dışında olanlar şeklinde
ikiye ayrılmaktadır.40 Merkezleri Tunceli’de

Kültün bölgeye sonradan taşınmış ol-

bulunan ocaklar aynı zamanda, bağlı bulun-

duğu iddiamız, daha önce mesele üzerine

dukları toplumsal yapı içerisinde pratik bir

eğilen Ocak (2002a: 124) tarafından da dile

faaliyet yürüten ziyaretgâhlara da sahiptir.

getirilmiştir. Her ne kadar Ocak (2002a: 124)

Bu ocakların bir kısmı, bölgedeki insanların

Sarı Saltık kültünün Tunceli’ye intikalini,

bağlı bulunduğu Şıh (Şeyh) Hasan ve Der-

bu külte bağlı bir ailenin buraya gelip yer-

simli aşiret federasyonlarına pirlik-dedelik

leşmesi ve bunun da yanı sıra Bektaşiliğin

yapmaktadır (Çakmak, 2012: 108). Ocaklar

doğuya yayılması ile birlikte bu kültün böl-

ve talipleri arasındaki bu bağlantı, Alevilik-

geye taşınmış olduğu ihtimalleri üzerinde

teki “el ele, el Hakk’a” ilkesi uyarınca ocak-

durarak açıklamak gibi önemli bir noktaya
dikkat çekmişse de, kültün bölgeye taşınmasını 16. yüzyıl ile temellendirmesi tarafımızca kabul görmemiştir (Çakmak, 2012:
17). Bu tarihlendirmenin, sadece genel ihtimaller üzerinden öne sürülmüş olması ve
Evliya Çelebi’nin seyahatini gerçekleştirdiği dönemden (17. yüzyıldan) daha öncesini nitelemesi tartışmalı bir meseledir. Aksi
takdirde, Sarı Saltık ile aynı dönemlerde
yaşamış onun önde gelen halifesi olan Barak Baba’nın, dervişliğe başladıktan hemen
sonra bütün Anadolu’yu gezdiği (Su, 2009:
155-156) bilgisi de göz önünde bulundurularak, Sarı Saltık kültünün doğu coğrafyasına yayılımını 16. yüzyıldan daha erken bir
dönemle (13. ve 14. yüzyıl) tarihlendirmek
de mümkün olurdu.
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ların kendi arasındaki ilişkiye de yansımıştır. Her ne kadar bugün bu ocakların bir kısmı böyle bir bağlılık ilişkisini kabul etmiyor
gibi görünse de, geçmişte böyle bir inkarın
40 Ocak merkezleri Tunceli’de bulunanlar; AğuçanAğuiçen (Kara Donlu Can Baba) Ocağı, Baba Mansur
(Bamasur) Ocağı, Derviş Cemal (Seyyid Cemal) Ocağı, Kureşan Ocağı, Sarı Saltık Ocağı, Şıh (Şah) Delil
Berhican (Berhecan) Ocağı, Şeyh (Şıh) Çoban Ocağı
ve Sultan Hıdır (Üryan Hızır-Hıdır) ocaklarıdır. Ocak
merkezleri Tunceli dışında olmasına rağmen bölgede
talipleri bulunan ocakları da şu şekilde izah etmek
mümkündür; Ali Abbas (Celal Abbas) Ocağı, İmam
Rıza Ocağı, Pir Sultan Ocağı, Seyyid Sabun Ocağı,
Sultan Sinemenli (Sinemilli) Ocağı ve Şıh (Şeyh, Şah)
Ahmet Dede Ocağı. Adı geçen ocaklar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Birdoğan, 1992: 151-152; Kemali, 1992: 154-155; Danık, 1993: 34-43; Dersimi, 1997b:
73; Yaman, 1998: 91-100; Sevgen, 2003: 182-186; Saltık
2009b: 142-202; Kaya, 2010: 160-161.
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söz konusu olmadığı ve ocaklar arasındaki

çan Ocağı pirleri tarafından reddedilmek-

hiyerarşik yapının korunduğu söylenilebilir.

tedir. Böylece, Hacı Bektaş-ı Veli’ye yönelik

Buna rağmen, bazı ocaklar arasındaki ilişki-

diğer birçok ocağın sunmuş olduğu genel

nin tam olarak yok olmadığı ve birbirlerine

bağlılıktan ziyade, bu iki ocağın (Sarı Saltık-

olan bağlılıklarını, “geleneğin diyakronik

Ağuçan) kendi aralarında hiyerarşik bir iliş-

sürekliliği” içerisinde muhafaza ettikleri de

ki geliştirdikleri söylenilebilir. Aynı zaman-

görülmektedir (Çakmak, 2012: 109).

da Sarı Saltık ve Şeyh Çoban ocakları arasın-

41

Diğer ocakların birbirleri ile olan özel
münasebetlerinin yanı sıra, Şeyh (Şıh) Çoban, Sarı Saltık ve Ağuçan (Ağuiçen, Avuçan) ocakları arasında sırasıyla bir rehber,
pir, mürşit hiyerarşisi olduğu ifade edilmektedir (Çem, 1999: 14; Aksüt, 2012: 245).

da kurulan ilişki, geçmişteki bir musahiplik
bağına (Sarı Saltık ile Şeyh Çoban arasında)
dayandırıldığı gibi (Aksüt, 2012: 302), Sarı
Saltık’ın yoksul olan Şeyh Çoban’ı yanında
barındırarak ona mürşitlik yapmasıyla da
ilişkilendirilmiştir (Saltık, 2009b: 191).

Bu iddialar, bazı Sarı Saltıklı dedeler tara-

Ocaklar arasındaki bu hiyerarşik bağ-

fından kabul edilmesine rağmen (Çakmak,

lantı, her ocağın kendi içerisindeki ezbetlere

2012: 190, 206-207), diğer bazı mensupları

(aile) bölünme durumu için de söz konusu-

tarafından reddedilip, Sarı Saltık Ocağı’nın

dur (Çakmak, 2012: 191) Genelde mensubu

Dersim’deki diğer ocaklar arasında baş ocak

bulundukları pir ailesinin büyük-küçük ay-

olarak gösterilmesine değin vardırılmıştır
(Saltık, 2007: 76-77; Çakmak, 2012: 214, 238).
Bu durumun en önde gelen dayanağı da,
ocağın, Dersim’deki diğer ocaklardan farklı
olarak Hacı Bektaş Dergâhı ile aracısız şekilde, direk bir bağlantı ile ilişkilendirilmesidir
(Birdoğan, 1992: 47: Çakmak, 2012: 214 ). Bu
iddia, bir kısım Sarı Saltık Ocağı dedeleri ve
kendilerine bağlı oldukları bildirilen Ağu41 Kureşan Ocağı’nın Baba Mansur Ocağı’nı, Baba
Mansur Ocağı mensuplarından bir kesimin Seyyid
Sabun Ocağı’nı, Derviş Cemal Ocağı’nın Sarı Saltık
Ocağı’nı (Çakmak, 2012: 109, 186-187, 206, 237; Saltık,
2009b:161-162), Sarı Saltık, Sultan Hıdır (Üryan Hızır),
Şeyh Çoban, Şıh Delil Berhican, Sultan Sinemelli ve
Ali Abbas ocaklarının da Ağuçan Ocağı’nı pir yani
mürşid olarak kabul ettiklerine dair güçlü bir inanç
söz konusudur. Ayrıntılı bilgi için bkz. Birdoğan,
1992: 167, 267; Sevgen, 2003: 187; Güler, 2010: 162-163;
Aksüt, 2012: 254-303.

rımı yapmadan elini öpen taliplerde olduğu
gibi, her bir ocağın kendi içinde de büyükbaş olarak kabul ettiği bir diğer ailenin elini öptüğü ve bunun da yöre Aleviliğinde
“eline gitme” şeklinde telaffuz edildiği bilinmektedir. Bu durum, ocak mensuplarının
kendi içlerinde eline gittikleri ailenin manevi olarak daha güçlü olduğu düşüncesine
işaret etmektedir (Çakmak, 2012: 110). Sarı
Saltık Ocağı’nın mensubu olan “Mollalar”
kolunun42 (Ahmet Yurt ve ailesinin kökenine verilen isim) Seyyid Nesimi’nin Karaca
köyünde yaşayan aile efradına bu yönde bir
saygı gösterdikleri bilinmektedir (Çakmak,
2012: 191, 237).
42 Bu isim Seyyid Nesimi’nin kardeşi olan Seyyid
Molla Mustafa’ya istinaden verilmiştir. Bkz. Çakmak,
2012: 86.
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Tunceli’deki diğer ocaklara nazaran,

(1998: 97) ve Saltık’ın da (Çakmak, 2012:

bölgedeki aşiretler içinde talipleri bulunma-

238) işaret ettiği gibi, eskiden Dersim aşiret-

yan Sarı Saltık Ocağı,43 buna rağmen diğer

lerinin vicdanı durumunda olan bu ocak’ta,

ocaklar ve onların talipleri tarafından büyük

en büyük yemin ve cemlerin yapılıp, müş-

bir saygıya layık görülmüştür. Bu durum,

külatların çözüldüğü, aşiret anlaşmalarının

“eri erden seçen kördür” Alevi anlayışı uya-

dahi bu ziyaret başında yerine getirildiği

rınca, ocak mensupları ve Sarı Saltık kültü

bilinmektedir.44

ile alakalı diğer kutsal unsur ve mekânların
kutsanması şeklinde ifade bulmaktadır.

Ocağın Toplumsal Yapı
İçerisindeki Konumu ve
Fonksiyonları
Sarı Saltık Ocağı, bölgedeki Alevi halkın
kendi yaşamı içerisinde uyguladığı inançsal
bazı pratiklere kaynaklık yaptığı gibi, aynı
zamanda kendisinden bağımsız diğer uygulamalara da dahil olmuştur. Asıl taliplerinin Tunceli dışında bulunmasına rağmen,
sahip olduğu türbe, mezar ve kutsal emanetlerden ötürü bölgedeki bütün Aleviler
tarafından takdis edilen bu ocağın mensubu
bulunan pir ve dedelerin, Alevilik inancının
sürdürücülüğünde etkin bir rol oynamalarından ötürü toplumsal bir kabul gördükleri söylenilebilir. Dersimi (1997a: 138) Sarı
Saltıklı seyyidlerin Dersim aşiretleri içinde
Alevi inancı yönünden hiçbir yetkiye sahip
olmadıklarını dile getirmiş olsa da, ocağın
sahip olduğu toplumsal statü ve icra ettiği
pratikler açısından durumunun pek de bu
yönde olmadığı anlaşılmaktadır. Yaman
43 Ocağın Dersim (Tunceli)’den muhtelif yerlere göç
eden Alevi Kürtleri ve dönme olarak görülen, sonradan Kürt olanları kendilerine mürid kabul ettiği öne
sürülmüştür (Dersimi, 1997a: 138).
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İnanç ile iç içe geçmiş olan bütün toplumsal pratiklerde ocağın yol göstericilik ve
onay verme yetkisine sahip olduğu da görülmektedir. Sarı Saltık Ocağı mensupları,
cenaze, düğün, musahiplik, Kerbela matemi
ve 12 imam kültü, Hızır orucu, cem törenleri, uyuşmazlık vb. meselelerde oynadıkları
aktif rol ile Hozat yöresindeki diğer ocaklar
arasındaki farklılıklarını göstermektedir.45
Ocağın yöre Alevileri içerisinde böylesine
etkin bir rol oynamasında, geçmişten bugüne değin toplum nezdinde sağladığı maddi ve manevi faydalarının etkisinin olduğu
düşünülmektedir. Geçmişte bu faydaları
gerçekleştiren ocak mensubu kişilerin etrafında oluşan “kutsal hale”, kendi soylarından gelen diğer ocakzadelerin de toplum tarafından takdis edilmesine vesile olmuştur.
44 Ocağın etki alanını genişletmesinin nedenleri arasında, sağlamış olduğu popülarite ile birlikte, her biri,
ekonomik açıdan bağımlı oldukları kendi talip aşiretlerinin menfaatini gözeten diğer ocaklardan (Gültekin,
2004, s. 92) farklı olarak, Sarı Saltık Ocağı’nın bölgede
taliplerinin bulunmamasının da etkisi olmuştur. Böylesine bir talip mensubiyetine sahip olmaması, ocağın
uyuşmazlıklar konusunda tarafsızca davranacağı intibasının oluşmasında etkin bir rol oynamış olabilir
(Çakmak, 2012: 131).
45 Bunlar hakkında ayrıntılı bilgi ve bu uygulamalarda Sarı Saltık Ocağı mensuplarının oynadığı rol ile
ilgili bkz. Çakmak, 2012: 135-153.
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Ocağın evlad-ı resul soyuna mensubiyeti

aldığı ve Alevi Türklerin olduğu gibi Alevi

iddiaları ile şekillenen tarihi ve menkıbe-

Kürtlerin, Kürtleşmiş Alevi Türkler, Türk-

vi meşruiyeti, ocak kurucusu ve üyelerinin

leşmiş Alevi Kürtler, Abdallar ve eski de-

gerçekleştirdiğine inanılan keramet öyküle-

virlerde ihtida etmiş olup köken itibarı ile

ri ile tahkim edilip, bir üstünlük statüsü sağ-

Anadolu’nun bir kısım yerli halklarının da

lanmıştır (Çakmak, 2012: 131).

Alevi oldukları söylenilebilir.

Bütün bu icraatların nedenleri arasında

Bugün Tunceli Alevilerinin, Türkçe’nin

yer almakla birlikte, bu nedenlerin sonuçla-

yanı sıra anadil olarak Kürtçe ile Zazaca’yı

rından da etkilenen Sarı Saltık Ocağı, sahip

(Kırdaşki ve Kurmancki)47 konuştukları ve

olduğu ziyaretgâhlara gösterilen saygı ve

diğer Alevi inançlarından farklı bir şekilde

takdisten ötürü, aynı zamanda bölgede var

kendilerine özgü birtakım yerel inançları

olan kutsal mekân kültünün konsolide edil-

yaşattıkları görülmektedir. Bunun da yanı

mesine de katkı sunmuştur.

sıra, Türk isminin yöresel dilde pejoratif bir

46

manada kullanılıp, Sünnilik ile eşdeğer gö-

Tunceli’de Etnik Kimlik ve Sarı
Saltık Ocağı’nın Rolü

rülmesine rağmen, Kürt isminin Kızılbaş ile

Bölge halkının sahip olduğu etnik kim-

(Bruinessen, 2008: 105; Gezik, 2000: 44; Fı-

likten ötürü meydana gelen tartışmalara

rat, 2010: 148-149; Deniz, 2012: 97; Çakmak,

bölgede var olan Alevi ocakları da müdahil

2012: 155).48 Netice olarak, Tunceli’deki et-

olmuştur. Hatta bu ocakların, kendilerine

nik eğilimlere göre şekillenen kimlik tasav-

bağlı olan taliplerinin dile getirdiği Kürt

vurunun, iç içe geçmiş ve kullanılan anlam-

ya da Zaza kimliği vurgusundan farklı, bir

larının ötesinde değerler yüklenilen bir dizi

Türk kimliği üzerinde ısrar ettikleri de gö-

algı ile şekillendiği söylenilebilir. Bu yüzden

eş anlamlı kullanıldığı da tespit edilmiştir

rülmektedir. Türk-Türkmen köken ile bağlantılı okunan Alevi kimliğine yönelik dile
getirilen bu yapısal ve genelleyici bakış açısında, Aleviliğin coğrafi yakınlık, inançsal
benzerlik, sosyolojik etkileşim, vb. nedenler
sonucu meydana getirdiği güncel ve işlevsel boyut göz ardı edilmiştir. Ocak’ın da
(2009b:260) ifade ettiği gibi, Aleviliğin etnik köken itibarıyla değişik unsurları içine
46 Sarı Saltık Ocağı’na ait kutsal mekanların işlevleri ve mekanlara gerçekleştirilen ziyaretlerde taşınan
amaç ile birlikte icra edilen ritüeller hakkında bkz.
Çakmak, 2012: 132-135.

47 Bkz. Andrews, 1992: 161-163, 171-174; Dersimi,
1997b: 66; Gezik, 2000: 125; Şener, 2004: 83, 98; Aksoy,
2006: 132; Bruinessen, 2008: 88; Fırat, 2010: 144-148.
48 Bu durum yöresel dil olan Zazaca’da, “iyeke zonema qeseykene pöre aleviye (bizim dili konuşanların hepsi
Alevidir), ma Alevime, ma Kırmancme (biz Aleviyiz, biz
Kırmancız) ifadesi ile Tırkura Alevi nevejine (Türklerden Alevi çıkmaz) özdeşliği ile telaffuz edilmektedir
(Fırat, 2010: 146, 148-149; Çakmak, 2012: 155). Bu durumun sadece Tunceli Alevilerine özgü olmadığı Atalay
(Atalay, 1991: 32-33) ve Melikoff (2009: 133) tarafından
verilen bilgilerden de anlaşılmaktadır. Alevi-Bektaşi
zümrelerine mensup Çepni, Tahtacı ve Bulgaristan
Kızılbaşlarının da, Sünni inanç sahibi komşularını
Türk olarak adlandırdıkları görülmektedir.
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de bölgenin sahip olduğu tarihi ve kültürel

liyası olduğunu öne sürmüştür. Sar isminin

özelliklerin, Türk, Kürt, Ermeni ve diğer

Med-Mar dilinde dağ demek olduğunu ve

halklar arasındaki etkileşim ile yoğrulan bir

Saltık’ın bu dağ üzerinde gömülü bulunma-

Alevi-Kızılbaş inancı altında birleştirilip,

sı sebebiyle, bu dağa Sarsaltık yani Saltık’ın

kendine özgü bir kimlik oluşturduğu dile

Dağı denildiği de Dersimi tarafından ifade

getirilebilir.

edilmiştir. Dersimi (1997b: 73) ayrıca, bura-

Yöresel dilleri konuşmalarına rağmen
çoğunluğunu pir ve dedelerin oluşturduğu bir kesim ocakzadenin, kökenlerini
Horosan’a dayandırarak Türk olduklarını
iddia ettikleri bilinmektedir (Gezik, 2000:
147; Danık, 2010: 116-117; Deniz, 2012: 332).49
Sarı Saltık Ocağı mensuplarının da bu iddia

daki sarı isminin Türkçedeki sarı sıfatı ile
bir ilgisinin olmadığını da belirtmiştir. Benzer şekilde Çem de (1999: 107), Sarı ve Saru
isimlerinin Türkçedeki renk isminden farklı
olarak, yöresel dildeki ahali ve baş (ser) anlamlarında kullanılabileceğine dikkat çekmiştir.

sahipleri arasında yer alıp, bu düşünceleri

Kürtçenin Kurmanc ve Zaza lehçeleri

Hozat yöresinde dile getirenlerin başında

ile birlikte Türkçeyi de mükemmel konuş-

geldikleri görülmektedir. Bunda, diğer ocak

tuklarına vurgu yapılan Sarı Saltıklıların

ataları hakkında belirgin bir tarihsel bilgi ol-

Kürtlük duygularının çok güçlü olduğu ve

mamasına rağmen Sarı Saltık’ın sahip oldu-

bu soyun mensuplarından olan Miralay Xa-

ğu Türkmen kimliğin etkisi de bulunmak-

lıt (Halıt)’ın Kürt Teali Cemiyeti üyesi, Mıla

tadır. Bundan ötürü ocak mensupları, Sarı

Xıdır (Molla Hıdır)’ın da Balkan Harbi es-

Saltık üzerinden etnik kimliklerini Türk-

nasında İstanbul’da kurulan Kürdistan Mu-

lüğe dayandırdıkları için, yöredeki diğer

hibban Cemiyeti’nin kurucusu olduğu dile

Alevilerin de bu kökenden geldiğini iddia

getirilmiştir (Dersimi, 1997b: 73-74). Ayrıca,

etmektedir.50

Sarı Saltık ailesine mensup 32 kişinin, Cum-

Bunun da yanı sıra, Sarı Saltık’ı Türklükten ziyade Kürtlük ile ilişkilendiren düşünceler de mevcuttur. Dersimi (1997a: 138139; 1997b: 73) Sarı Saltık’ın, Hacı Bektaş tarafından Dersim’e gönderilmiş bir Kürt ev-

huriyet döneminde meydana gelen 19371938 Dersim olaylarında topluca kurşunlanıp öldürülmesi hadisesi (Çakmak, 2012:
217-218), Dersimi’nin verdiği bilgilerdeki
gibi bir Kürtlük davası güttüklerinin düşünülmesine ve bundan ötürü de cezalandırıl-

49 Horasan ile ilgili yapılan farklı tartışmalar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Çakmak, 2012: 154-155.

dıkları ihtimalini göz önüne getirmektedir.

50 Bu iddia -daha önce de bahsedildiği gibi- diğer
seyyid ailelerince de dile getirilen Horasan’dan gelme
inancı ile desteklenip, kökenlerini Türklüğe bağlama
şeklinde izah edilmektedir (Çakmak, 2012: 156, 202204, 231-232).

bugün kendi etnik anlayışlarını Tunceli’deki
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bu gelişmeler ile pek de örtüşmemektedir.

bir anlatım ile ifade edilmesi de mümkün

Söz konusu durum her ne kadar bu yönde

değildir. Bu yüzden de genel olarak Alevi-

olsa da, insanların Sarı Saltıklı dedelerin

Bektaşilik özel de ise Sarı Saltık kültünün,

kendilerini Türk olarak nitelendirmelerine

disiplinler arası mukayeseli bir yaklaşım ile

hoş görüyle yaklaşıp, kabul ettiği ve aynı za-

ele alınması bir zorunluluk haline gelmiştir.

manda “ötekileştirdiği Türklüğün” bu temsilcilerine saygıda kusur etmediği de ayrıca
belirtilmelidir (Çakmak, 2012: 156).

SONUÇ

Bugün hala, Sarı Saltık kültünün Anadolu topraklarındaki yayılımının spesifik
örneklerini sorgulayarak, bu örnekler arasındaki bağlantıyı kuran disiplinler arası
sentetik bir çalışma ne yazık ki söz konusu

13. yüzyıl ile birlikte ismi ön plana ge-

değildir. Bu formasyona sahip olmayan di-

len Sarı Saltık’ın, günümüze değin uzanan

siplin yoksunluğunun meydana getirdiği

9 yüzyıllık bir tarihi serüvenin de baş aktö-

birtakım örneklerde, ideolojik bakış açıla-

rü olması, hayret verici ve heyecan dolu bir

rının tarafgirliğini sergileyen körlüğe hala

merakın uyanmasını adeta zorunlu kılmış-

rastlanılmaktadır. Buradaki en büyük pa-

tır. Yaşadığı zaman ve coğrafyanın sınırları-

yeye, Sunni İslam’ın perspektifi ile Alevilik-

na hapsolmayıp, adı etrafında teşekkül eden

Bektaşiliğe yaklaşan ilahiyat kökenliler ve

bir kült sayesinde, tarih ve mekân üstü bir

Türk milliyetçilerinin bakış açıları sahip

role kavuşturulan bu karakterin hikâyesi,

olmuştur. Zira Tunceli’de faaliyet gösteren

bugün hala güncelliğini koruyarak, gelecek

Sarı Saltık Ocağı hakkındaki ilk “akademik”

içerisindeki yerini almaya hazırlanmakta-

çalışmayı gerçekleştiren Talip Tuğrul’un

dır.

kullandığı ilahiyatçı yöntem bu perspektif
Mevzu bahis olan bu kültün muhtelif

mıntıkalara yayılmasının kendine özgü birtakım gerekçeleri ve bunun sonrasında da
tetiklediği bazı nedenler olmuştur. Tunceli

ile maluldür. Ayrıca, söz konusu bu bakış
açılarına yöneltilen bölgesel tepkilerin de
birtakım problemler ile yüklü olduğu göz
ardı edilmemelidir.

Aleviliği özgülünde görülen bu neden-sonuç

Tunceli-Dersim bölgesinin inançsal hav-

ilişkisi, bu bağlamda ifade edilen etkileşi-

zasını oluşturan dini, etnik, siyasi, iktisadi ve

me örnek teşkil edici bir hüviyete sahiptir.

çevresel akıntıların tarihsel uğraklarının göz

Bölgenin dahil olduğu Alevi inancının nevi

ardı edilmesinin, bugün hala bölgede var-

şahsına münhasır olan özelliklerinin, aynı

lığını sürdüren Alevi inancının anlaşılması

zamanda Sarı Saltık kültünün genişleyip,

hususunda büyük bir eksikliğe neden ola-

şekillenmesine de tesirleri olmuştur. Bu et-

cağı muhakkaktır. Tunceli’de mevcut olan

kileşimin tek taraflı olarak gözetilemeyeceği

birçok kültün yanı sıra, Sarı Saltık kültü ile

bir yana, tarihsel derinlikten yoksun kuru

alakalı olan Sarı Saltık Ocağı’nın doktriner
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ve ritüel yapısını meydana getiren tarihi ve
menkıbevi mecranın kökenleri, bu kompleks
etkileşimin kendisinde saklıdır. Netice olarak, bölgesel inancın parçası olan Sarı Saltık
Ocağı’nın meydana getirmiş bulunduğu her
bir maddi ve manevi icraatın, kapısı Dersim
Aleviliğine açılan bütünsel bir sürekliliği
beslediği de unutulmamalıdır.
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EK (FOTOĞRAFLAR)

Fotoğraf 1Sarı Saltık’ın olduğu
iddia edilen mezar

Fotoğraf 2Sarı Saltık’ın mezarının
yanında bulunan dinlenme
ve aş pişirme yeri.

Fotoğraf 3Dinlenme ve aş pişirme
yerinin içeriden görünümü.
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Fotoğraf 4Yeşil bir bez
içerisinde muhafaza edilen
Seyyid Nesimi’nin pabuçları.

Fotoğraf 5Kutsal olduğuna inanılan
madeni tas ile 12 imamı
temsil eden 12 anahtarlık

Fotoğraf 61937-38 olaylarında öldürülen
Sarı Saltıklı ailelere ait toplu
mezar yerinde yaptırılan türbe.
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YAZI TESLİM KURALLARI

1. Dergiye gönderilecek yazılar, Word (7 veya

8. Yazının yayımlanması konusunda son karar

8 üstü versiyon, IBM uyumlu ) programında

dergi yayın kuruluna aittir. Yayın kurulu ka-

yazılmış olmalıdır.

rarına ilişkin bir mektup, hakem değerlendir-

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

melerinin birer fotokopisi ile birlikte en kısa
sürede yazarlara gönderilir.
YAZILARIN GÖNDERİLECEĞİ ADRES
ALEVİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
Adres: 1201 Sokak No: 55 Ostim-ANKARA

özetleri de yazıyla gönderilmelidir. Özette,

Tel: 0.312 267 35 51

araştırmanın kapsamı ve amacı belirtilmeli,

Belge Geçer: 0.312 267 35 59

kullanılan yöntem tanımlanmalı ve ulaşılan
sonuçlar kısaca verilmelidir.
4. Yazıda paragraflar girintili olmalı; ancak gi-

Elektronik Posta:
info@alevilikarastirmalaridergisi.com

rintiler için “sekme” veya “boşluk” tuşları

KAYNAKLARIN DÜZENLENMESİ

kullanılmamalıdır. Paragraf özelliklerinden

1. Makalede kaynaklardan yapılan atıflar metin

ayarlama yapınız.

içi dipnot yöntemi ile gösterilir. Metin içi dip-

5. Yazar ismi ya da isimleri makalede değil ma-

notta parantez açılarak yazarın veya yazarla-

kaleye iliştirilecek kapak sayfasında yer al-

rın soyadı, atıf yapılan kaynağın yayın tarihi,

malıdır. Bu kapak sayfasında, yazar isimleri

alıntının yapıldığı sayfa numarası gösterilir.

dışında metin başlığı, yazarın adresi, telefonu, varsa elektronik posta ve faks numarası
yer almalıdır.

2. Orijinal makalede atıf yapılan dipnotun sahibi isim olarak dillendiriliyorsa ayrıca parantez içi dipnotta isim soyad bilgisi verilmez.

7. Hakem raporları doğrultusunda yazarlar-

Sadece atıf yapılan kaynağın yayın tarihi ve

dan, yazılarında bazı düzeltmeler yapmaları

alıntı yapılan kaynağın sayfa numarası göste-

istenebilir.

rilir.

341

ALEVİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

3. Atıf yapılan kaynağın yazarı iki kişiyse, her

5. Derleme kitaptaki bir makaleden atıf yapıl-

iki yazarın da soyadı parantez içi dipnotta

ması durumunda kullanılacak yöntem şu şe-

verilir.

kilde olmalıdır:

4. Atıf yapılan kaynağın yazar sayısı ikiden fazla ise, ilk yazarın soyadından sonra ‘’vd.’’ ifadesi kullanılır.

ta bulunulan kaynak birden fazla ise parantez
içi dipnotta iki kaynağın arası noktalı virgülle
ayrılır.

pılması durumunda yöntem örnekteki gibi
olmalıdır:
AKDAĞ, M.(1990). “Türk Eğitim Sisteminde
Yatay Ve Dikey Geçişler”. Milli Eğitim Dergi-

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

si, S. 94, s. 67-72.
7. Yapılan atıf yayınlanmamış bir teze ait ise
kullanılacak yöntem şu şekilde olmalıdır:
AKDAĞ, M.(1993). Genel Liselerin Matema-

dipnot düşülmelidir.

tik ve Fen Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar.

Kaynakçanın Düzenlenmesi

Yayınlanmamış Doktora Tezi. İnönü Üniver-

1. Kaynakçada atıf yapılan kaynaklar yer almalı
ve soyadına göre alfabetik bir sıralama izlenmelidir.

sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Malatya, Türkiye.
8. Yapılan atıf bir kongre veya sempozyum bil-

2. Aynı yazara ait birden fazla eserden atıf yapılmışsa, sıralamada yayın tarihi temel alınmalıdır.

dirisine ait ise kullanılacak yöntem şu şekilde
olmalıdır:
AKDAĞ, M. ve Tok, H.(2004). Geleneksel

3. Kaynakçada atıf yapılan kitabın gösterilmesi
örnekteki gibi olmalıdır:
Abdulbaki.(1992).

Öğretim ile Power Point Destekli Öğretimin
Öğrenci Erişimine Etkisi. XIII. Ulusal Eğitim

Alevi-

Bektaşi Nefesleri. İstanbul.
4. Kaynakçada atıf yapılan çeviri kitabın göste-
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Üzerine Denemeler. İstanbul.
6. Dergide yayınlanmış bir makaleye atıf ya-

5. Makalenin atıf yapılan ilgili bölümünde, atıf-

GÖLPINARLI,

KALPAKLI, M.(Ed.).(1999). Osmanlı Divan Şiiri

Bilimleri Kurultayı. İnönü Üniversitesi Eğitim
Fakültesi. Malatya. Türkiye. 06-09 Temmuz.
9. İnternette bir yayından yapılan atıf şu şekilde

rilmesi örnekteki gibi olmalıdır:

olmalıdır:

FORDHARA, Frieda.(2008). Jung Psikolojisi-

KÖKEL, Coşkun. (2006). Seyyid Garip Musa

nin Ana Hatları. Çev: Aslan Yalçıner. İstan-
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