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Muhabbet kainatın yaradılışının sebebidir. Bu muhabbetin 

odağı olan sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) 

bizlere şahit, mübeşşir, müjdeleyici, aydınlatıcı, alemlere rahmet 

olarak ve güzel ahlakı tamamlamak için gönderilmiştir. Yeryüzünde 

halıkın halifesi olan insan bu ahlak pınarından nasiplendikçe eşref-i 

mahluka mazhar olacak ve varlığının manasını anlayacaktır. 

İslam ve muhabbet gözlüğünden kevni ayetleri anlamaya ça-

lışan insan, İslam düşünce geleneğinde yüzlerce yıllık tasavvuf kül-

türünü geliştirmiştir. Bu pınardan beslenen, yaradılış sebebinin abdiyet olduğunu ve en yüce makamın 

kulluk olduğunu anlayan ve dünyevi hırslarından arınarak yetişen pirler ve mutasavvıflar İslam’ın yayı-

lışına güzel ahlaklarıyla alemdar olmuşlardır. Bu pirlerin farklı meşreplerine göre farklı tasavvufi ekoller 

oluşmuş, bu oluşum da inananlara muazzam bir düşünce zenginliği katmıştır. Bu ekollerin kurduğu tek-

ke ve zaviyelerin her biri zerafet ve letafet sahibi kamil insan yetiştiren, bulundukları coğrafyada uyanışın 

ve aydınlanmanın merkezi olmuşlardır.

Tüm tasavvufi düşünce geleneklerinde ortak olan en önemli öğe Peygamberimizin övgüyle ve say-

gıyla anılması, devamında benzeri bir iltifat ve hürmetin onun mübarek Ehl-i beyt’ine gösterilmesidir. 

Bu bağlamda tüm tasavvufi kollar Ehl-i beyt’i, Hz. Muhanmmed Mustafa (s.a.v.) ile beraber bu asil aileyi 

oluşturan anaların anası Hz. Fatıma’yı, evlatları Hasan ve Hüseyin Efendilerimizi ve de “Şah-ı Merdan”, 

“Haydar-ı Kerrar” İmam Ali Efendimizi sürdükleri yolun büyüğü olarak anar ve seyr-i sülukun başına 

koyar.

Tasavvuf ehli, Ehl-i beyt’i İslam’da ilk tasavvuf mensupları olarak görür. Nitekim Hz. Ali, Hz. Fa-

tıma, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin, dedeleri Hz. Muhammed’in hanesinde yaşayıp onun eğitim ve terbi-

yesinden nasiplenerek kemale ermişlerdir. Devamında Ehl-i beyt neslinden zuhur edip gelen 12 İmam, 

tasavvuf geleneğinde ilim ve irfan deryasının bir katarı olarak kabul edilmişlerdir.

Türklerin İslam’la şereflenmesiyle birlikte Türkistan’da tasavvuf düşüncesi kök verip gelişmeye baş-

lamıştır. Pir-i Türkistan’ın, Hoca Ahmed Yesevi’nin, Türk toplumunda muhabbet temelli tasavvufi bir 

İslam anlayışının gelişmesinde büyük katkısı olmuştur. Onun ulu dergahında yetişen bir çok derviş dört 

bucağa yayılmıştır. Bu bağlamda 13. yüzyılda Anadolu’ya göç eden dervişler, Anadolu’yu iskan ederken 

köyler, tekkeler, zaviyeler açarak hem gönüllere hem de Anadolu’ya inanç ve kültür damgasını vurmuş, 

bizlere bu mübarek toprağı ebedi yurt kılmışlardır. 

MUHABBET ÜZERE

NURETTİN ÖZDEBİR

Ankara Sanayi Odası Başkanı
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Yesevi Dergahı’nda yetişip, Yesevi halifesi Lokman Perende’den bire bir eğitim almış Hacı Bektaş-ı 

Veli de Horasanlı bir er olup Nişabur şehrinde doğmuş, Yesevi çerağından aydınlanmış ve “Urum” ül-

kesini irşadla görevlendirilmiştir. 13. yüzyılın ilk yarısında Anadolu’ya gelen Hacı Bektaş-ı Veli Anadolu 

erenlerine baş olmuş, Pir, Hünkar ve Serçeşme gibi sıfatlarla taltif edilmiştir. Aslan ve ceylanların dost 

olduğu dergahını Anadolu’nun tam ortasında, bugün adıyla anılan Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde kur-

muştur. Hacı Bektaş-ı Veli, 13. yüzyılda Sulucakarahöyük adıyla anılan köyde kurduğu dergahta aynı 

Yesevi Dergahı’nda olduğu gibi dervişler yetiştirip farklı bölgelere görevlendirerek büyük bir manevi 

aydınlanmayı gerçekleştirmiştir. Sadece Anadolu değil, Balkan coğrafyasına da geçen Hacı Bektaş-ı Veli 

dervişleri Doğu Avrupa topraklarında da tasavvuf kültürünü temellendirecek çalışmalar yapmıştır.

Hacı Bektaş-ı Veli düşüncesinin kökleri Hoca Ahmed Yesevi üzerinden 12 İmam’a ve Ehl-i beyt’e 

ulaşmaktadır. Bu sebeple Hacı Bektaş-ı Veli, Anadolu ve Balkanlar’da aynı zamanda Alevi-Bektaşi inancı-

nın tarihi önderi olup, eren öğretisinin örgütlenmesini sağlamıştır. Hacı Bektaş-ı Veli’nin öğrencisi birçok 

derviş Anadolu’nun dört bir yanında tekke, ocak ve köy kurarak kitlelere Ehl-i beyt sevgisini vermeye 

çalışmıştır. Bu yanıyla Alevi-Bektaşi inancı kültür ve tarihimizin en önemli, en stratejik değerlerinden biri 

olup Hacı Bektaş-ı Veli ve yetiştirdiği dervişler önemli inanç önderlerimiz arasında yer alırlar. 

Alevi-Bektaşi inancının toplumsal ve kültürel hayatımızdaki bu önem ve önceliğinden yola çıkarak 

faaliyetlerini başlatan Alevilik Araştırmaları Dergisi asli bir milli hizmeti yerine getirmektedir. Alevilik 

Araştırmaları Dergisi; konunun bilimsel, akademik bir zeminde incelenmesine aracı olup ülkemizin kül-

tür ve bilim hayatına önemli katkılar yapmaktadır.

Bu vesile ile derginin yönetim kurulu üyelerini, emeği geçen herkesi kutluyor, başarılarının ve hiz-

metlerinin devamını diliyorum. 
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Hacı Bektaş Veli, 13. yüzyılda Anadolu’ya Yesevi Dergahı’ndan: 

“Bektaş seni Urum’a saldık, git ve orayı yurt tutarak irşat et” şia-

rıyla görevli olarak gönderilmişti. “Yüce Pir” binlerce kilometrelik 

yolu yıllar içinde aşıp, onlarca ülke geçip, önemli İslam büyükleri-

nin mekanlarını ziyaret ederek Urum’a varmıştı. Gaziantep, Doğu 

Anadolu, Sivas, Kayseri gibi bölgelerde konaklamış en sonunda İç 

Anadolu’da bir Çepni-Türkmen köyü Sulucakara(h)öyük’e yerleş-

mişti. O tarihte bu köyde Yunus Mukri adında bir Çepni beyi ve yakın ailesi konaklamaktaydı. “Koca Pir” 

vardığı köyde insanlara kendini Horasan diyarının eri olarak tanıtmış, ecdadını Muhammed-Ali olarak 

belirtmiş, mürşidini Ahmed Yesevi olarak aktarmış ve Çepni boyu mensubu bu canlara mihman olmuştu. 

Devamında mihman olduğu bu köye yerleşen Hünkar, dergahını burada kurarak, çerağını burada yaka-

rak, sofrasını ve postunu burada sererek serçeşme makamına ulaşmıştı. 

Başlangıçta bir köyün insanını sahip olduğu irfan çeşmesinden gıdalandıran Hazret-i Pir kısa zaman 

içerisinde tüm Anadolu’ya ilim ve irfan hikmetini yayabilmiştir. Kadıncık Ana gibi asil bir Anadolu bacısı 

Hacı Bektaş Veli’nin inanç ve düşünce derinliğini hissetmiş ve kendisini “er” sıfatıyla anmıştır. Hacı Bek-

taş Veli: “Okunacak en büyük kitap insandır” diyerek felsefesinin temeline insanı ve insan sevgini almış-

tır. O Tanrı’nın varlığını anlamanın özünü ilahi aşkta bulmuştur. Nitekim Sulucakara(h)öyük’te kurduğu 

dergahında yetiştirdiği dervişlerine de aynı bakış açısını vermiş, onları benzeri misyonlarla farklı bölge-

lerde öğreti adına hizmette bulunmaları için görevlendirmiştir. Hazret-i Hünkar’ın halifeleri vardıkları 

diyarları şenlendirmiş, köyler kurmuş, ocak ve tekkeler uyandırmıştır. Bizzat sosyal hayatın içinde yer 

alarak insanlara sadece inançsal anlamda değil; sosyal, ekonomik ve kültürel anlamda da önderlik yap-

mışlardır. 13. yüzyıldan itibaren Anadolu’nun her bölgesinde hatta Doğu Avrupa (Balkanlar) coğrafya-

sında yol dervişleri faaliyette bulunmuşlardır. 

Düşünsel-inançsal kökenleri Ehl-i beyt ve On İki İmamlar merkezli olarak gelişen Alevi-Bektaşi 

inancı, zaman içerisinde Avrasya denilen geniş coğrafyanın inançsal tarihsel bir gerçeği olmuştur. Alevi-

Bektaşi inancının tarihi-karizmatik temsilciliğini yapan Hacı Bektaş Veli’nin belirlediği toplumsal ve dü-

şünsel strateji bağlamında tüm dervişler, tekke ve ocaklar birbiriyle inançsal bağlantı halinde olmuş Hacı 

Bektaş Veli Dergahı “Pir Evi” namıyla kurumsal piramidin en üst noktasında yer almıştır. 

İRFAN MEYDANI

Özgür Savaş ÖZÜDOĞRU
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Anadolu ve Balkanlar’daki tüm Alevi-Bektaşi inanç merkezleri yüzyıllar boyunca eren inancının ana 

taşıyıcısı olup dede, baba gibi inanç önderlerini, talip, muhip gibi inanç gruplarını, başta cem olmak üzere 

tüm inançsal pratikleri ve ritüelleri belirleyen temel özne olmuştur. Bu sosyolojik özelliği ile Alevi-Bektaşi 

ocak ve tekkeleri son derece orijinal bir sistemi kendi içinde yazılı hale getirmeden, dayatma ve cebire 

meyletmeden kurmuş ve yüzyıllar boyunca yaşatabilmiştir. 

Alevi-Bektaşi inancı Hacı Bektaş Veli’nin: “Çalışmadan geçinenler bizden değildir” sözünü temel 

alıp üretmeyi ve paylaşmayı benimsediği için Alevi-Bektaşi dervişleri toplum için birer sosyal önder de 

olmuştur. Yurt tuttukları bölgelerde erenler tekke ve ocakları aracılığı ile gündelik yaşama da katkıda 

bulunmuştur. Bu dinamik yapısıyla ocak ve tekkeler tabir yerindeyse “Miskinler Tekkesi” değil; insana, 

topluma ve yaşama değer katan ve fayda sağlayan sosyal birimler olmuştur. 

Alevi-Bektaşi inancı yüzlerce yıllık tarihi içinde derin bir edebi ve sanatsal birikimi de var etmiştir. 

Aşıklık-ozanlık-zakirlik geleneği bağlamında Alevi-Bektaşi inancının temel ilke ve değerlerini sayısız aşık 

ve ozan “Telli Ku’ran” olarak anılan bağlama eşliğinde terennüm etmiş ve yüzyıllar içinde muhteşem bir 

müzik ve edebiyatı ortaya koymuştur. 

Alevi-Bektaşi inancı yüzlerce yıl öteden bugüne taşıdığı tüm inançsal-düşünsel bu dinamiklerine 

karşın, Anadolu’nun en önemli tarihsel-kültürel yapılarından, değerlerinden biri olmasına karşın insa-

nımıza ve insanlığa olması gereken düzeyde tanıtılamamış ve aktarılamamıştır. Bu sosyolojik gerçekten 

yola çıkarak yayımlamaya başladığımız Alevilik Araştırmaları Dergisi Alevi-Bektaşi inancının bilimsel-

akademik boyutta araştırılıp, ana bileşenlerinin ortaya konularak insanlığa ulaştırılmasını kendisine 

misyon edinmiştir. Alevi-Bektaşi inancı üzerine ülkemizin farklı üniversitelerinde araştırmalar yapan 

yüzlerce bilim insanımız mevcuttur. Bizim amacımız ise bu kıymetli bilim değerlerimizin, beyinlerimi-

zin değerli ve anlamlı çalışmalarını kamuoyuyla buluşturmaktır. Bu aracılık sadece Türkiye’deki değil 

dünyanın farklı ülkelerinden birçok bilim insanının Alevilik-Bektaşilik üzerine çalışmaları için de ge-

çerlidir. Konunun bilimsel zeminde araştırılıp insanlığa taşınması en büyük isteğimiz, buna dergi yayı-

nımızla aracı olmak ise en büyük hedefimizdir. Bu sebeple başından itibaren dergimize gönderdikleri 

makalelerle, yayınlayacağımız metinlere yaptıkları hakemlikle bilimsel anlamda büyük katkıda bulunan 

bilim insanlarına ve bilim-danışma kurulu üyelerimize sonsuz teşekkür eder, hürmetlerimizi sunarız. 

Dergimiz başta üniversiteler olmak üzere, il kütüphaneleri, araştırma merkezleri, konu ile ilgili çalışma 

yapan bilim insanları, Alevi-Bektaşi örgütleri, inanç önderleri gibi geniş bir okuyucu çevresi tarafından 

takip edilmektedir. Toplumun farklı kesimlerinden dergimize yoğun bir ilgi bulunmakta olup, yakından 

izlenmektedir. Tüm okuyucularımıza dergimize duyarlılıklarından dolayı ayrıca teşekkür ederiz. Diğer 

taraftan mertliğin, ahlakın adı olan “Ali yolu”nda naçizane niyetlerle neşretmeye çalıştığımız dergimize 

maddi ve manevi hiçbir fedakarlığı esirgemeyen değerli yönetim kurulu üyelerimize de huzurlarınızda 

ayrı ayrı şükranlarımızı sunarız. Yolumuz daim, hizmetler kabul olsun.
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Alevi-Bektaşi muhabbetlerinde Hacı Bektaş Veli Hazretleri’ne olan bağlılığı ve iltifatı ifade etmek 

için: “Külah-ı Hacı Bektaş Veli’yi, Giyen idrak eder sırr-ı Ali’yi” sözü sıklıkla tekrarlanır. Bu latif kelamda 

Hacı Bektaş Veli; “Pir”, “Hünkar” ve “Serçeşme” olarak “Şah-ı Merdan” İmam Ali’nin şahsında anlamını 

bulan kamilliğin temsilcisi olarak gösterilir. “Ulu Şah”ın iki cihan güneşi Hazreti Muhammed’den aldığı 

irşatla evladı olan On İki İmam’a aktardığı asalet devamında Horasan’da Hoca Ahmed Yesevi’ye ardın-

dan da “Urum Piri” Hacı Bektaş Veli’ye ulaşmıştır. Hacı Bektaş Veli Anadolu’ya gelerek erenlerin yolunu 

Küçük Asya’da inşa etmiş, yüzlerce derviş yetiştirmiş ve 13. yüzyılda son derece önemli düşünsel-kültürel 

bir dönüşüm gerçekleştirmiştir. Tabir yerindeyse erenlerin “şavkı”, tüm Anadolu toprağını Ehl-i beyt’in 

asil yoluyla tanıştırmıştır. Dervişlerin kelamları, tekkelerin ve ocakların hizmetleri Anadolu insanını irşat 

etmiştir. Anadolu insanı “küntü kenz” sırrını, Harabi Baba’nın deyimiyle: “Ey hoca bizdedir sırr-ı ilâhî, 

Biz Bektaş Velî’nin fukarâsıyız” teslimiyeti ve inancı ile tanımıştır. 

Tüm bu tarihsel-inançsal ilkelerden yola çıkarak yayımladığımız beşinci sayımızda Alevi-Bektaşi 

inancını farklı açılardan irdeleyen makalelere yer verdik. “Yunus Emre’nin Şiirlerinde Yaratılış ve Va-

roluş Üzerine Bir Değerlendirme” adlı makalede Alevi-Bektaşi inancının önemli düşün-inanç önderle-

rinden Yunus Emre’nin temsil ettiği felsefi gelenek üzerine değerlendirmeler yapılmaktadır. “Mitlerin 

ve Dinlerin Birlikteliğine Alevi-Bektaşi Deyişlerinden Bakmak: Şah İsmail Hatai ve Pir Sultan Abdal” 

adını taşıyan makalede ise Alevi-Bektaşi inancının iki önemli karizmatik aşığı Şah Hatayi ve Pir Sultan 

Abdal’ın deyişleri üzerine detaylı bir sunum yer almaktadır. “Kardeşlik, Dostluk, Huzur ve Barış Simgesi 

Bir Çepni Köyü: Güvemçetmi” adlı makalede de Balıkesir ilinde önemli bir Çepni-Alevi yerleşim birimi 

olan Güvemçetmi köyü hakkında genel bir tanıtım yapılmaktadır. “Derviş Rûhullah’ın Bektaşî Nefesle-

ri Adlı Eseri” adlı makale ise Alevi-Bektaşi şiirinin ilk antolojilerinden birini okuyucuya sunmaktadır. 

“Garîbî’nin Şîa Mirâciyesini Esas Aldığı Hazret-i Ali Övgüsü” adını taşıyan makalede de Miraç olayını 

anlatan ve Garîbî’ye ait olan bir kaside üzerinden ortaya konulan tespitler aktarılmaktadır. “Balıkesir 

Çepni ve Tahtacılarında Musahiplik Geleneğinin Toplum Yaşamındaki İşlevi” adlı makalede ise Balıke-

sir yöresi Çepni ve Tahtacı topluluklarında musahiplik merkezli algılamalar incelenmektedir. “Türābį 

Dede-Hurûfîlik ve Risalesi Üzerine” adlı makale ise Hacı Bektaş Veli Dergahı postnişinlerinden Türābį 

Dedebaba’ya ait “Risale” adlı çalışmadaki Hurûfî unsurları analiz etmektedir. “Tokat Bölgesinde Yerle-

şik Bir Alevi Topluluk: Güvenç Abdal Ocaklıları-Kürtünlüler” adlı çalışma ise Güvenç Abdal Ocağı’nın 

EDİTÖRÜN KALEMİNDEN

Yrd. Doç. Dr. Coşkun KÖKEL
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Tokat yöresinde yerleşik olan mensupları ile ilgili detaylı bir sunum yapmaktadır. “Sütlüce’de Bir Bektaşi 

Ocağı: Caferabad (Bademli-Münir Baba) Tekkesi” adını taşıyan metinde de İstanbul’daki önemli Bektaşi 

tekkelerinden biri olan Caferabad (Bademli-Münir Baba) Tekkesi ile ilgili kapsamlı bir tanıtım yapılmak-

tadır. “Âşık Edebiyatı Halk Şiiri’ndeki Eğitsel ve Öğretisel Unsurlar (Âşık Veysel Örneği)” adlı araştır-

mada da 20. yüzyıl âşıklık geleneğinin en önemli temsilcilerinden Âşık Veysel’in belli eserleri üzerine 

incelemeler aktarılmaktadır. “Cönklerden Gün Işığına: Derûnî” adını taşıyan makalede ise Alevi-Bektaşi 

âşıklık geleneğinin önemli ismi Derûnî’nin eserlerinden örnekler verilmektedir. “Kütahya Erenlerinin 

Menkıbelerindeki Keramet Motifleri” başlıklı makalede ise Kütahya bölgesindeki eren kültürü hakkın-

da bilgiler verilmektedir. “Alevî-Bektaşî Menâkıbnâmelerinde Ateş” adlı incelemede de Alevi-Bektaşi 

menâkıbnâmelerinde ateş olgusunun yeri anlatılmaktadır. “Seçilmişlik ve Seçkinliğin Işığında Enis Behiç 

Koryürek ve Vâridat-ı Süleyman” adlı yazıda da 20. yüzyıl Türk şiirinin önemli isimlerinden Enis Behiç 

Koryürek’in Vâridat-ı Süleyman adlı eseri üzerine değerlendirmeler yapılmaktadır. 

Alevilik Araştırmaları Dergisi beşinci sayısında yukarıda kısaca tanıttığımız makaleleri yayımlaya-

rak Alevi-Bektaşi inancı ile ilgili son derece önemli temaları okuyucusuna sunmaktadır. Kıymetli bilim 

insanlarının benzeri içerikteki araştırmalarına önümüzdeki sayılarda da yer vererek Alevi-Bektaşi inancı-

nın bilimsel-akademik boyutta tanıtılmasına mütevazi ölçülerde de olsa katkı sağlamaya devam edeceğiz. 

Bu hizmetleri gerçekleştirirken her türlü katkı ve duyarlılığı gösteren başta yönetim kurulu üyelerimiz 

olmak üzere yazarlarımıza, bilim-danışma kurulu üyelerimize ve de siz değerli okuyucularımıza teşek-

kür ederiz. Yüce Allah ve erenler cümlemizi doğru “rah”ta yürüyenlerden eylesin. Önümüzdeki sayıda 

tekrar buluşmak dileğiyle…
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YUNUS EMRE’NİN ŞİİRLERİNDE YARATILIŞ VE 

VAROLUŞ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

AN ASSESMENT ON CREATION AND EXISTENCE
 IN YUNUS EMRE’S POEMS 

Aynur KOÇAK1 

“Adumı Yûnus dakdum sırrum âleme çakdum 

Levh ü kalemden öndin dilde söylenen benem”

    YUNUS EMRE

ÖZET

Mitolojiler ve dinlerde sözün gücüyle 

evrenin yaratılışı açıklanır. Sözün gücüyle 

gerçekleşen yaratımın ardından varoluş için 

adlandırmanın önemi üzerinde durulur. Bu 

bağlamda Yunus Emre’nin şiirlerinde bu 

tarz inanış sistemi yerini bulmuş mudur? 

Yunus Emre, bunu dizelerine nasıl aktar-

mıştır? Ayrıca Yunus’un varlık bilinci konu-

sundaki görüşleri nasıldır? Metin merkezli 

gerçekleştirilen bu çalışmayla bu sorular, 

13. yüzyıldan günümüze seslenen mutasav-

vıfın dizeleri vasıtasıyla cevaplandırılmaya 

çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yunus Emre, Yara-

tılış, Varoluş, Söz.

1 Prof. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat 
Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. 

ABSTRACT

Cosmogony is explained in myths and 

religions. In the wake of the creation, with 

the help of the power of the word, nam-

ing words is highlighted for existence. Is it 

within this concept that such a belief system 

located its own level in Yunus Emre’s po-

ems? How did Yunus Emre adapted it to his 

verses? Moreover, what is Yunus’s opinion 

about existence awareness? Via this text ori-

ented study, those questions listed above are 

tried to be answered through the verses of a 

sufi addressing today from 13th century.

Key Words: Yunus Emre, Creation, Ex-

istence, Word.

İnsanoğlu kendini idrak ettiği andan 

itibaren, içeriği kendisince bilinmez olan 

varoluş ve yok oluş problemini çözebilmek, 

varlık bilincine ulaşabilmek için veya en 

azından anlamak için, kendisine yol göster-

diğine inandığı inanç sistemlerine, doktrin-

lere ve mitolojilere sarılmıştır. Dinî, felsefî 

ve mitolojik telakkiler tarih boyunca insana, 

yaşamının anlamı üzerine bir takım açık-



2

ALEVİLİK  ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

lamalar getirmişlerdir. Düşünüş ve inanç 
sistemleri içinde “sözün gücü” temel unsur 
olarak kabul görmüştür.

Abdurrahman Güzel, Yunus Emre’nin 
inanç felsefesinin söze dayandığını dile ge-
tirirken özellikle onun “diyalog insanı” ol-
duğuna vurgu yapar. Güzel’e göre “söz, in-
sanlar arasında iletişim aracıdır ve söz söy-
lemek, sorumluluk ister; onu omuzlayacak 
dil, ne uludur, ne mübarektir!” (2009: 25). 
Söz, onu bilen kişinin yüzünü ağartır:

“Keleci bilen kişinün yüzini ag ide bir söz

Sözi bişürüp diyenün işini sag ide bir söz” 

(Tatçı, 2008: 121/102). 

İlhan Başgöz’e göre de Yunus, bir “söz 
ustası”dır. Sözün olanaklarını kullanarak, 
şiirini güzel söylemek onun en büyük kay-
gısıdır (Başgöz, 1995: 62). 

Bu çalışmada Mustafa Tatçı’nın ha-
zırladığı “Yunus Emre Divânı” (2008) ve 
“Risaletü’n-Nushiyye” (1991) adlı eserler-
den seçilen örnek dizelerle sözün gücüne 
ilişkin değerlendirmeler ‘yaratılış’, ‘varoluş’ 
ve ‘varlık’ bilinci başlıkları altında ele alına-
caktır.

I. YARATILIŞ

Mitolojik sistemde “gerçekliğin” söz-
le ve adlandırılmayla yaratıldığına inanı-
lır. Sümerlerle ilgili çalışmalarıyla tanınan 
Kramer’e göre; “Sümer filozofları, tanrısal 
sözün yaratıcı gücü olarak bir varsayım ge-
liştirmişlerdir ki, bu bütün yakın doğuda 

bir inanç haline gelmiştir. Bu doktrine göre 

bütün yaratıcı tanrıların yapacakları iş, “bir 

plan ortaya koymak”, “kelimeyi söylemek” 

ve “ismi anmak”tır (Kramer, 1990: 66).

 Tanrı’yı ve buyruğunu ifade etmesi ba-

kımından söz, mit dünyasında önemli bir 

yere sahiptir. Örneğin bir Polinezya mitinde 

“söz” sayesinde var oluş şöyle anlatılmak-

tadır: 

“Başlangıçta yalnızca sular ve karanlık-

lar vardı. En yüce Tanrı İo, düşüncenin ve 

sözlerinin gücüyle suları ayırdı ve gökyüzü 

ile yeryüzünü yarattı. ‘Sular birbirinden ay-

rılsın, gökler oluşsun, yer ortaya çıksın dedi!’ 

dedi. İo’nun bu kozmogonik [evrendoğum-

sal] sözleri (dünya da bu sözler sayesinde 

var olmaya başlamıştır) kutsal güçle yüklü 

yaratıcı sözlerdir” (Eliade, 2009: 392).

Türklerin; evrenin, insanın ve diğer var-

lıkların yaratılışına ilişkin ilk tasavvurları 

ya doğrudan yaratılışla ilgili mitlerde ya da 

mitolojik özellik taşıyan destanlarda yer al-

maktadır. Örneğin Altay yaratılış mitlerinde 

açıkça görülür. Dünyanın yaratılması evrim-

le değil, birdenbire olmuştur. Sözle eylem 

birbirini izlemiş ve yaratılış sözün gücü ile 

gerçekleşmiştir (Koçak, 2009).

Kutsal kitaplarda, Tanrı kelâmının ger-

çekleştirme gücü vardır. Tevrat’ta dünyanın 

altı günlük yaratılış süreci içinde Tanrı ne 

istediyse, bunları ifade ederek gerçekleş-

tirmiştir. İncil’de de her şeyin başına söz 

koyulmuştur. Tanrı kelamı için İncil’de şu 

ifade geçer: “Kelâm başlangıçta var idi ve 

Kelâm Allah nezdinde idi ve Kelâm Allah 

idi” (İncil, Yuhanna, Bap, 1/1-2).
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Burada dikkat edilmesi gereken “Kelâm 
Allah idi” ifadesidir. Kur’ân-ı Kerîm’de de 
Allah, bütün evreni sadece tek bir emirle 
“Kün” sözüyle yaratmıştır. Görüldüğü gibi 
“söz” her şeyin öncesi olarak nitelendirilir 
ve yaratılış sırasında sergilediği işlevsel yö-
nüyle kutsal kitaplarda ilk öge olma özelliği-
ni korur. Tanrı’dan gelmesi bakımından bü-
tün etkinliklerin kaynağı olan kelamın “ger-
çekleştirme gücü” bulunur. Yunus Emre de 
sözün gücünü cennet ve cehennem algısıyla 
ortaya koyar. Yunus’a göre, bir söz dünya 
cehennemini sekiz cennete bile çevirebilir:

“Kişi bile söz demini dimeye sözün kemini

Bu cihân Cehennem’ini sekiz uçmag ide bir 

söz” (Tatçı, 2008:121/102).

O halde sözün kıymetini bilmeli ve boş 
yere söz sarf etmemelidir: 

“Söz kıymetin bilenlere söyleyeler söz gev-

herin

Anlarun manisini almayana satmayalar” 

(Tatçı, 2008: 82/57) 

Yunus Emre, “Risâletü’n-Nushiyye” 
adlı mesnevisinin girişinde toprak, su, hava 
ve ateşten insanın yaratılışını anlatır. Bu, 
Allah’ın hikmetinin şerhidir:

“Pâdişâhun hikmeti gör neyledi

Od u su toprag u yile söyledi” (Tatçı, 1991: 

27/1).

 Allah, Âdem’i yaratmaya kendi adıyla 
“Bismillah” deyip başlar: 

“Bismillâh diyüp getürdi toprağı

Ol arada hâzır oldı ol dagı “(Tatçı, 1991: 

27/2).

II. VAROLUŞ

Sözle yaratılan varlığın anlam kazan-

ması, yani var olabilmesi ancak ona ad ve-

rilmesiyle mümkün olur. Ad, kişiyi veya 

nesneyi diğerlerinden ayırmak üzere verilir. 

Ad koyma, var olmayla bir tutulur. Sözlü bir 

gösterge olan ad, gücünü sözden alır. Sözün 

sahip olduğu kudret ve güç sayesinde, adın 

neden insan hayatı üzerinde büyük etkisi ve 

yönlendiriciliği olduğu düşüncesi açıklana-

bilir. 

Sözün, sınırların nerede başlayıp nerede 

biteceğine karar veren tek güç olması bera-

berinde adın konulduğu varlığın dünyadaki 

rolünü de belirler ve ona bir faaliyet progra-

mı çizer. Bu açıdan bakıldığında hem insan 

hem de canlı cansız bütün varlıkların sahip 

olduğu adlarla arasında organik bir bağ var-

dır. Ad, sadece bir gösterge olarak kalmaz, 

varlığın bir parçası olmayı da aşarak onun 

ta kendisi olur. Bir Altay yaratılış mitinde: 

“Tengere Kayra Kan” kendisine benzer bir 

varlık yaratır ve ona ‘Kiji’ adını verir. Bir 

başka Altay yaratılış mitinde de “Ülgen”, 

suyun üstündeki kilden sözün gücüyle ya-

rattığı insana “Erlik” adını verir: 

“İnsanda toplanmıştı, her çeşitten yeterlik

Bu ilk insanın ise, adı olmuştu Erlik” (Ögel, 

1971: 435).

Kutsal kitaplarda adın önemli bir unsur 

olduğuna vurgu yapılır. Tevrat’ta canlılara 

ad verme görevinin Âdem’e verilmesi şöyle 

nakledilir:
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“Ve Rab Allah dedi Âdem’in yalnız 

olması iyi değildir; kendisine uygun bir 

yardımcı yapacağım. Ve Rab Allah her kır 

hayvanını ve göklerin her kuşunu topraktan 

yaptı; ve onlara ne ad koyacağını görmek 

için Âdem’e getirdi; ve Âdem her birinin 

adını ne koydu ise, canlı mahlûkun adı o 

oldu” (Eski Ahit, Tekvin, Bap, 2/18-23).

“Ve Âdem karısının adını Havvâ koy-

du, çünkü bütün yaşayanların anası oldu” 

(Eski Ahit, Tekvin, Bap, 3/20-21).

Kur’an-ı Kerim’de, söz aracılığıyla dün-

yayı yaratan Allah, eşyaya verdiği adları 

Âdem’e öğretir:

“Ve (Allah), Âdem’e, (Allah’ın) isimle-

rinin hepsini (bu isimlerdeki hikmetleri) öğ-

retti. Sonra onları meleklere arz ederek dedi 

ki: ‘Haydi sadıklardan iseniz bunları isimle-

ri ile bana haber verin (söyleyin)’”(Ku’ran-ı 

Kerim, Bakara/31).

Buradan adın ilk insanla beraber var ol-

duğu anlaşılmaktadır. Adın varlığı ilk insa-

nın yaratılması ile başlamıştır. Kurân’da yer 

alan “Allah Âdem’e bütün isimleri öğretti” 

ifadesi bunun açık göstergesidir. Adı, genel 

anlamda varlıkların birer sembolü olarak ni-

teleyebiliriz. Adın bu işlevini daha belirgin 

kılmak için Seyyid Kutub’ un ifade ettiği şu 

düşünceler oldukça anlamlıdır:

“Allah’ın hilâfet anahtarlarını teslim et-

tiği bu yeni vücut bulan varlığa verdiği bü-

yük sırrın bazı özellikleri vardır. Çünkü bu 

sır, eşyaya rumuzlar verme şeklinde isimler 

verme sırrıdır. Bu sır şahıslara ve hissedilen 

eşyaya işaretler vererek dille telaffuz edilen 

isimlendirme kuvvetidir. Bu kudretin insan 

hayatında büyük önemi vardır. Eğer insana 

eşyayı isimlerle rumuz haline getirme kud-

reti verilmeseydi, bir insanın diğerinden bir 

şey isterken veya o şey hakkında malumat 

edinmek arzularken karşılaşacağı güçlük-

leri tasavvur etmek gerek. Bu kudretin kıy-

meti ancak o zaman anlaşılabilir. Meselâ 

bir hurma ağacını anlatmak isteyen kişinin 

ağacı omuzlayıp getirmek mecburiyetinde 

kalacağını düşünün…

Herhangi bir şahıs hakkında malumat 

edinebilmek için onu yanınıza çağırmak 

mecburiyetinde olacağınızı düşünün… Ha-

yatı bu güçlükler içerisinde tasavvur edin. 

Şayet Allah insana ifade kudretini verme-

seydi, karşılaşılacak güçlükleri düşünün… 

Yaşamak hiç mümkün olur muydu?” (Şen-

güler, 1991: 3-4).

Yukarıda ifade edildiği şekliyle adın, ait 

olduğu kişinin belli özelikleriyle zihnimizde 

canlanmasına yardımcı olduğunu söyleye-

biliriz. Bu nedenle kişi ile adı arasında çok 

sıkı bir ilişki vardır. Kişinin adı, onu bütün 

özellikleriyle tanıtmaya yarayan bir sembol-

dür. Adın bu özelliği onun önemini daha da 

belirgin kılar. Temelini su ve toprağın oluş-

turduğu ilk insan, “Âdem” adını alır. Yunus 

Emre, “Dîvân”ında insanın yaratılış sürecini 

şu şekilde şiirleştirir:

“Topragı kadarladı sûreti hat bagladı

Durgurdı dört âleti adın insân eyledi” (Tat-

çı, 2008: 379/3).
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“Risâletü’n-Nushiye”de sadece toprak 

ve su insanın var olmasında yeterli görül-

mez. Canlı yaşayan bir varlık durumuna 

geçmesi “ad” aldıktan sonra gerçekleşir:

“Toprag ile suyı bünyâd eyledi

Ana Âdem dimegi ad eyledi” (Tatçı, 1991: 

27/3).

(…)

“Yil gelüp ardınca debitdi anı

Andan oldı cism-i Âdem bil bunı” (Tatçı, 

1991: 28/4).

Yunus’un bu dizelerinde gördüğümüz 

gibi, asırlar önce kendisine verilen ad aracı-

lığıyla var olan ilk insan, bundan sonra da 

bu adla yaşayacaktır. 

Bu ad verme neye göre verilir? Türk des-

tanlarında kahramanın ad alması, belli şart-

ları yerine getirmesinden sonra gerçekleş-

tirilir. Aynı zamanda kahramanın yeniden 

doğumunu simgeleyen bu şartlar, kahrama-

nın ‘alplik’ göstermesi olarak değerlendiri-

lir ki özellikle onun maddî dünya üzerinde 

kurduğu gücü ispatlayıcı türdendir. Destan 

devrine baktığımızda ise; “ad koyma” ve 

“yol gösterici olma” meziyetlerinin her za-

man tek bir kişide toplanmadığı da görülür. 

Örneğin, Oğuz Kağan Destanı’nda Oğuz 

Kağan’ın kendisi ad koyucudur. Ancak bu-

rada yol gösterici olan gök tüylü gök yeleli 

bir erkek kurttur. 

İslâmiyet’in etkisiyle bu durum maddî 

dünya üzerindeki gücün manevî değerler 

üzerine yoğunlaşması şeklinde bir geliş-

me, değişme gösterir. Göçebe hayat tarzına 

hâkim olan maddî dünya görüşünün yerini 

tasavvufî düşüncenin almaya başladığı bu 

süreçte “ad verme”nin işlevinin değiştiği 

görülür. 

Yunus’a kadar gördüğümüz ad koyan, 

Tanrı kutuyla donanmış bilge kişiler maddî 

dünya üzerinde hünerlerini sergilemekte-

dirler. Keramet sahibi veliler var olan bir 

sorunu çözmek, bir eksikliği gidermek ya 

da bir ihtiyacı karşılamak şeklinde güçlerini 

sergilemeleri sonucu ad alırlar. İlk bakışta 

maddî dünya üzerinde söz sahibi olmak gibi 

görünen bu güç, kaynağını Tanrı’dan alma-

sı bakımından, destan döneminde kahrama-

nın sergilediği güçten ayrılır. Burada madde 

üzerindeki hâkimiyet, kaynağını manevi-

yattan alır. Tanrıya yakaran, her an ibadetle 

meşgul olan veli, Tanrı’nın kutsiyetiyle do-

nanmış olduğundan maddeye hükmedebil-

mektedir. Velilerin kerametleriyle ad sahibi 

oldukları ya da ad verdikleri görülmektedir. 

Bu, bilek gücüyle savaşarak değil, gönülden 

edilen yakarışla, kerametlerle gerçekleşir. 

Yunus Emre’nin ad alması kerametler 

vasıtasıyla gerçekleşmez. O, tüm gerçekliği 

içine baktığında görür. Adını ya “aşk” ve-

rir ya da “kendi” koyar. Yaratılışın sırrına 

erdiğinde var olduğunu anlar. Bu sırra aşk 

ile ulaşır. Ad ile varoluş arasındaki sıkı bağı 

göstermesi bakımından adının “aşk” tara-

fından verildiğini söylediği şu dizeleri dik-

kat çekicidir:

“Bana kiriş didiler ‘ışka giriş didiler

Benüm adum ‘ışk virdi ben durmazam kol-

maşda“ (Tatçı, 2008: 320/4).
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Yunus, varlığın sırrına ermesiyle ken-

disinin Tanrı’nın bir parçası olduğunu kav-

rar:

“Adumı Yûnus dakdum sırrum âleme çak-

dum

Levh ü kalemden öndin dilde söylenen be-

nem” (Tatçı, 2008: 206/9).

(…)

“Yûnus eydür hîç şek degül ol benven ü ben 

olvanun

Ben ne dirisem dost tutar dost didügin ben 

tutaram” (Tatçı, 2008: 197/180).

dizelerinde Yunus’un kendi adını kendisi-

nin vermesi, bu kavrayışın sonucu olarak 

kendisinin Tanrı’nın bir parçası olduğunu 

fark etmesi anlamını taşımaktadır.

Burada, ad koyma işini, Tanrı’nın kut-

sallığını bilgeliğinde gösteren kişilerin 

yaptığı hatırlanmalıdır. “Benim adım aşk 

verdi” ifadesinde “özün içi”ne yöneldiği-

ni gördüğümüz Yunus’un, “Adımı Yunus 

taktım” dizesinde bu yönelişinin biraz daha 

ilerlemiş olduğu açıktır. Husserl’e göre öz, 

rastlantısal olmayan ve nesnel zaman için-

de değişmeyen bir değerdir. Bunun ortaya 

çıkması şeylerin/fenomenlerin kendilerine 

gitmeyi/dönmeyi temel hareket ilkesi ola-

rak benimser (Korkmaz, 2000: 266). Yunus, 

özünü Tanrı’da bulmuştur. Bu andan sonra 

adını “Âşık” koyar:

“İlk adum Yûnus’ıdı adumı ‘âşık dakdum

Terk itdüm ud u edeb şöyle haber bırak-

dum” (Tatçı, 2008: 245/1).

Yunus, şiirlerinde kendisine “Der-

viş Yunus”, “Kul Yunus”, “Âşık” gibi ad-

lar vermektedir. Oğuz Kağan Destanı’nın 

İslâmî versiyonunda da kahramanın kendi-

sine Oğuz adını verdiği bilinmektedir. Oğuz 

Kağan’ın ilahi yönü nasıl böyle bir vurguy-

la izah ediliyorsa Yunus’un dizelerinde de 

aynı vurguya dikkat etmek gerekir. Nitekim 

Yunus da adını soranlara şu dizelerle şöyle 

cevap verir:

“Bu cismüm belâsıdur adum Yûnus oldugı

Zâtum sorar olursan sultâna benem sultân” 

(Tatçı, 2008: 281/7).

Bu aşamadan sonra artık Yunus, her-

hangi bir insan değildir. Gerçeği özümse-

miş, aşkın kılavuzluğunda “deli” olmuştur. 

Kendisinin Tanrı’nın bir parçası olduğu 

inancından hareketle “sırrı” dünyaya anlat-

mayı, insanların bu sırra ulaşmasında onla-

ra kılavuzluk etmeyi vazife edinir. Çünkü o, 

bir kez “Hazret”e yüz sürmüştür:

“Delü oldum adum Yûnus ‘ışk oldı bana ku-

lavuz

Hazret’e degin yalunuz yüz süriye varan 

benem” (Tatçı, 2008: 193/9).

Yunus gelenekleri kırarak, gözle görün-

meyen ancak insanın Tanrı’ya ulaşması yo-

lunda ona yardımcı olan değerlere ve engel 

olan durumlara ad verir. Yunus Emre, insa-

nın kendisiyle başa çıkmasının yollarını, onu 

Tanrı’nın istediği şekilde yaşamasından alı-

koyan nefsin özelliklerini kişileştirerek gös-

terir. Burada; Yunus’un yol gösterici vasfına 

değinmek, ad verme geleneğinde ad koyu-

cunun nitelikleri arasında göze çarpan “yol 



2013 / Yıl: 3 Sayı: 5

7

gösterme, rehberlik etme” yönünün hatır-

lanması bakımından gerekli görülmektedir. 

Oğuz’un müşkülünü çözen Dede Korkut da 

bu yönüyle anılmalıdır. Yunus bu meziyeti, 

yaşadığı aşkın kendisini olgunlaştırması so-

nucu edinmiş olsa gerektir. 

Yunus Emre’nin, “Risâletü’n-Nushiyye” 

sinde, somut olmayan varlıklara ad vererek 

onları kişileştirdiği de görülür. O, bu ese-

rinde kişileştirme yoluyla insanı bekleyen 

tehlikeleri ve bu tehlikelere düşmemek için 

çözüm yollarını somut bir biçimde sunar. 

İşitme ve düşünme gibi özellikleriyle kişileş-

tirilen, kendisinden yardım istenen kendisi-

ne danışanlara öğütler veren “akıl”, adalet 

sahibi, ulu bir kimsedir. Akıl, gerçek bilgi-

nin kaynağıdır. Gerçek mutluluk “akıl”a da-

nışılarak elde edilir, çünkü hedefe varmak 

için iyi bir danışmandan, yol göstericiden 

akıl sormak gerekir. 

III. VARLIK BİLİNCİ

İnsan, kendine ve evrene ait tüm karşı-

lıklı etkileşimler sürecinin sorumluluğunu 

yüklenebilecek üstün bilincin adıdır. Evren-

sel anlamdaki yaşamın olumlayıcı yönde 

ilerlemesi, bu üstün bilincin, kendini fark 

ediş kılavuzluğunda “yapıcı” ve “yaratıcı” 

etkinliğe yönelmesine bağlıdır (Korkmaz, 

2000: 269). Adlandırılmayla birlikte var ol-

duğunu anlayan insan, hayatta inandığı 

şeylerin ölüm ile yok olduğunu görür, ancak 

ölüm karşısında çaresiz kalır. Bu kez varlığı 

sorgulamaya, anlamlandırmaya çalışır.

Var olan karmaşayı çözmek için yap-

tığı sorgulama, varlık bilincine ulaşmasını 

ve mutluluğu yakalamasını sağlar. Yunus 

Emre’ye göre, kendini aşarak ebedî varlığı 

bulan ve onun aşkı ile yaşayan insan mutlu-

luğa ulaşır. 

Yunus’a göre aşk, yeryüzünde Tanrı’nın 

tecellisi olan insana, kim olduğunun farkına 

varmasını sağlar:

“‘Işk şevkından ‘âlem toldı bu ‘âşıklar an-

dan geldi

‘Işksuz biten çiçek soldı ‘ışkıladur dirlik 

hoşı” (Tatçı, 2008: 382/4).

(…)

“Aklum başuma gelmedi ‘ışk şarâbın tatma-

yınca

Kandalıgum bilimedüm girçek ere yitme-

yince” (Tatçı, 2008: 347/1).

Ölüm düşüncesiyle de varoluşun an-

lamını bulan Yunus Emre’ye göre insan; 

Tanrı’yı bilmek için yaratılmıştır. Dolayısıy-

la insan bu bilinçle yaşadığı sürece ebediye-

te ulaşabilmekte, bu bilince ulaşmak içinse; 

insanın kendine, özüne dönmesi gerekmek-

tedir. Bu yolla kendini bilen insan, korkula-

rından kurtulur:

“Nitekim ben beni bildüm diledügüm 

Hakk’ı buldum

Korkum anı buluncadı korkıdan kurtuldum 

ahî” (Tatçı, 2008: 393/11).

Kişinin kendini bilmesi, varlığı keşfet-

me yolu olan “ölüm” düşüncesiyle müm-

kün olabilmektedir. Ölüm, mutlak varlığa 
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ulaşmada bir araçtır. Yunus’a göre; Tanrı’ya 

ulaşabilmesi için evvelâ ölüm veya yokluk 

çölünü aşması lazımdır. Ancak yokluk fik-

ri insanı varlığa götürür. “Ölmeden önce 

ölme”nin de anlamı budur: 

“Ten fânîdür cân ölmez çün gitdi girü gel-

mez

Ölürise ten ölür cânlar ölesi degül” (Tatçı, 

2008: 174/2).

(…)

“Mansûr’ıdum ben ol zamân uş yine gel-

düm bunda ben

Yak külümi savur yile ben Ene’l-Hak didüm 

ahî” (Tatçı, 2008: 392/8).

İnsan, gerçeği ancak kendisine, iç dün-

yasına döndüğünde kavrar. İnsanı ve evreni 

kendi varlığını bildirmek için yaratan Tan-

rı, yeryüzünde tecelli etmiştir. Yunus, bu 

düşünceden yola çıkarak mutlak gerçeği, 

Tanrı’yı “benim ile ben olan” ifadesiyle dile 

getirir:

“Bende bakdum bende gördüm benümile 

ben olanı

Sûretüme cân olanı kimdügini bildüm ahî 

“(Tatçı, 2008: 392/2).

(…)

“Asılda ‘âşık u ma‘şûk u ‘ışk bir

Bu birden gerçi kim yüz bin görindi” (Tatçı, 

2008: 432/411).

Yunus’a göre, kendisine değer verme-

yen kimsenin gözleri kördür. Gözleri ger-

çeği görmeye kapalı olan insanın varlığı da 

yoktur. Dünyaya gelmek, var olmak anlamı-

na gelmediği gibi, ölmek de yok olmak anla-

mına gelmez: 

“Ol dostıla bâzârumuz fülân vaktdan berü 

degül

Severidük ma‘şûkayı henüz gelmedin 

cihâna” (Tatçı, 2008: 311/6).

(…)

“Ben bu sûretden ilerü adum Yûnus degül 

iken

Ben olıdum ol ben idüm bu ‘ışkı sunandayı-

dum (Tatçı, 2008: 186/11).

Âdem dört unsurdan yaratılmış ve ar-

dından “can” eklenmiştir. Can ise bu dün-

yadan çok önce, “Bezm-i Elest”ten beri var 

olandır. 

“Elest’de bileyidük göz açduk “Belî” didük

Yûnus’ıla gayrını kamu birden eyledi” (Tat-

çı, 2008: 380/11).

İnsanın yeryüzüne gönderiliş sebe-

bi “Tanrı’yı bilmek”tir. Bu evrende yalnız, 

insan özündeki tanrısal nitelikleri artırıp, 

yokluk ve karanlık niteliklerini eksiltebilir, 

hatta yok edebilir. Bunun için insanın yüre-

ğine bırakılan sevgiyle; şeriat, tarikat, mari-

fet makamlarını geçmesi, en yüksek derece 

hakikate ulaşması gerekir. Hakikat aşama-

sında insanın özünde kötülük kalmayacak, 

yokluk ve karanlıktan gelen her şey eriyip 

yok olacaktır. İnsan, hakikate dünyada ulaş-

malıdır. Yunus, dış dünyaya bakarak bu 

‘mânâ denizi’ne ulaşmıştır: 

“Ma‘nî bahrine talduk vücûd sırrını bulduk

İki cihân ser-te-ser cümle vücûdda bulduk” 

(Tatçı, 2008: 150/1).
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Yunus, insanın dünyaya gelişini, za-

ten var olan “can”ın ete kemiğe bürünmesi 

olarak değerlendirir. Kendisini yoktan var 

eden kudret gölgesinde şiirlerini söyleyebil-

mektedir:

“Yogiken var eyledün topragiken cân vir-

dün

Kudret diliyle andun dilüm söyler eyledi” 

(Tatçı, 2008: 374/8).

İnsanın kendisini tanıması, “gerçeklik”e 

ulaşması için yeterli değildir, ayrıca 

fedakârlık gerektirir. Kendini tanıdığı ka-

dar, nefsine de hâkim olmayı bilmelidir. 

Yunus, insanların çoğunun başaramadığını 

başarmış ve insanı, dış dünyaya bağlayan 

ihtiraslardan kurtulmuştur:

“Varlıgum yokluga degşürmişem ben

Bugün câna başa kalmazam ayruk” (Tatçı, 

2008: 145/3).

Bu nedenledir ki Yunus, gerçeği görme-

yi engelleyen maddî hırstan uzaktır, dünya 

malına meyletmez. Bu dünyada onu mutlu 

eden sadece aşktır:

“Ne varlıga sevinürem

Ne yokluga yirinürem

‘Işkunıla avınuram

Bana seni gerek seni” (Tatçı, 2008: 403/2).

SONUÇ

Yunus, varoluş sebebini anlamayı sağ-

layan değerleri ve anlamayı engelleyen za-

afları somutlaştırmakta, böylelikle gerçeğe 

ulaşmak isteyen insana yol göstermektedir. 

Yunus Emre, varoluşun anlamını özünde 

görmüştür. O, insana nefsine hâkim olması-

nı öğütler. O vakit insan, (kendine döndüğü 

vakit) yaratılış bilincine ulaşacaktır. 

Yunus kendi adını kendi koymuştu. 

Onun “Yunus adını alma” ve “var olma” 

amacı yol göstermektir. Bu görevi de şiirle-

riyle yerine getirmektedir:

“Yûnus oldıysa adum pes ne ‘aceb

Okuyalar defter ü dîvânumı” (Tatçı, 2008: 

412/8).
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MİTLERİN VE DİNLERİN BİRLİKTELİĞİNE            

ALEVİ- BEKTAŞİ DEYİŞLERİNDEN BAKMAK:            

ŞAH İSMAİL HATAİ VE PİR SULTAN ABDAL

LOOKING TO THE ASSOCIATION OF MYTHS AND 
RELIGIONS FROM THE ALEVI-BEKTASHI FOLK POEMS: 

SHAH İSMAİL HATAİ AND PİR SULTAN ABDAL

1Medine SİVRİ2

Sibel KUŞCA3

ÖZET

Anadolu için tarihi ve kültürel anlam-

da ayrı bir yere ve öneme sahip olan Alevi-

Bektaşi inancı; Sünni inanışla olan farklılık-

ları, ibadet biçimleri, tarihi gelişim süreçleri, 

örgütlenme biçimleri ve taşıdığı kültür mi-

rası bakımından birçok araştırmaya konu 

olmuştur. Ancak bu inancın senkretist (bağ-

daştırıcı) yapısı ve bu yapının ortaya koydu-

ğu mitik çerçeve çoğunlukla göz ardı edil-

miştir. 

1 Bu makale, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sos-
yal Bilimler Enstitüsü, Karşılaştırmalı Edebiyat Ana 
Bilim Dalı’nda Prof. Dr. Medine SİVRİ’nin danış-
manlığında Sibel KUŞCA’nın hazırladığı ve 13 Ocak 
2014’de tamamladığı “Şah İsmail Hatai’nin ve Pir Sul-
tan Abdal’ın Nefes ve Deyişlerinde Mitik Unsurlar” 
adlı yüksek lisans tezinden çıkarılmıştır.

2 Prof. Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen- 
Edebiyat Fakültesi, Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü.

3 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Karşılaştırmalı Edebiyat Ana Bilim Dalı 
Doktora Öğrencisi. 

Alevi-Bektaşi inancının, Şamanizm’den 

Anadolu mitlerine kadar birçok dini ve mi-

tik unsuru İslam çerçevesi içerisinde erittiği 

ve kendi özgün mitik kahramanlarını, mi-

toslarını ve mitik motiflerini yarattığı dü-

şüncesine dayanan bu çalışma, edebiyat ve 

mitoloji ilişkisi çerçevesinde bu düşünceyi 

temellendirmeyi amaçlamakta ve harmanla-

dığı kültürlerle birlikte gelişen Alevi-Bektaşi 

mitlerini, mitik kahraman ve figürlerini or-

taya koymayı hedeflemektedir. Bu hedef 

doğrultusunda, aynı etnik topluluktan olup 

farklı ekinlerde yaşamış olan Şah İsmail Ha-

tai ve Pir Sultan Abdal’ın nefes ve deyişleri 

içerdikleri mitik unsurlar bakımından ince-

lenecektir.

Anahtar Kelimeler: Şah İsmail Hatai, 

Pir Sultan Abdal, Mitoloji, Din Senkretizmi.

ABSTRACT

Alevi-Bektashi belief that has a special 

place and importance for Anatolia have 

been the subject of several researches about 

its differences with the Sunni belief, ways of 
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praying, historical developments, ways of 

organizing and the cultural heritages that 

it carries. However, the syncretic structure 

of this belief and the mythical framework of 

this structure have generally been ignored. 

The current study, which is based on the 

idea that Alevi-Bektashi belief has melted 

so many religious and mythical elements 

from Shamanism to Anatolian myths in the 

Islamic framework and created its original 

mythical heroes, mythos and mythical mo-

tifs, aims to ground this theory within the 

literature and mythology framework and re-

veal the Alevi-Bektashi myths, mythical he-

roes and motifs developed with the melted 

cultures. In line with this purpose, the nefes 

and folk poems of Shah İsmail Hatai and Pir 

Sultan Abdal, who were from the same eth-

nicity but from the different culture, will be 

analyses in terms of mythical elements.

Key Words: Shah İsmail Hatai, Pir Sul-

tan Abdal, Mythology, Religion Syncretism. 

Toplumların bugüne gelene kadar birik-

tirdiği deneyimler, kültürel malzemeler top-

lumsal bellek aracılığıyla varlıklarını farklı 

şekillerde devam ettirir. En temel kültür 

unsurları arasında başı çeken mitler ise bu 

belleğin izi silinemeyen bir gerçeğidir. Çağ-

lar boyunca nesilden nesile ritler vasıtasıyla 

aktarılan mitler, günlük hayattan edebiyata 

ve sanata kadar birçok alanda varlıklarını 

hissettirirler. Mitler gibi insanın evreni al-

gılama çabasının sonucu olarak gelişen bir 

diğer unsur ise dinlerdir. Kimi zaman birbi-

rine zıt iki kavram olarak karşımıza çıksalar 

da mitler ve dinler çoğunlukla aynı insani 

ihtiyaçlara hizmet eden içiçe geçmiş olgu-

lardır. Sahip oldukları birçok ortak nokta-

dan biri ise her ikisinin de evrimsel olarak 

değişip dönüşmesidir. Din senkterizminin 

önemli bir örneği olan Alevi-Bektaşi inancı 

bu dönüşümün gözlemlenebileceği yaşayan 

kültürel bir kaynaktır. 

Toplumun aynası olan edebiyat, Alevi-

Bektaşi inancı söz konusu olduğunda dai-

nanç öğelerini ve bu inancın senkretik mitik 

yapısının yansımalarını açıkça okuyucuya 

sunar. Alevi-Bektaşi edebiyatının tamamen 

bu inancın ve kültürün yansıması olduğu, 

ibadetlerin bir parçası olacak kadar dini ve 

mitik yapının içinde olduğu, zamana mey-

dan okuyarak varlıklarını devam ettirdik-

leri göz önünde bulundurulduğunda, bu 

edebiyat ürünlerinin ne kadar verimli bir 

inceleme alanı olduğu görülmektedir. Ale-

viliği kurumsallaştıran isim olarak anılan, 

Türk kültürünü, taşıdığı Safevi coğrafyası-

nın dini ve kültürel yapısıyla harmanlayan 

Alevi-Bektaşi ozanı Şah İsmail Hatai’nin ve 

Anadolu’nun zengin kültürel mirası için-

de Türk kültürü ile İslam inanç motiflerini 

sentezleyen Alevi-Bektaşi ozanı Pir Sultan 

Abdal’ın deyiş ve nefeslerini, içerdikleri mi-

tik unsurlar bakımından incelemek, Alevi-

Bektaşi mitlerini genel hatlarıyla ortaya 

koymayı hedefleyen bu çalışma için yol gös-

terici olmuştur. 
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Şah İsmail Hatai ve Pir Sultan Abdal’ı 

aynı ulustan fakat farklı ülke, coğrafya ve 

kültür çevrelerinde ürün vermiş şairler 

olarak değerlendirmek mümkün olacaktır. 

Ortak bir inanca bağlı olmalarına ve eserle-

rini bu inanç temeli üzerinden ortaya koy-

malarına karşın, bu iki ozanın farklı ekin-

lerde ürün vermiş olmaları Alevi-Bektaşi 

inancının bugünkü halini almasında etkili 

olan farklı coğrafyalara uzanmamıza ve bu 

coğrafyalarda Aleviliğin etkileşime girdiği 

kültürleri saptamamıza olanak sağlamıştır. 

Bu doğrultudaiki ozanın eserlerindeki ben-

zerlik ve farklılıkların ortaya konmasında, 

edebiyat sosyolojisine bağlı sosyolojik eleş-

tiri yönteminden faydalanılmıştır. Edebiyat 

sosyolojisinin yaklaşımına göre edebiyat ve 

felsefe farklı düzeylerde bir dünya görü-

şünün aktarımıdır ve dünya görüşleri ise 

özünde kişisel değil toplumsal olgulardır 

(Goldman, 1998: 56). Edebiyat sosyolojisin-

de olduğu gibi eser-toplum ilişkisini merke-

ze alan sosyolojik eleştiri kuramı ise edebi 

eserin toplum içinde doğduğunu ve toplu-

mun ifadesi olduğunu, sosyal ve kültürel 

etmenlerin edebi eserin ortaya çıkmasında 

etkin rol oynadığını savunur. Sosyolojik 

eleştiri yöntemi bize; Şah İsmail Hatai ve Pir 

Sultan Abdal’ı kendi coğrafyaları içinde de-

ğerlendirme imkânı sunmuştur.

Her iki şairin nefes ve deyişlerinin, ken-

di içinde mitik arka planları bakımından de-

ğerlendirilmesi için başvurduğumuz yön-

tem ise arketipçi eleştiri olmuştur. Gustav 

Jung’un bütün insanlıkta ortak olarak bu-

lunduğunu ve insanlığın geçmişe ait bütün 

izlenimlerini içerdiğini iddia ettiği “ortak bi-

linçdışı” kavramına (Gürses, 2007: 79) daya-

nan arketipçi eleştiri yöntemi, Alevi-Bektaşi 

inancının ve mitlerinin kökenlerine ineceği-

miz bu çalışma için en uygun yöntem ola-

caktır. Bu çalışmada, eserlerde tespit edilen 

arketiplerden hareketle Alevi-Bektaşiliğin 

mitik yapısını ortaya koymak ve bu yapıyı 

bir bütün haline getiren etkileşimlere, bu 

mitik unsurların antik inanç ve mitlerdeki 

karşılıklarına ulaşılmak amaçlanmıştır. 

Bu çıkış noktası üzerinden Aleviliği 

mercek altına alırken önce bu inanç sistemi-

nin birçok farklı görüş tarafından bambaşka 

biçimlerde algılanıp yorumlandığını belirt-

mekte fayda vardır. Aleviliğin ne olduğu, 

İslam inanışındaki yeri, ibadet biçimleri 

üzerine ileri sürülen fikirler farklı ve hatta 

birbiriyle çelişen yaklaşımları karşımıza çı-

karmaktadır. Aleviliğin zamanla bir inanç 

sitemi olmanın ötesine geçerek önemli bir 

toplumsal fenomenhalini alması ve tarihsel 

süreç içerisinde yaşananlar, bu farklı Alevi-

lik algılarının nedeni olarak görülebilir. 

Alevilik, İslam mezhepler tarihi ba-

kımından, halifelik tartışmalarında Hz. 

Ali’nin yanında olanların oluşturduğu bir 

İslam mezhebi olarak kabul edilir. Ancak 

günümüzde Alevilik inanç sisteminde göz-

lenen çok katmanlı yapı, farklı yorumları, 

karşıt görüşleri de beraberinde getirmiştir. 

Bu durum Alevi toplumu içerisinde de ay-

rışmalara, farklı yönelimlere neden olmuş-

tur. Alevilik araştırmaları bakımından bir 

literatür taraması yapıldığında birbiriyle 

çelişen ve taban tabana zıt pek çok Alevilik 
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tanımına rastlamak mümkündür. Bunlar 

arasında; Aleviliği gerçek İslam olarak gö-

ren, İslam’dan bağımsız bir din olarak kabul 

eden, mezhep olduğunu, tarikat olduğunu, 

sadece bir kültür ve yaşam biçimi olduğunu, 

Şiilikle aynı olduğunu ya da tamamen farklı 

olduğunu, bir Türk dini olduğunu savunan 

birbirinden uzak birçok yaklaşım karşımıza 

çıkmaktadır. Bu tablo bir çelişkiler yumağı 

olarak görülse de aslında Aleviliğin oluşu-

muna etki eden faktörlerin çeşitliliğinin ve 

Aleviliğin senkretist yapısının açık bir kanı-

tıdır. 

Geniş bir dünya coğrafyasına yayılan 

Alevilik, bugün kabul edilen halini alıncaya 

değin yeşerdiği bölgelerdeki farklı inanç sis-

temlerinden, kültürel ve toplumsal yaşantı-

lardan, siyasi olaylardan etkilenmiş ve özüne 

eklemlenen bu yeni değerleri reddetmeyerek 

kendi içinde eritmiştir. Aleviliğin uzun geli-

şim süreci boyunca, Abbasi ve Emevi yöne-

timlerinde yaşananlar, Türklerin İslamiyet’e 

geçmesi, Aleviliğin Anadolu’ya taşınması 

ve Babailer İsyanı gibi olaylar; Hoca Ahmet 

Yesevi, Hacı Bektaş Veli, Hacı Şaban-ı Veli, 

Hacı Bayram-ı Veli ve Hacı Bayezid-i Veli ve 

Şah İsmail gibi önemli isimler Alevi inanç 

sistemini şekillendirmiştir. Bunlar Alevili-

ğin siyasal ve düşünsel anlamda olgunlaş-

masını sağlayan önemli etkenler olmuştur. 

Tüm bu tartışmaların içerisinde Ale-

viliğin kökenleri nereye dayandırılabilir? 

Aleviliğin senkretist yapısı ne kadar Orta 

Asya dinlerine, ne kadar Antik Anadolu 

inançlarına, ne kadar tek tanrılı dinlere dö-

nüktür? Ne derece siyasi, ne derece kültürel, 

ne derece dinseldir? Bu çok sesli ortamda, 

bizim çıkış noktamız, Aleviliğin yetiştirdiği 

Şah Hatai ve Pir Sultan Abdal gibi önemli 

ozanların deyişlerindeki ipuçları üzerinden 

senkretist yapıyı vurgulamaktır. Bu nedenle 

Alevilik içindeki Orta Asya dinlerinin etki-

lerini ve zengin mitik öğeleri reddetmemiz 

mümkün değildir. Sıraladığımız bu bulgu-

ların izdüşümleri deyişlerin derin mitolojik 

incelemelerinde az ya da çok görülecektir. 

Alevi-Bektaşi Düşüncesinin 

Sanatsal İfade Biçimi Olarak 

Alevi-Bektaşi Edebiyatı ve Mitleri

14. yüzyıl Anadolu’sunda Kaygusuz 

Abdal ile doğan Alevi-Bektaşi edebiya-

tı, ibadetlerinden tarihine, tasavvufundan 

efsanelerine, isyanından inanç ve düşün 

dünyasına kadar Alevi-Bektaşilik çatısı al-

tında bahsedilebilecek bütün olguları şiir 

diline dönüştürmüş bir ozan edebiyatıdır. 

Bu nedenle Alevi-Bektaşi senkretizminde 

etkili olan her unsur edebiyatında da etkili 

olmuştur. Bir yandan henüz Orta Asya’dan 

taşınan kültür öğeleri, diğer yandan Ana-

dolu halk edebiyatı geleneği, bir diğer yan-

dan ise İslam coğrafyasından gelen inanç 

unsurları bu edebiyat türünü biçimlendiren 

etkenlerden olmuştur. Şükrü Elçin bu edebi 

geleneğin dayandığı inanç sistemi kadar çok 

katmanlı olan yapısını şu şekilde anlatmak-

tadır:

“Esaslarını büyük ölçüde eski Türk 

şamanizmi ile tasavvuftan alan ve Yunus 

Emre’den sonra 15. asırdan itibaren kuv-

vetli şahsiyetlerini yetiştiren Bektâşîlik; 
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Ahîlik, Abdallık, Hurûfîlik, Kızılbaşlık, 

Kalenderîlik, ve Haydârîlikten unsurlar alıp 

bir halita-fikir meydana getirdi. Bu fikir ha-

litasını terennüm eden şairler aşk ve muhab-

bete, Allah, Muhammed, Ali üçlüsüne, Âl-i 

abâ’ya fazlın ulûhiyyetine harflerin sırlarına, 

Hacı Bektaş Velî’nin Muhammed ve Ali’den 

ayrı olmadığına, tarîkâtın müşkillerine, âyin 

ve usullerine, Seyyid Gazi, Kızıl Deli Sultân, 

Balım Sultân gibi Bektâşî büyüklerinin men-

kıbelerine ve Yezid’in mel’unluğuna dair 

duygu ve düşünceleri sade, halkın anlayabi-

leceği bir dille ve umumiyetle hece vezni ile 

terennüm ettiler” (Elçin, 1986: 9).

Aşık edebiyatı özellikleri gösteren bu 

şiir türünün ozanları dünyayı Alevi-Bektaşi 

kültürüne göre algılar ve yorumlarlar. İnanç 

temelli bu yaklaşım onu mistik ve metafizik 

temellere dayandırmıştır. Belli düşüncelere 

bağlı olan Alevi-Bektaşi şiirinde yer alan ko-

nular: Ali sevgisi, Kerbela olayından duyu-

lan derin üzüntü, inanç katılığını yerme, bu 

katılığa karşı çıkıp direnme, içinde yaşanılan 

dünyaya bağlanma, şeriatın acımasızlığını 

yerme, alaya alma, içkinin etkinliği, On İki 

İmam’a duyulan saygı, yeryüzünde süregi-

den düzensizlik, eğrilik, doğruluktan kaçış, 

erdemsizlik, anlamsız yasaklar, mutluluk-

kutluluk özlemi gibi konulardır (Eyüboğlu, 

1991: 34)

Daha çok sözlü geleneğe dayanan 

Alevi-Bektaşi edebiyatı tekkelerde ve kırsal 

kesimde gelişmiştir. Alevi-Bektaşi kültürü-

nün tarihsel ilerleyişi boyunca, yolun ve er-

kanın anlatıldığı, cem törenlerinde bağlama 

ile çalınıp söylenen bir şiir türü olan nefes 

ve deyişler üretilmiştir. Alevi-Bektaşi ede-

biyatında bugüne kadar pek çok ozan ürün 

vermiş olsa da bu edebiyat geleneğinin sa-

cayaklarını “Yedi Ulular” olarak anılan yedi 

ozan oluşturur. Bunlar: Pir Sultan Abdal, 

Kul Himmet, Hatai, Yemini, Virani, Teslim 

Abdal ve Nesimi’dir. Alevilik yoluna ve er-

kanına şiirleriyle ışık tutan bu isimler Alevi-

Bektaşi toplumunda daha farklı, önemli ve 

hatta kutsal bir yere sahiptir. 

Edebiyat Alevi-Bektaşi inancının temel 

öğretilerini, anlatılarını, düşüncesini nesil-

den nesile aktarmış, böylelikle bu inanç sis-

teminin kaynaklarından olmuştur. Bu inanç 

sistemi için önem arz eden Kırklar Cemi, 

Kerbela Olayı gibi olgular ozanların deyiş 

ve nefeslerinde tekrar tekrar anlatılmıştır. 

Bu anlamda Alevi-Bektaşi kültürünün sü-

rekliliğini bu deyiş ve nefeslerin çalınıp söy-

lendiği cem törenlerine ve aşıklara borçlu 

olduğu söylenebilir. Metin Turan, nefesler-

de işlenen konuların Alevi-Bektaşi inancının 

çerçevesini belirlediğini ifade eder:

“Nefeslerde işlenen konular, Alevi-

Bektaşi inancının çerçevesini de belirler ni-

teliktedir. Yoğun olarak, Tanrı sevgisi, ta-

savvuftaki vahdet-i vücut kavramı; Hz. Mu-

hammed, Hz. Ali ve On İki İmam’a övgüler 

yanı sıra başka Alevi-Bektaşi uluları için; ör-

neğin Hacı Bektaş-i Veli ve insanı iyiye, gü-

zele götürme yolları anlatılır. Bu bakımdan 

Hz. Muhammed için söylenen na’atlara ve 

Hz. Ali için söylenen methiyelere de nefes 

denilir” (Turan, 2009: 434). 
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Bu bağlamda Alevi-Bektaşi inanç siste-

minden beslenen bir edebi yapı olan Alevi-

Bektaşi edebiyatı beslendiği kaynağı güçlen-

dirmiş, sürdürmüş yani bir anlamda kendi 

kaynağına kaynaklık eder hale gelmiştir. Bu 

nedenle kaynaklarını çok farklı ekinlerden 

alan Alevi-Bektaşi inancını, edebiyat ürün-

lerinde tüm kaynaklarıyla bir bütün halin-

de görebiliriz. Zira bu geleneğin felsefesi, 

teolojisi, düşüncesi, sistematiği hem zahiri 

hem batıni yönüyle bu edebi malzemelerde 

gizlidir. Alevi-Bektaşi inancını tüm katman-

larıyla bulabileceğimiz nefes ve deyişler, bu 

inanç sisteminin şifrelerinin çözülmesi için 

bir anahtar görevi görecektir. Bu nedenle 

çalışmamızda Alevi-Bektaşiliğin mitik un-

surları deyiş ve nefeslerin içeriklerinden ha-

reketle ortaya konacaktır.

Alevi-Bektaşi edebiyatı kat kat örülü 

anlam dünyası ile mistik, derin bir yapıya 

sahiptir. Tıpkı Alevi-Bektaşi inanç sistemi 

gibi bu geleneğe ait edebi malzeme de tüm 

unsurlarıyla ayrı ayrı incelendiğinde hem 

edebi öz, hem de sembolize ettiği inanç sis-

teminin özü ortaya çıkacaktır. Alevi-Bektaşi 

inancının kapsayıcı yapısı gereğince, onun 

özünü saf bir unsura dayandırmak hata olur. 

Dolayısıyla bu inanç sisteminin özünün, 

kendisini var eden tüm renkleriyle senkre-

tizmde olduğunu söylemek mümkündür. 

Aynı durum Alevi-Bektaşi edebiyatı, “Yedi 

Ulular”ın ve diğer ozanların şiir dünyası 

için de geçerlidir. Alevi topluluklarının geç-

mişten bugüne tüm varolma ve şekillenme 

süreçlerinde dünyaya, doğaya, yaşama, in-

sana ve kendine dair biriktirdikleri her algı, 

her düşünce Alevi-Bektaşi edebiyatında bir 

motif olup karşımıza çıkmıştır. Zira toplum-

ların asırlık geçmişlerinden getirdikleri bi-

linç kırıntıları sembolik figürlerde, motifler-

de yoğunlaşır ve kültürel belleği açık eder. 

Mitlerin törenlerde tekrarlanarak var-

lığını devam ettirmesi, Alevi-Bektaşi inan-

cında cem ritüeline ve bu ritüelde söylenen 

nefes ve deyişlere denk düşmektedir. Yani 

Alevi-Bektaşi mitleri de bu edebi malzeme 

ile günümüze kadar ulaşmıştır. Hal böyley-

ken Alevi-Bektaşi inancının mitolojik yapı-

sının inceleneceği bir çalışmanın edebi mal-

zemeyi, nefes ve deyişleri esas alması gere-

kir. Halkın sahiplendiği, inandığı ve kutsal 

saydığı bu nefes ve deyişler, Alevi-Bektaşi 

inanç sisteminin tarihi, etkilendiği kültürler, 

dinler ve mitolojiler üzerine ortaya konacak 

tezlerin en önemli dayanak noktalarından 

biridir. 

Edebi kişiliklerinin yanı sıra birer halk 

kahramanı olan Pir Sultan Abdal ve Şah İs-

mail Hatai eserleri incelenirken karşılaşılan 

ilk sorunsal, bu ozanların yaşamları ve eser-

leri üzerinedir. Tarihte Sivaslı ve Hızır Paşa 

tarafından astırılan bir tek “gerçek” Pir Sul-

tan olsa da aynı adı taşıyan altı şair daha ol-

duğu yönünde savlar mevcuttur. Farklı dö-

nemlerde, farklı bölgelerde yaşamış bu şa-

irlerin hangisinin gerçek Pir Sultan olduğu 

ayırdına kesin olarak varmak mümkün ol-

mamıştır. Ancak her biri Pir Sultan geleneği-

ni inşa etmiştir (Korkmaz, 1996: 6-7). Şah İs-

mail Hatai söz konusu olduğunda da benzer 

bir sorun karşımıza çıkmaktadır. “Hatai” ya 

da “Şah Hatai” mahlasıyla yazan başka bir 
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ozanın daha varlığı düşünülmektedir. Ayrı-

ca sözlü gelenek içinde yayılan Hatai şiirle-

rine bazen Hatai’ye ait olmayanlar eklenmiş 

kendisine atfedilmiştir (Birdoğan, 2001: 33). 

Buna rağmen Hatai’nin el yazmalarının bu-

lunması, sadece hece ölçüsüyle değil aruz 

vezni ile de eserler vermiş olması nedeniyle 

Hatai konusundaki derlemeler daha somut 

verilere dayanmaktadır. Bu çalışmada Pir 

Sultan Abdal’ın deyiş ve nefesleri incelenir-

ken, Esat Korkmaz tarafından Pir Sultan şi-

irleri olarak Anadolu topraklarında söylen-

miş tüm nefes ve deyişlerin derlendiği “Pir 

Sultan Abdal Divanı” temel alınmıştır. Şah 

İsmail Hatai divanları arasında ise hem Os-

manlı hem de Safevi kaynaklarına başvuran, 

çeşitli divanları karşılaştıran ve Anadolu 

kırsal kesiminin belleklerini tarayarak oluş-

turulan Nejat Birdoğan’ın Kaynak Yayınla-

rından çıkan derlemesi kullanılmıştır. 

Şah İsmail Hatai ve Pir Sultan 

Abdal’ın Nefes ve Deyişlerinin 

Mitolojik İzahı ve İncelemesi

Bütün inanç sistemleri gibi Alevi-

Bektaşilik de mitik ağlarla örülüdür. Çok 

katmanlı yapısıyla kendine özgü bir mito-

loji inşa ederken mitleri inanç ritüellerinin 

temeline koyacak kadar etkin kılar. Alevi-

Bektaşi inancının kökenleri üzerine sorulan 

sorulara yanıt vermek için, Alevi-Bektaşi 

mitolojisinin çerçevesine ve buna bağlı ola-

rak oluşan mitlere bakmak, karşılaştırmalı 

mitolojinin verilerinden hareketle bu mit-

lerin kökenlerine ve etkileşim haritalarına 

ulaşmak faydalı olacaktır. Ancak Alevilikle 

ilgili araştırmaların 1990’lı yıllardan beri art-

masına karşın bu inanç sisteminin mitolojik 

izahı yönündeki çalışmalar yok denecek ka-

dar azdır. Oysa Alevilik içinde birçok mitik 

anlatı, figür ve felsefe kendini göstermekte, 

kökenleri ve anlamları bakımından incelen-

meyi beklemektedir. Aleviliğin senkretist 

yapısına vurgu yapan ve bu alanda çalışma-

lar yapan sayılı araştırmacılar arasında yer 

alan Irene Melikoff, yaptığı Alevilik betim-

lemesiyle, kökenleri itibarıyla bu inanç siste-

minin çok katmanlı bir mitolojik yapıyı inşa 

etmeye müsait olduğunu göstermektedir. 

Melikoff Alevilik ile ilgili şu gözlemlerde 

bulunur:

“Bu, kökeni göçebe bir ulusun, ata 

inançlarına, yüzyıllar içinde katılmış, kalıntı 

bir öğe idi. Yine ardından, atalarının yaşam 

tarzına hala bağlı öbür Orta-Asya Türk top-

luluklarında olduğu gibi, göçebe aşiret cemi-

yetlerinde görülen bir inançlar mozaiğinin 

bir din “senkretizmi”nin, Bektaşi-Aleviliğin 

temel bir vasfını oluşturduğunu, onlar için 

ayrı bir dini saygı konusu olan Ali’nin de, 

gerçekte, eski Türklerin Gök-Tengri’sinden 

başkası olmadığını fark ettim” (Melikoff, 

1993: 17).

Melikoff’un altını çizdiği Alevilik inan-

cını oluşturan temellerle bu inancın mitik 

yanlarını inşa eden temeller aynıdır. Hatta 

geçmişten bu güne birer mit olarak gele-

bilmiş bu senkretik öğeler, Alevi-Bektaşi 

mitolojisinin özüdür. Bu inanç sisteminin 

mitik yapısını ortaya koymak çabasında, 

Melikoff’un belirttiği üzere Hz. Ali karak-
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terinin kökenleri ve bu karaktere yüklenen 

anlamlar doğru bir başlangıç noktası olacak-

tır. Zira Hz. Ali hem tarih içerisinde yüklen-

diği anlamlar hem de Alevilik inancının tam 

merkezinde olması bakımından önemlidir. 

Hz. Ali, kahramanı olduğu hikayelerle ve 

efsaneleşen karakteriyle mitik bir figürdür. 

Zira Eliade’ye göre tarihi bir karakterin çok 

uzun bir süre varlığını sürdürmesi ancak 

mitik bir figür haline dönüşmesiyle müm-

kün olabilir. Tarihsel bir olay ya da gerçek 

bir kişiliğin anısı halkın belleğinde en fazla 

iki ya da üç yüzyıl varlığını sürdürür. Tarih-

sel kişilik mitsel modelle birleştirilir ve ger-

çek kişi mitolojik zemine kayarak varlığını 

devam ettirir (Eliade, 1994: 54-55). Hz. Ali’yi 

mitik bir karaktere dönüştüren yapı yalnız-

ca asırlarca toplumsal bellekte yaşaması de-

ğildir. Hz. Ali’ye yüklenen anlamlar ve bu 

karakterin konumlandırılışı onu büyük öl-

çüde mitik bir zemine kaydırmıştır. 

Hz. Ali, Alevi-Bektaşi inancında sahip 

olduğu konum ve kutsiyetle, bu inanç sis-

teminin en önemli mitik kahramanıdır. Zira 

Hz. Ali insanüstü özelliklerle bezelidir. Bu 

inanç sistemi içerisinde zamanla çok önemli 

bir külte dönüşmesi, “Ya Allah, Ya Muham-

med, Ya Ali” gibi ifadelerle Allah’la birlikte 

anılması, Miraç ve Kırklar Meclisi gibi bazı 

anlatılarda kendisine kutsiyet yükleyen ve 

önceleyen bazı detayların var olması, Alevi-

Bektaşi inancında Hz. Ali’nin tanrısallaştı-

rıldığı yönündeki yorumları da beraberinde 

getirmiştir. Daha önce de belirttiğimiz üzere 

Alevilik kendi içerisinde de farklı kabuller-

le varlığını sürdürmektedir. Dolayısıyla bu 

iddialar bazı çevrelerce kabul edilirken bazı 

çevreler tarafından kesin bir şekilde redde-

dilmektedir. Hz. Ali’nin tanrısallaştırıldığı 

yorumlarının dayanaklarına baktığımızda 

bazı Alevi-Bektaşi deyişleri karşımıza çık-

maktadır. 

Alevi-Bektaşi inancı içerisinde etkisi-

ni gösteren bu anlayış doğal olarak edebi 

malzemeye de geçmiştir. Hz. Ali doğrudan 

adıyla ya da kendisine yüklenen övücü sıfat-

larla deyiş ve nefeslerde zikredilmektedir. 

“Tanrı’nın aslanı” olarak nitelendirilen Hz. 

Ali yiğitlerin en büyüğü manasında “Şah-ı 

Merdan”, tekrar tekrar düşmana saldıran 

anlamında “Haydar-ı Kerrar” ve beğenilmiş, 

seçilmiş kişi olarak “Murtaza” sıfatıyla de-

yişlerde sembolize edilmiştir. İncelediğimiz 

ozanlardan Pir Sultan Abdal’ın şiirlerinde 

Hz. Ali gerek efsanelerin kahramanı olarak, 

gerek Allah-Muhammed-Ali üçlemesi ile 

birlikte, gerekse bağımsız olarak birçok şe-

kilde anlatılmıştır. Bu dizelerdeki Ali tasav-

vuru sadece Ehl-i Beyt sevgisinin yansıması 

olarak görülemez. Ozanın evren, yaradılış 

ve Tanrı anlayışına sirayet etmiş bir Ali algı-

sı söz konusudur. Dolayısıyla bunların ara-

sında Hz. Ali’ye ulûhiyet yükleyen ifadelere 

de rastlamaktayız. Pir Sultan’ın aşağıdaki 

dizelerinde Tanrı’ya ait olan bir takım insa-

nüstü özelliklerin Hz. Ali’ye atfedildiği gö-

rülmektedir:

“Gafil kaldır şu gönülden gümanı

Bu mülkün sahibi Ali değil mi

Yaratmıştır on sekiz bin alemi

Rızıkların veren Ali değil mi
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Bin bir adı var, bir adı Hızır

Her nerde çağırsan orada hazır

Ali padişahtır, Muhammed vezir

Bu fermanı yazan Ali değil mi” (Korkmaz, 

1996: 201-202).

İslam’da yaratma ve rızk verme gibi 

özelliklerin ancak Allah’a mahsus olduğuna 

inanılır. Ancak Pir Sultan Abdal bu dizele-

rinde Hz. Ali’yi mülkün sahibi, on sekiz bin 

alemin yaratıcısı ve rızık veren olarak nitele-

miş, “kaldır şu gönlünden gümanı” diyerek 

de bundan şüphesi olmadığının altını çiz-

miştir. Bir sonraki dörtlükte ise Hz. Ali’ye 

atfedilen bu özelliklerden şüphe duyulma-

sının “dinden imandan çıkma”ya neden ola-

cağı, Hz. Ali’nin ayrıca On İki İmam’ın atası 

olduğu söylenmektedir. 

Pir Sultan Abdal gibi Şah İsmail Hatai 

de birçok farklı anlam ve ifade çerçevesin-

de Hz. Ali karakterini deyiş ve nefeslerinde 

kullanmıştır. Ancak Pir Sultan Abdal de-

yişlerinde örneklerine rastladığımız şekliy-

le Hz. Ali’ye doğrudan uluhiyet yükleyen 

Hatai deyişi nispeten daha azdır. Bunlardan 

biri aruz vezni ile yazdığı şu deyiştir:

“Gevher-i zat-ı kadim-i Kibriyasın ya Ali

Enbiya vü’evliyaya pişüvansın ya Ali” (Bir-

doğan, 2001: 247).

Allah’ın sıfatlarından olan Kibriya ile 

anan Hatai, Hz. Ali’nin Allah’ın gevheri, 

yani aslı olduğunu söyler. Ayrıca Hatai ba-

zen dolaylı bir anlatımla bazen de söylen ve 

tevhit inancı üzerinden Hz. Ali’nin kutsallı-

ğını dillendirmektedir. 

“Ben Ali’yi gördüm arşta durunca,

Yerin göğün binasını kurunca,

Ali’nin sırrına kimse ermedi,

Cebrail’e bir kez sual sorunca” (a.g.e. 41).

Bu dizelerde Hatai, Hz. Ali’nin yaradılış 

mitindeki yerinden bahsederek onun kutsal-

lığına gönderme yapmaktadır. Benzer şekil-

de: “Hak ile kıldı doksan bin kelamı /Otuz 

bin sırr ile sırdan Ali’dir” (a.g.e. 359) dizeleri 

de Miraç anlatısıyla ilişkili olarak Hz. Ali’yi 

anmaktadır. “Ali’yi gördüm arşta” ifadesi 

ile Alevi-Bektaşilikte yaratılışın dayandırıl-

dığı kandildeki nur mitine atıfta bulunmuş-

tur. Yaratılış ve Kırklar Meclisi anlatıları Hz. 

Ali’nin mitik bir zeminde var olmasını sağ-

lamış, ayrıca kendisinin insanüstü yönlerini 

belirlemiş mitik unsurlardır. Bu anlatılar 

Hz. Ali’nin kutsallığına tanrısallık da ekle-

miştir. Miraç’ta Hz. Muhammed’in Allah ile 

konuşurken perdenin açılması ile Allah’ın 

yerinde Hz. Ali’yi görmesi, bunun en önem-

li örneklerindendir. Hatai, şiirlerinde Hz. 

Ali’nin tanrısallığını bu kutsal anlatılarla 

destekleyerek ifade etmiştir. 

Alevi-Bektaşi inancındaki “Ali” olgusu-

nu kaynaklandırma konusunda farklı görüş-

ler vardır. Bunlardan birisi de Fuat Bozkurt’a 

aittir. Bozkurt, Hz. Ali ve Dev olayı üzerin-

den Ali algısını Eski Türk inançlarıyla bağ-

daştırır. Anlatıya göre henüz insanlar ve 

melekler yaratılmadan önce bir peri ve bir 

dev vardır. Dev bir gün bahçesinde küçük 

bir çocuk görür ve çocuğu yakalamak üzere 

uzanır fakat yakalayamadan yüz üstü düşer, 

kendinden geçer. Yedi gün sonra kendisine 
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geldiğinde ellerinin bağlı olduğunu görür. 

Elleri bağlı olarak Süleyman Peygamber’e 

gider. Kendisini kimin bağladığını sorar ve 

ellerini çözmesini ister. Süleyman ise elleri-

ni gelecek olan Hz. Muhammed’in çözebi-

leceğini söyler. Binlerce yıl sonra Hz. Mu-

hammed ve Hz. Ali yeryüzüne geldiğinde 

dev, Hz. Muhammed’e gidip ellerini kimin 

bağladığını sorar. Ellerini bağlayan kişiyi 

görünce de çığlık atar. Hikayenin farklı an-

latımlarında bahsi geçen çocuk sadece bu 

devi değil bahsi geçen tüm devleri eğitmiş-

tir. Devler sabah kalktıklarında Kaf Dağı’nı 

aşıp dünyaya gelmek ister. Fakat “Ali yaşı-

yor mu?” diye sorarlar ve “evet” karşılığını 

alınca dururlar (Bozkurt, 2005: 136). Fuat 

Bozkurt’a göre:

“Bu inançların izini eski Türk inançla-

rında buluyoruz. Hz. Ali’nin devleri bağla-

ma söylencesi ile Oğuz Kağan Destanı ara-

sında büyük koşutluklar bulunduğu açıktır. 

Ali, bütün Türkler arasında yiğitlik ve kah-

ramanlığın sembolüdür. Aleviler arasındaki 

Ali kavramı, kökü çok eskilere inen yiğitle-

rin alplerin bileşimidir. Kimi zaman Oğuz 

Kağan gibi yiğittir kimileyin Dede Korkut 

gibi bir bilgedir. Onun yiğitlik ve bilgelikleri 

Alevi yazınına konu olur” (a.g.e. 138).

Bir diğer görüşü ortaya koyan Melikoff’a 

göre: Ali’nin tanrısallığı derinleştirildiğinde, 

Hz. Ali’ye yüklenenlerde güneş-tanrısallığı 

belirmektedir. Melikoff bu savına kanıt 

olarak Hz. Ali ile bağdaştırılan hayvanları 

göstermektedir. Buna göre en üst düzeyde 

güneş simgesi olan aslan, Feniks’le karışmış 

şekliyle turna ve güneşle bağlantılı koç figür-

leri Hz. Ali ile bağdaştırılmaktadır (Melikoff, 

1998: 53-54). Melikoff güneş-tanrısallığı üze-

rinden Hz. Ali kavrayışının Eski Türk inan-

cındaki Gök-Tengri’de olduğunu belirtir. 

Alevi-Bektaşi inancının en önemli anla-

tılarından olan Kırklar Cemi Hz. Ali’ye yük-

lenen kutsiyeti açıkça göstermektedir (Sivri 

vd., 2014: 179-202). Kırklar söylencesi, Hz. 

Muhammed’in, Cebrail tarafından miraca 

çıkarılmasının, burada Kırklarla karşılaş-

masının anlatıldığı, hem Sünni İslam inancı 

hem de Alevi-Bektaşi inancı için önemli bir 

mittir. Alevi-Bektaşi inancı için Miraç’ın ve 

Kırklar Meclisi’nin anlatımında “İmam Ca-

fer Buyruğu” ya da kısa adıyla “Buyruk” 

isimli kitap temel olarak kabul edilir. Mi-

raç anlatısının Aleviler bakımından ayırıcı 

özelliği Kırklar Meclisi kısmıdır. Hem Sünni 

İslam anlayışına göre hem de Alevi-Bektaşi 

inancına göre Hz. Muhammed, Cebrail’in 

rehberliğinde göğe çıkarılmış ve Allah ile 

görüşmüştür. Hz. Muhammed’e Cebrail eş-

lik etse de inanışa göre göğe yükseliş Burak 

isimli bir binek hayvanı üzerinde olmuştur. 

Hatai buna dizelerinde yer vermektedir:

“Muhammed Miraç’ta Burağa bindi.

O nasıl Burak’tır ünü bilindi?

Ay ile Güneş de secdeye indi.

Ali’yle Muhammed dara durunca” (Birdo-

ğan, 2001: 41).

Anlatının Alevi-Bektaşi yorumunda 

Sünni İslam anlayışından farklı öğeler yer al-
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maktadır. Bunlardan biri Hz. Muhammed’in 

Miraç’ta karşısına çıkan aslan donuna gir-

miş Hz. Ali figürüdür. Hatai bir deyişinde 

bu olayı şöyle anlatır: “Mustafa gördü seni 

arslan sıfatlı bir melek/ Sahib-i mi’rac hem 

tac ü livasın ya Ali” (a.g.e. 247). Hz. Muham-

med yoluna çıkan aslana yüzüğünü verir ve 

Allah’a giden yolda devam eder. Allah’la 

bir perdenin ardından görüşür fakat duy-

duğu sesi Hz. Ali’nin sesine benzetir. Perde 

açıldığında ise karşısında Hz. Ali’yi görür. 

Dönerken gördüğü Kırklar Meclisi’nde ise 

Hz. Muhammed’in peygamberliği kabul 

görmez. Garip bir kul olarak girer meclise. 

Mecliste Hz. Ali’yi görür ve onun Kırklar’ın 

başı olduğunu anlar. Ayrıca Hz. Ali meclis-

te, Hz. Muhammed’e aslana verdiği yüzüğü 

geri verir. Aslan da Ali’dir, Tanrı da.

Bu rivayete göre anlatıdaki durum, 

Tanrı’nın insan şeklinde görünmesi yani ant-

ropofanidir. Kırklar Meclisi hem Hz. Ali’ye 

ilahlık nispet eden yaklaşımların değerlen-

dirilmesi bakımından hem de Alevi-Bektaşi 

tasavvufunun anlamlandırılması bakımın-

dan önem arz etmektedir. Miraç ve Kırklar 

Meclisi anlatılarındaki Hz. Ali karakteri, 

tıpkı bu anlatıların kendisi gibi mitik öğeler-

le bezenmiştir. Bu anlatılar, tıpkı mitler gibi 

“Metafiziğin ve teolojinin ortaya koydukla-

rını yapay yollardan dramatik bir biçimde 

ifade” (Eliade, 2009: 399) ettikleri için, mitik 

olarak nitelendirilebilir. Hz. Ali de bu mitik 

anlatının en önemli karakterlerindendir. Pı-

nar Ecevitoğlu bu yaklaşımın Hz. Ali tasav-

vuru ile ilişkisini şöyle değerlendirir:

“Senkretik yapısına uygun olarak Ale-

vilik, her iki yaklaşımı (vahdet-i vücut, 

vahdet-i mevcut) da bünyesinde barındırır. 

Bu anlayışlar, aşkın olsun ya da olmasın, 

Tanrı’yı varlıkla ilişkilendirdikleri ölçüde 

Ali’nin tanrısallaştırılmasına kapı açarlar. 

Alevilik içinde vahdet-i vücut anlayışından 

beslenen damar, Ali’yi Allah’ın tecellisi ola-

rak kavramaktadır” (Ecevitoğlu, 2011: 149).

Tüm bu yaklaşımların art niyetli oldu-

ğu görüşü ile bunları reddeden bir anlayış 

da söz konusudur. Saffet Sarıkaya’nın gö-

rüşleri bu yaklaşıma örnek teşkil edecektir. 

Sarıkaya’ya göre;

“Alevî ve Bektaşîlere nispet edilen ‘Hz. 

Ali’ye Tanrılık ve Tanrısal sıfatların isnadı-

nın -eğer bir art niyet taşımıyorsa- kaynak-

larla ilgili yanlış okumalar, terminolojiye 

yeterince hâkim olamama, seçmeci ve genel-

lemeci tavırdan kaynaklandığı anlaşılmak-

tadır. Bununla birlikte aynı yanlış okumala-

rın şifahî kültüre bağlı olarak, büyük oranda 

bilgisizlik ve eğitimsizlikten kaynaklandığı-

nı unutmamak şartıyla, Alevî zümrelerinde 

de bir inanç değişimine yol açtığı gerçeği-

ni göz ardı etmemek gerekiyor” (Sarıkaya, 

2009: 15). 

Özellikle Anadolu Aleviliği içinde tüm 

bu yaklaşımların kabulüne olanak sunacak 

çeşitlilikte edebi ve tasavvufi yorum, kül-

türel unsur mevcuttur. Hz. Ali ister diğer 

bütün varolanlar gibi yaratıcının tecellisi 

olarak, ister Tanrı ile bütünleşmiş olarak, 

istenirse de Tanrı’nın kendisi olarak kabul 

edilsin, her durumda insanüstü mitik sıfat-
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larla bezenmiştir. Konunun başlangıcında 

dikkat çektiğimiz gibi, tarihi bir karakterin 

çok uzun yıllar varlığını sürdürmesi için ge-

rekli olduğu üzere mitik bir zemine kaymış-

tır. 

Alevilik inancının kökenlerine ilişkin 

bir değerlendirmede bulunulduğunda Hz. 

Ali eski Türk inancında Gök-Tengri ile iliş-

kilendirilmektedir. Bu görüşü ortaya koyan 

Melikoff’a göre:

“Tanrının, insanoğlu suretinde tecelli et-

tiği inanışı da vardır. Müslüman dönemde, 

Tanrı, Ali’nin görünüşü altında tecelli eder. 

Fakat Ali, sırasında, peygamberlerin ve ve-

lilerin de suretinde tecelli edebilir. Nitekim 

Hacı Bektaş, bizzat Ali’den başkası değildir. 

Ali olgusu derinleştirilmeye çalışılırsa, bu-

nun bir güneş tanrısallığı olduğu görülür. 

Ali görünmesi için dua edilen, doğan günle 

özdeşleştirilmiştir. Bu da bizi eski Türklerin 

Gökyüzü Tanrısı, Gök-Tengri’ye götürür” 

(Melikoff, 1993: 44). 

Alevi-Bektaşi inancındaki “Evveli Ali, 

ahiri Veli” söylemi aslında Hz. Ali’ye yükle-

nen kutsiyeti özetlemektedir. Alevi-Bektaşi 

inancının kendisi gibi mitolojisi de birçok 

farklı öğenin izlerini taşımaktadır. Mitik 

bir karakter haline bürünen Hz. Ali’nin de 

Melikoff tarafından Gök-Tengri ile ilişkilen-

dirilmesi de bu nedenledir. Kırklar anlatısı 

ise içerdiği en önemli öğelerden biri olan 

göğe yükselme motifi ile hem İbrahimi din-

lere ait anlatılarla hem Zerdüştlük inancıy-

la hem de Hint mitolojisi ile örtüşmektedir. 

İnanç sistemleri içerisinde göğe yükselen, 

Tanrı tarafından göğe çağrılan Tanrı ya da 

yarı Tanrı kahramanlar oldukça sık görül-

mektedir. Hint mitolojisinde Vişnuyasa ve 

Somti’nin oğlu’nun göğe yükselmesi, Zer-

düştlükte, 30 yaşında peygamberlik verilen 

Zerdüşt’ün Tanrı katına çıkması, Miraç ve 

Kırklar Meclisi söylenleri ile benzerlik gös-

teren mitik anlatılardır. Kırklar Meclisi an-

latısının cemritüelinin de kaynağı olduğu 

düşünülürse, Kırklar Meclisi mitinin köken-

lerine inildiğinde cem ibadetinin de kaynak-

larına ulaşılmış olacaktır. Fuat Bozkurt’a 

göre cem töreninin iki kaynağı vardır. Bun-

lardan biri Eski Türk inançları diğeri ise 

Maniheizm’dir. Buna göre cem törenleri, 

eski Türk inançlarında genellikle Oğuz Han 

çıktığı bir seferden sağ döndüğünde yapılan 

büyük törenler, şamanların dansları ve Ma-

niheizm inançlarının evrilmiş hali ve deva-

mıdır (Bozkurt, 2005: 103-105).

Alevi-Bektaşi mitolojisinin en önem-

li kahramanlarını sıralayacak olursak Hz. 

Ali’nin hemen ardından Hz. Fatıma ve Hı-

zır figürleri gelir. Güçlü bir kadın kahraman 

olarak mitik düzlemde anlamlar yüklenen 

Hz. Fatıma, Aleviliğin kadına karşı takındığı 

kutsayıcı yaklaşımın örneğidir. Onu, “Kırk-

ların Anası” olarak deyişlerde görürüz. Pir 

Sultan bu mitik kadın karakteri şöyle anar: 

“İmamlar anası, Kırklar aynası 

Fatıma Ali’nin eşi değil mi” (Korkmaz, 1996: 

338). 

Hz. Fatıma’nın dünyaya gelişi ile ilgili 

bir inanış vardır. Buna göre Hz.Muhammed 

Miraç’a çıktığında Cebrail ona cennetten 
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bir elma getirir. Hz. Muhammed bu elmayı 
yer ve döndüğünde eşi Hz. Hatice ile birlik-
te olur. Hz. Hatice kızları Fatıma’ya hami-
le kalır. Bu olay üzerine Hz. Muhammed, 
kızı Fatıma’nın cennetten bir huri olduğunu 
söyler. Bu anlatı nedeniyle Hz. Fatıma’dan 
“elmanın sırrı” şeklinde bahsedilir. Hatai bu 
anlatıyı şöyle aktarır: 

“Hatice bir seyir gördü cennette var üç 

elma 

Elmanın sırrı Fatıma ya Ali senden medet” 

(Birdoğan, 2001: 394)

Buradaki üç elma aynı zamanda Allah’ı, 
Hz. Muhammed’i ve Hz. Ali’yi de simgele-
mektedir. Dünyaya gelişi olağanüstü olan 
birçok karakter gibi Hz. Fatıma da kutsal bir 
kişiliktir. Öyle ki yaratışla ilgili anlatılan iki 
hikayeden biri Hz. Fatıma eksenindedir. Bu 
anlatıya göre kandildeki nur Hz. Fatıma’dır. 
Pir Sultan Abdal’ın bu anlatıyı sembolize et-
tiği bir deyişi bulunmaktadır:

“Gitme derviş gitme haber sorayım

Fatm’Ana’yı muştulayan kim idi

Kırk yılda bir kere doğan yıldızı

Ali’nin altında gören kim idi” (Korkmaz, 

1996: 335).

Fatıma Ana’yla ilişkilendirilen mito-
su bu deyiş üzerinden görebiliriz. İnanışa 
göre; Allah Hz. Adem’i yaratıp cennetine 
koyduğunda Cebrail, Hz. Adem’i bir köş-
ke götürür. Duvarları altından, pencereleri 
zümrütten, tabanı billurdan, direkleri firu-
zeden olan bu köşkün içinde kızıl yakut bir 
taht bulunmaktadır. Tahtın içinde göz alıcı 

bir nur, nurun içinde ise bir kadın görün-

mektedir. Adem, Cebrail’e bu hurinin kim 

olduğunu sorar. Cebrail Fatımat-üz Zehra 

olduğunu söylemiş ve açıklamaya devam 

etmiştir. Başındaki taç, babası Hz. Muham-

med Mustafa, belindeki kemer Hz. Ali, ku-

laklarındaki küpeler Hz. Hasan ve Hüseyin, 

boynundaki dokuz taşlı kolye ise On İki 

İmamlardır. Pir Sultan Abdal da yukarıdaki 

deyişinde Cebrail’in Fatıma Ana’yı muştu-

lamasına işaret etmiştir.

Tüm bunlardan hareketle Alevi top-

lumunda Hz. Fatıma şahsında kadına da 

kutsallık atfedildiğini söylemek mümkün-

dür. Bu anlatıda Ana Tanrıça kültleri işaret 

edilmiş, her şeyin kaynağı ve yaratıcısı olan 

kadın figürü vurgulanmıştır. Kadına gerek 

dini hayatta gerekse düşünüşte verilen bu 

önemin kaynağının eski Türk inançları ol-

duğu kanısı oldukça yaygındır. Umay Ana 

figürü ile Fatıma Ana motifi arasında ilişki 

kurulmaktadır.

Birçok kadim uygarlığın mitleri arasın-

da yer alan ölümsüzlük figürü Alevi-Bektaşi 

inancında da Hızır karakterinde karşımı-

za çıkar. İnsanoğlunun en büyük korkusu 

ve bilinmezi olan ölüm, korkunun yanında 

ölümsüzlük arzusunu da insanlığın zih-

nine işlemiştir. İslam coğrafyasında da bu 

arzu Hızır İlyas kültünde vücut bulmuştur. 

Alevi-Bektaşi inancında ise gerek dilden 

dile dolaşan anlatılarıyla gerekse deyişler-

de anılmasıyla ayrı bir öneme kavuşmuştur. 

Deyişlerde Hızır motifinin gerek ismi ile 

gerekse efsanelerine yapılan göndermelerle 

anıldığı görülür. Hatai’nin aşağıdaki deyişi 

bunlara bir örnektir: 
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“Satma raykan sanem Hızr’a dudağın suyu-

nu

Hızr eğer isteye su çeşme-i hayvane gelür” 

(Birdoğan, 2001: 389). 

Hatai’nin, Hızır istediğinde gelen su 

olarak anlattığı “çeşme-i hayvane”; kutsal 

olduğuna ve içeni ölümsüzleştirdiğine ina-

nılan “Ab-ı Hayat”tır. Anlatıya göre Hz. 

Musa ve Hızır bir gün ağlayarak ilerleyen 

bir insan kalabalığıyla karşılaşırlar. Kala-

balığın önünde genç, güzel bir kız vardır. 

Hızır ve Hz. Musa kalabalığa yaklaşarak 

neden ağladıklarını sorar. Köylüler: “biz 

senede bir defa köyümüzün en güzel kızı-

nı denizden çıkan ejderhaya kurban olarak 

veriyoruz ve ejderha bu kurban karşılığında 

bir yıl boyunca bize dokunmuyor” yanıtını 

verirler. Hızır buna karşı çıkarak köylülerle 

birlikte kıyıya gider. Deniz yükselir ve bir 

süre sonra beklenen ejderha gelir ve tam 

kızı almak üzereyken Hızır kılıcıyla ejder-

hanın kolunu koparır. Kol o hızla Lübnan’ın 

Bahalbek dağlarına kadar uçar, dağlara vu-

runca o dağlardan su fışkırır. Bu su Asi adı 

verilen nehri oluşturur. Ejderha Hızır’a bir 

kez daha kendisine vurup öldürmesi için 

yalvarır. Ancak Hızır bir kez daha vurursa 

kolunun yerine geleceğini ve tekrar güçle-

neceğini bildiği için vurmaz. Ejderha oracık-

ta ölür. Asi nehrinin suyu ise o dönemlerde 

Ab-ı Hayat suyudur. Hızır bu sudan içmiş 

ve ölümsüzleşmiştir. O günden sonra Allah 

tarafından zor duruma düşenlerin yardımı-

na yetişmesi için görevlendirilir (Türk, 2010: 

141). Bu anlatı ile varlığı ve hikayesi temel-

lendirilen Hızır, bu doğaüstü özelliği ve 

dara düşenlerin yardımına koşması ile daha 

birçok irili ufaklı anlatıya konu olmuştur. Pir 

Sultan Abdal’ın aşağıdaki deyişi de Hızır’ın 

sonsuza kadar yapmakla görevlendirildiği 

yardıma yetişme özelliğine işaret eder:

“Bin bir adı var, bir adı Hızır

Her nerde çağırsan orada hazır

Ali padişahtır, Muhammed vezir

Bu fermanı yazan Ali değil mi” (Korkmaz, 

1996: 202).

Alevi-Bektaşi inancında Hızır, Hz. Ali 

ile de bir tutulmaktadır. “Bin adı var, bir adı 

Hızır” ifadesi bunu anlatır. Hızır İlyas inancı 

halk arasında öylesine yerleşmiş bir inançtır 

ki kelime olarak da bu karakterden türemiş 

Hıdrellez bayramı her yıl geniş bir coğraf-

yada bahar bayramı olarak kutlanmaktadır. 

Hızır gibi Hıdrellez bayramı da insanlar için 

bereket, bolluk, şans, sağlık gibi istekleri 

simgeler. Toplumun doğayı ve mevsimsel 

zamanı açıkladığı, anlamlandırdığı bugüne 

ait birçok uygulama vardır. Bu bayramın 

kökeni Orta Asya Türk topluluklarına da-

yanmaktadır. 

Hızır kültü, Hristiyan St. George kültü 

ile büyük benzerlikler içermektedir. Gerek 

kişilik özellikleri gerekse işlevleri bakımın-

dan aynı şeyleri sembolize eden iki önemli 

motiftir. Hüseyin Türk’e göre: “Anadolu’ya 

Türklerin yerleşmesiyle birlikte başlayan 

İslamlaşma ve Türkleşme sürecinde, Müs-

lüman Türklerle yerli Hristiyan halk arasın-

daki karşılıklı dini etkileşimlerin en önemli 

örneklerinden biri de St. Georges (Aya Yor-

gi) kültüdür” (Türk, 2010: 138).
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Alevi-Bektaşi mitolojisi bu ana kahra-

manlar ekseninde çok sayıda mitik anla-

tı, düşünüş ve figürü var etmiştir. Kırklar 

Meclisi, nurdan yaratılış ve kandildeki nur 

miti, tenasüh inancı ve don değiştirme figü-

rü bu inancın mitik yapısını oluşturan un-

surlardan bazılarıdır. Ayrıca hayvanlara ve 

sayılara yüklenen mistik anlamlar ve onlar 

üzerinden yaratılan mitler de Alevi-Bektaşi 

inancı ve mitolojisinin önemli yapı taşları-

dır. Özellikle hayvanlara yüklenen anlam 

ve görevler Aleviliğin, Animizm ve Tote-

mizmle olan etkileşimini ortaya koyacak ni-

teliktedir. Bu öğelerin her birinin ne şekilde 

inanışta yer aldığını görmek, incelemeyi bir 

sınırlama ve sistematik dahilinde yapmak 

için deyiş ve nefeslerin önderliği belirleyici 

olmuştur. Zira mitleri geçmişten bugüne ta-

şıyan tek unsur ritler değildir. Edebiyat da 

mitin öyküsünü ve öğretisini yaşatır. Zira 

birçok mitolojide ritler, dini niteliklerini 

kaybetmiş fakat mitler öykülerini asırlarca 

yaşatmıştır. 

Özetle ifade etmek gerekirse; mit kavra-

mı ve ritler birçok inanç içerisinde olduğu 

gibi Alevi-Bektaşi inanç sistemi içerisinde 

de anlam kazanır ve geniş bir yer tutar. Ale-

vilik gerek inanç öğretilerini, gerek mitik ya-

pısını, gerekse ritlerini çok geniş bir kaynak 

yelpazesine dayandırarak oluşturmuştur. 

Günümüzde yaşayan yapısıyla Hz. Ali’ye, 

onun soyundan gelenlere ve Ehl-i Beyt’e 

yönelen sevgiyi İslam inanışı dâhilinde ifa-

de eden Aleviliğin derinlerine inildikçe, 

bundan çok daha fazlası açığa çıkmaktadır. 

Orta Asya’nın asırlar boyunca inşa olmuş 

inanç çeşitliliği içinde bir evren algısı ve 

yaşam tarzı olarak belirginleşen birleştirici 

öğreti, Anadolu’ya aktarılırken Türk top-

lumunda henüz yaygınlaşan İslam inancı-

nı ana damar olarak kabul etmiş, Anadolu 

ve Mezopotamya’da yaşamış uygarlıkların 

mirasından da etkilenerek bu coğrafyada 

senkretist bir inanç meydana getirmiştir. 

İşte böyle bir zeminde şekillenen Alevilik; 

Şamanizm başta olmak üzere Budizm, Ani-

mizm, Zerdüştlük, Manicilik, Gök Tengri ve 

Mazdek inancı gibi İslam öncesi dinlerden 

ve geliştiği geniş coğrafyanın mitlerinden 

etkilenmiştir. Bu etkileşim öylesine güçlü 

olmuştur ki Aleviliğin özünü oluşturur. Bu 

inanç, İslami örtü altında gelişmiş bir senk-

retizmdir. 

Üzerinde yükseldiği bu temeller dikkate 

alındığında Alevi-Bektaşi inancı, gelişen ve 

değişen insan bilinciyle birlikte evrilen bir 

düşüncenin ürünüdür. Alevi- Bektaşi inan-

cının bu yapısı, dinlerin evrimi görüşünün 

savlarını sınamak için oldukça uygun, yaşa-

yan bir toplumsal haldir. Dinlerin evrimsel 

bir süreçle bugünkü hallerini aldıkları gö-

rüşü, insanın biyolojik evriminin toplum-

sal olaylara uyarlanmasına dayanır. Buna 

göre insan; biyolojik anlamda şartlara göre 

nasıl evrimleşmişse, düşünsel anlamda da 

evrimleşmiştir. İnsan algısı ile birlikte top-

lumsal yapı ve bu yapıyı oluşturan unsurlar 

da evrimleşmiştir. Algıdaki evrimin şekil-

lendirdiği bu unsurların başında ise din-

ler gelir. Dinler evrim zinciri içinde ortam 

şartlarına uygun olarak değişip dönüşürler 

fakat her seferinde geçmişin izleri ile yeni 
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bir hal alırlar. Bu durumda bir başlangıç 
saptamak gerekmektedir. Bu evrim zinciri 
içinde mitlerin de etkinliğinden bahsetmek 
gerekir. Yaşayan dinlerin mitolojik yapı-
larından bahsetmek, dokunulmaz kutsala 
dokunmak olarak görüldüğü için genellikle 
sadece tarihi dinlerin mitoloji ile ilişkisinden 
bahsedilse de yaşayan dinlerin mitlerle olan 
bağları açıktır. İster çoktanrılı, ister tektan-
rılı olsun yaşayan dinlerin de kökenlerinde 
mitleri görmek mümkündür. Alevi-Bektaşi 
senkretizmi ise dinlerin evrimi içerisinde bir 
geçiş formudur. Geçmişe ait izleri, karşılaş-
tığı yeni unsurlarla harmanlayarak dönüş-
türmüş ve birleştirici yapısıyla kendisini var 
etmiştir. 

Alevi-Bektaşi inancı, İslam öncesi mo-
tifleri kendi içinde sentezlerken kendine 
özgü bir mitik yapı da oluşturmuştur. Çalış-
mamızda Alevi-Bektaşi mitolojisinin temel 
izlekleri saptanarak bunlar açıklanmaya 
çalışılmıştır. İnanç öğretisinde olduğu gibi 
mitik yapı içerisinde de en önemli yeri Hz. 
Ali almıştır. Hz. Ali’ye yüklenen tanrısallık, 
bu inancın hem Tanrı algısını hem de insa-
na verdiği değeri göstermektedir. Vahdet-i 
vücut ve vahdet-i mevcut düşüncelerine da-
yandırılan bu Ali algısı yüklendiği insanüs-
tü özelliklerle Hz. Ali’yi mitik bir kahraman 
olarak değerlendirmemize yol açmıştır. Ben-
zer şekilde Hz. Fatıma ve Hızır karakterleri 
de bu Alevi-Bektaşi mitolojisinin ana kahra-
manlarıdır. Hz. Ali’nin kutsallığını pekişti-
ren Miraç ve Kırklar Meclisi anlatıları ise bir 
yandan evren ve Tanrı algısını gösterirken, 
bir yandan da cem ritinin mitik kaynağını 
vermektedir. 

Özellikle don değiştirme anlatılarında 

karşımıza çıkan hayvan motifleri, birçok 

mitolojide olduğu gibi Alevi-Bektaşi mito-

lojisinde de derin anlamlarla bezenmiştir. 

Mitik yapı içerisinde turna kuşu, anka kuşu, 

güvercin, aslan, arı, balık, geyik, kartal, kedi, 

keklik, kuzu-koyun, teke, örümcek, tavşan 

ve yılan mitik birer simge halini almıştır. Bu 

hayvan motiflerinin her biri Alevi-Bektaşi 

mitolojisi içinde bir şekilde anlam kazanır-

ken bir yandan da Alevi-Bektaşi inancının 

İslam öncesi temelleri hakkında bizlere bilgi 

vermektedir. 

Birçok kültürde ve mitolojide görülen, 

derin anlamlar yükleyerek sayıların mitik 

birer motif haline getirilmesi Alevi-Bektaşi 

inancında da açıkça görülmektedir. Bu inanç 

sisteminde ya da edebi ürünlerinde yapıla-

cak bir incelemede bazı sayıların üstünlüğü 

ve kutsiyeti ilk fark edilenlerden olacaktır. 

Sık sık tekrarlanan üçler, beşler, yediler, On 

İki İmamlar, On Dört Masumu Paklar, On 

Yedi Kemerbestler ve Kırklar ifadeleri ile 

kavramlar ve inançlar aracılığıyla bu sayı-

lara yüklenen derin anlam gözlerden kaç-

maz. Sayılar çoğu zaman toplumların insan 

ve evren algısında geliştirdiği öğretilerin 

sembolü olmuş ve bu doğrultuda anlamlar-

la yüklenmiştir. Örneğin bahsettiğimiz bu 

sayılar Alevi-Bektaşi inancının merkezinde 

olan Ehl-i Beyt sevgisinin farklı aşamala-

rıdır. Güzel ve kutsal olan şeyleri ifade et-

tikleri içinse çoğunlukla olumlu bir değerle 

yüklüdürler. Kutsal anlamlar yüklenen her 

bir sayının inanç öğretileri içinde birden çok 

kavramı nitelik ya da nicelik olarak ifade 
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ettiği görülmüştür. Kökenlerine inildiğinde 

ise zaman zaman İslam öncesi arketipler, 

zaman zaman da Alevi-Bektaşi inancı için 

önem arz eden anlatılar karşımıza çıkmıştır. 

Sayıların simgeselliği, şiirsel sembolik dili 

için de son derece önemli bir motif olmuş ve 

ozanlar tarafından sık sık kullanılmıştır. 

Tüm bu motifler hem Şah İsmail 

Hatai’nin hem de Pir Sultan Abdal’ın nefes 

ve deyişlerinde büyük bir örtüşme içinde 

tespit edilmiştir. Bu iki ozan arasında fark-

lılıklardan çok benzerlikler dikkati çekmek-

tedir. Her ikisinin de Alevi-Bektaşi inancına 

dayanmaları ve dini-tasavvufi edebiyat ala-

nında eser vermeleri bu benzeşmenin en be-

lirgin kaynağı olarak öne sürülebilir. Ancak 

Şah İsmail Hatai’nin Anadolu Aleviliği’nin 

oluşumu ve bu ekinin yetiştirdiği ozan-

ların söylemi üzerindeki etkisi büyüktür. 

Hatai’nin Aleviliği kurumsallaştıran kişi 

olarak tüm Alevi topluluklarında kabul gör-

mesi bu etkiyi kaçınılmaz kılmaktadır. 

Sosyolojik olaylara hiçbir zaman du-

yarsız olmayan Alevi-Bektaşi inancının 

toplumsal duyarlılığını Pir Sultan Abdal’ın 

deyişlerinde açıkça görmekteyiz. Osmanlı 

düzenine karşı muhalif bir söylemin sözcü-

sü olan Pir Sultan Abdal’ın istikameti Şah 

İsmail’dir. Bu düzenin karşısına, devlet lide-

ri olarak kabul ettiği Şah İsmail’i koyar ve şi-

irlerinde onu idealize eder. Bu da Pir Sultan 

Abdal’ın Hatai’den etkilendiğinin önemli 

bir göstergedir. Bu sosyolojik verilerin ka-

nıtladığı etkiyi nefes ve deyişler de doğrula-

maktadır. Pir Sultan sık sık “Şah”ından bah-

settiği deyişlerine, aynı zamanda bu Şah’a 

ait deyişlerin etkilerini, motiflerini de taşı-

mıştır. Hatta bazı deyiş ve nefeslerin kısmen 

veya tamamen aynı olduğu görülmektedir. 

Çalışmamız sırasında gerek mitik motifler 

bakımından gerekse diğer tüm edebi ve dini 

söylemler bakımından Pir Sultan Abdal di-

vanında Şah İsmail Hatai’nin bazı beyitleri-

ne benzeyen dizelere rastladık. Yaşadıkları 

dönem ve Şah İsmail’in Alevilik üzerindeki 

etkisi dikkate alındığında etkilenen tarafın 

Pir Sultan Abdal olduğunu söylemek müm-

kündür. 

Sonuç olarak, bu çalışma; Alevi-Bektaşi 

inancının çok geniş bir kültür kuşağının 

sentezi olarak geçmişten bugüne aktarılarak 

geliştiğini ve bu inancın tarihi dinlerin de et-

kisiyle mitik ağlarla örülü olduğunu ortaya 

koymayı amaçlar. Bu doğrultuda toplumun 

aynası olan edebiyat, bizlere inceleme mal-

zememiz olan nefes ve deyişleri sağlamıştır. 

Bu nefes ve deyişler, Alevi-Bektaşi inancı-

nın tüm detaylarını içlerinde barındırdıkla-

rı için ortaya çıkarılmak istenen mitik yapı 

bu edebi ürünlerin sembolik dili vasıtasıyla 

çözümlenmiştir. Bu düşünceyi desteklemek 

için bugüne kadar yapılan çalışmalar daha 

çok ritleri, ibadet şekillerini ve ocakları ince-

lemiştir. Bu görüşün edebi ürünler üzerin-

den kanıtlandığı çalışmalar ise yok denecek 

kadar azdır. Bu çalışmanın, literatürdeki ek-

sikliği gidermesi ve mitoloji çalışmaları için 

kıymetli bir derya olmasına rağmen bakir 

bir alan olarak kalan Alevi-Bektaşi mitoloji-

sine dikkat çekmesi umulmaktadır.
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KARDEŞLİK, DOSTLUK, HUZUR VE BARIŞ SİMGESİ 

BİR ÇEPNİ KÖYÜ: GÜVEMÇETMİ

GÜVEMÇETMI: A CHEPNI VILLAGE, SYMBOL OF 
FELLOWSHIP, FRIENDSHIP, TRANQUILITY AND PEACE

Mehmet AÇA1

ÖZET

Türk toplumu, son dönemlerde kardeş-

lik, dostluk ve dayanışma ruhuna çok daha 

fazla muhtaç bir hale gelmiştir. Böyle bir 

durumda, gerçek anlamda huzur ve barış-

tan söz etmek mümkün değildir. Kardeşlik, 

dostluk ve dayanışma ruhunun geliştirilme-

si, farklılıklara saygı duymak ve ortaklıkları 

çoğaltmaktan geçmektedir. Ayrışma ve ça-

tışmayı derinleştirebilecek düşünce ve tavır-

lardan uzaklaşması gereken Türk toplumu-

nun insan odaklı toplum modeli örneklerine 

ihtiyacı vardır. Türk toplumu, kendi içinden 

tespit edebileceği bu toplum modeli örnek-

lerini geliştirmek ve ülke geneline yaymak 

zorundadır. 

İnsan odaklı toplum modeli örnekleri-

nin tespit edilmesi ve bu model örneklerinin 

ülke geneline yayılması gerektiği düşüncesi 

üzerine kurulan bu çalışmada, bu düşünce 

1 Prof. Dr., Balıkesir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakül-
tesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.

doğrultusunda, Balıkesir ili Bigadiç ilçesi-

ne bağlı Güvemçetmi köyüne odaklanılmış, 

köyün sosyal, kültürel ve ekonomik özellik-

lerini kısaca ele alındıktan sonra neden bir 

toplum modeli olarak görülebileceği soru-

suna cevap verilmeye çalışılmıştır. Köyde 

yapılan görüşme ve gözlemler, bizi, anılan 

köyde yaşayan insanların -ki önemli bir 

kısmı, uzun süre Almanya’da yaşamış ve 

çalışmıştır- Türk toplumunun ihtiyacı olan 

toplum modeli örneklerinden birisini oluş-

turdukları sonucuna götürmüştür.

Anahtar Kelimeler: Çepniler, Alevilik, 

Güvemçetmi, Balıkesir, Örnek Toplum Mo-

deli. 

ABSTRACT

Turkish society has recently become 

needy to the spirit of fellowship, friend-

ship and solidarity a lot more. On such an 

occasion, it is not possible to mention from 

tranquility and peace in realterms. Improve-

ment of the spirit of fellowship, friendship 

and solidarity goest hrough respecting to 

the differences and increasing partnerships.

Required to ster away from thoughts and 



30

ALEVİLİK  ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

behaviors which would be able make deep 

the dissidence and the conflict, Turkish soci-

ety needs for exemplaries to people-orient-

ed model of society. Turkish society has to 

develop exemplaries to this society model 

which it would be able to determine from its 

own inside, and has to spread them to the 

country.

On this study which was established 

upon the opinion that exemplaries to peo-

ple-oriented model of society should be 

determined and these model exemplaries 

should be spreaded to the country, in line 

with this opinion, we focused on Güvençet-

mi Village which is tied to Bigadiç district 

in Balikesir city, and tried to response the 

question of why it would be able to be seen 

as a society model, after addressing briefly 

social, cultural and economical features 

of thevillage. Interviews an dobservations 

which were made in the village led us to the 

conclusion that people who are living at the 

mentioned village-a significant part of them 

had lived and worked for a long time in Ger-

many―constituted one of the exemplaries to 

the society model which is the need of Turk-

ish society. 

Key Words: Chepnis, Alevism, Güvem-

çetmi, Balikesir, Exemplary Model of Soci-

ety.

GİRİŞ

Anadolu Türklerinin günümüzde ek-

sikliğini hissettikleri değerlerin başında 

kardeşlik, dostluk ve dayanışma ruhu gel-

mektedir. Bu ruhun zayıfladığı bir ortamda, 

gerçek anlamda bir huzur ve barıştan söz 

etmek mümkün değildir. Kardeşlik, dostluk 

ve dayanışma ruhunu yaşatmanın ve geliş-

tirmenin yolu, farklılıklara saygı duyarak or-

taklıkları çoğaltmaya çalışmaktan geçmek-

tedir. Binlerce yıllık bir geçmişe sahip olan 

Türk toplumunun; kendisini, ötekileştirme 

alışkanlığından, en küçük meselelerde bile 

kutuplara ayrılmaktan, temel değerlerle do-

natılmış bir insani kimliğin yerine siyasi ve 

politik kimlikleri koymaktan, dini ve mez-

hebi ayrışmanın ana unsurlarından biri ha-

line getirmekten uzak durması, bunun için 

de geçmişteki ve günümüzdeki kardeşliği, 

dostluğu, huzur ve barışı esas alan toplum 

modellerine odaklanması gerekmektedir. 

Temel insani değerleri esas alan bu toplum 

modellerinin tespiti ve geliştirilerek ülke 

geneline yayılması, Türk toplumuna hu-

zur ve barış dolu bir ortam sunmanın yanı 

sıra, dünyaya, çatışma ve ayrışmanın bolca 

yaşandığı, insanlık onurunun sık sık çiğ-

nendiği bir coğrafyada yaşayan Türklerin 

kendilerine özgü bir toplum modeline sahip 

olabileceklerini bir kez daha gösterecektir. 

Temel insani değerler üzerine kurulan 

toplum modeli örneklerinin tespit edilmesi 

ve bu model örneklerinin ülke geneline ya-

yılması gerektiği düşüncesi üzerine kurulan 

bu çalışma, bu düşünce doğrultusunda Ba-

lıkesir ili Bigadiç ilçesine bağlı Güvemçetmi 
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köyüne odaklanacak; köyün sosyal, kültürel 
ve ekonomik özelliklerini kısaca ele aldık-
tan sonra neden bir toplum modeli olarak 
görülebileceği sorusuna cevap vermeye ça-
lışacaktır.

Güvemçetmi Köyü Girişi

Orada Bir Çepni Köyü Var…

Güvemçetmi2, Balıkesir ili Bigadiç ilçesi-
ne bağlı beş yüz elli hanelik bir köydür. Köy 
nüfusu, 1006 kişiden oluşmaktadır. Nüfusun 
önemli bir kısmı, Almanya’da yaşamakta-
dır. Güvemçetmi, 1862’de Ahmet Vefik Paşa 
tarafından çıkarılan iskân kanunu ile zorla 

2 Bizden dostluklarını ve bilgilerini esirgemeyen 1934 
doğumlu Abbas Sarı (İlgisini ve bilgisini bizden hiçbir 
zaman esirgememiştir. Kendisi, Balıkesir’deki Hacı 
Bektaş Veli Derneği’nin kurucularındandır. Köydeki 
cemevinin yapılmasında da ön ayak olmuştur), 1953 
doğumlu Şevki Sevinç, 1975 doğumlu Berber Ser-
kan Tan, 1950 doğumlu Süleyman Çıtak (43 yıldır 
Almanya’da yaşamaktadır), 1949 doğumlu Nail Tan 
(Almanya Hamburg’da yaşamakta olup, oradaki Hacı 
Bektaş-ı Veli Derneği’nin kurucularındandır. 2014 yı-
lında köy muhtarlığına seçilmiştir), bir önceki dönem 
köy muhtarı Mehmet Çıtak, 1933 doğumlu Rıza Arık, 
1937 doğumlu Haydar Uçar (Köy halkından olup kö-
yün hocası, mürebbisidir. Cenaze işlemleriyle ilgilen-
mektedir. Köyde resmi nikâhın dışında imam nikâh 
yapılmadığından nikâh merasimlerinde görev alma-
maktadır.) adlı canlara, buradan bir kez daha teşekkür 
ediyorum.

yerleşen ve o güne kadar göçebe olarak ya-
şayan Oğuzların Çepni boyundan İlyaslı (El-
lezli) oymağına bağlı; Okuf köyü civarında, 
Güvem mahallinde, Çebni Hayta Süleyman 
Cemaati tarafından kurulmuş bir köydür.3 
Köyün tümü Alevi olup, Aleviliği özgür-
ce yaşamaktadır. Köy sakinlerinden Abbas 
Sarı’ya göre Güvemçetmi köyü, 1860’lı yıl-

larda kurulmuştur. Köy halkı, Oğuzların 

yirmi üçüncü boyu olan Çepnilerdendir. 

Köylülerin ataları, yani Çepniler, Kafkas-

lardan, Giresun’un Şebinkarahisar’ına gelip 

3 1845 sayımına ait defterde Balıkesir Çepnileri 
“Aşeran-Çebni ve sair” başlığı altında zikredilmişler-
dir. Bu Çepni cemaatleri şunlardır: Çebni Deli Hasan 
Cemaati, Nergis köyü civarında İnkaya mahallin-
dedir. 11 hanedir. 17 erkek, 8 kadın, 5 bekâr, 2 yaşlı, 
1 serbest olmak üzere 34 kişidir. 3 kişi dışarıdadır. 
Çebni Salih Bey Cemaati, Çağış köyü civarında Yal-
vadiç mahallindedir. 24 hanedir. 33 erkek, 21 kadın, 
11 bekâr, 1 yaşlı toplam 66 kişidir (Akyar, Yeşilde-
re). Çebni Hayta Süleyman Cemaati, Okuf köyü ci-
varında Güvem mahallindedir. 7 hanedir. 11 erkek, 
10 kadın, 3 bekâr, 1 yaşlı 25 kişidir (Güvem Çepni). 
Çebni Nebi Bey Cemaati, Yalvadiç civarında Elyapan 
mahallindedir. 4 hanedir. 4 erkek, 5 kadın, 1 bekâr 
toplam 10 kişidir (Elyapan). Çebni Topal Battal Cema-
ati, Gökköy civarında Orta Mandıra mahallindedir. 
19 hanedir. 24 erkek, 18 kadın, 5 bekâr ve 1 yaşlı 51 
kişidir (Orta Mandıra). Çebni Uzun Çubuklu Cema-
ati, Küplü köyü civarında Çoraklık mahallindedir. 11 
hanedir. 19 erkek, 11 kadın, 5 bekâr 35 kişidir. 1 kişi 
dışarıdadır. Çebni Hasan Kethüda Cemaati, Gökköy 
civarında Akçaköy mahallindedir. 10 hanedir. 14 er-
kek, 10 kadın, 6 bekâr 30 kişidir. Çebni Koca Alemdar 
Cemaati, Gökköy civarında Köçük Karaman mahal-
lindedir. 17 hane, 22 erkek, 12 kadın, 6 bekâr, 2 yaşlı 
42 kişidir (Karaman Köy). Çebni Sarı Süleyman Ce-
maati, Çağış köyü civarında Hacı köy yeri mahallin-
dedir. 21 hanedir. 27 erkek, 17 kadın, 8 bekâr, 2 yaşlı 
54 kişidir. 5 kişi dışarıdadır. (http://tr.wikipedia.
org/wiki/G%C3%B6k%C3%A7e%C3%B6ren,_
Bal%C4%B1kesir) 
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orada altmış yıl beylik sürmüşlerdir. Ora-

dan bir hadise nedeniyle Hüseyin Bey na-

mındaki ilk Çepni beyinin önderliğinde gü-

neye; Sivas, Amasya, Adıyaman’a inmişler, 

bir müddet sonra da güneyden Toroslara 

çıkmışlar; Toroslardan da batıya doğru geç-

mişlerdir. Muğla, Aydın, İzmir ve Bergama 

üzerinden geçerek bugünkü Güvemçetmi 

köyüne gelip yerleşmişlerdir.

Güvemçetmili Canlar İle

Ahalisi, aralarında Sünni köylerin de 

bulunduğu komşu köylerle iyi ilişkiler ku-

ran Güvemçetmi, köy statüsünde olmakla 

birlikte, modern ve gelişmiş bir yerleşim 

birimidir. Köydeki evlerin çoğu çok katlı ve 

lükstür. Özelikle yurt dışında çalışan köy-

lülerin yaptırdıkları lüks evler dikkat çek-

mektedir. Kuru tarım ve hayvancılık, başlı-

ca geçim kaynağıdır. Geçim kaynaklarının 

kısıtlı olması, çok sayıda insanı başta Al-

manya olmak üzere, yurt dışına çalışmaya 

sevk etmiştir. Köyde kalanlar, gündelik ve 

mevsimlik işlerde çalışmak için diğer köy-

lere ve illere de gitmektedirler. Köyün eko-

nomisi, yüzde seksen oranında Almanya’ya 

bağımlıdır. Oldukça verimli arazilere sahip 

olan Güvemçetmi’de hayvancılık da ileri 

boyuttadır. Köyden, Balıkesir il merkezin-

de bulunan Kay-Süt’e yılın her günü süt 

gönderilmektedir. Kay-Süt’ün sahibi Kemal 

Ayhan da yine Bigadiç ilçesine bağlı Akyar 

köyündendir.
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Güvemçetmi’de Bayraklaşan Bir Ev

Güvemçetmi’de ilkokul ve ortaokul 
vardır. Köy, içme suyu şebekesine sahip ol-
makla birlikte, kanalizasyon şebekesinden 
mahrumdur. Köyde PTT şubesi yoktur, an-
cak PTT acentesi vardır. Köyde sağlık ocağı, 
sağlık evi ve cami yoktur, ama cemevi var-
dır. Köye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup; 
köyde elektrik, sabit telefon vardır ve cep 
telefonu kullanımı da yaygındır. Köy, yakın 
zamanlara kadar devletten ciddi anlamda 
bir hizmet almamıştır. Köydeki şu şebeke-
si köyün kendi imkânlarıyla yaptırılmıştır. 
Elektrik şebekesi ise devlet tarafından yap-
tırılmıştır. Köyü ikinci kez ziyaret ettiği-
miz 2013 Haziran’ında, Balıkesir Belediyesi 
Başkanı Sayın İsmail Ok’un köy içindeki 
yollara döşenmek üzere taşlar döktürdü-
ğünü gördük. Köylüler, Balıkesir Belediyesi 
Başkanı’nın bu girişiminden memnun kal-
dıklarını ifade etmişlerdir.

Köyde okur-yazarlık oranı oldukça yük-
sektir. Ortaokul mezunlarının sayısı, lise ve 
üniversite mezunlarına nazaran daha fazla-

dır. Genç nüfusun genellikle yurt dı-
şında çalışıyor ya da yaşıyor olması, 
köydeki lise ve üniversite öğrenim 
düzeyini aşağılara çekmektedir. Yurt 
dışında yaşayan gençler, orada lise 
ve üniversite öğrenimi de görmekte-
dirler. Köyden, az sayıda da olsa sağ-
lıkçılar, doktorlar, savcılar, subaylar, 
emniyet amirleri de yetişmiştir. Köy 
ahalisi, devlet dairelerinde görev ya-
pan kendi köylülerinin Alevi kimlik-
leri nedeniyle çeşitli zorluklar yaşa-

dıklarına yaşamakta olduklarına da dikkat 
çekmişlerdir.

1960’larda başlayan Almanya göçü bü-
tün çevreyi etkilediği gibi, Güvemçetmi-
lileri de derinden etkilemiştir. Almanya, 
köy halkı için 1963’ten bu yana ekonomik 
açıdan deyim yerindeyse bir kurtuluş ol-
muştur. Gidenler kısa süre sonra köylerine 
zengin bir şekilde dönerek akrabalarını da 
götürmüşlerdir. Almanya üzerinden elde 
edilen zenginlik, köyün çehresini de değiş-
tirmiştir. Köy, Almanya’ya bugün de işçi 
göndermektedir. Almanya’da çalışanlar, 
çifte vatandaşlık hakkını da elde etmişler-
dir. Almanya’ya işçi olarak giden ailelerin 
çocuklarından Alman kadınlarla evlenenler 
de olmuştur. Almanya’daki gençler, yılın 
belli dönemlerinde köylerine gelip gitmekte 
ve köyle olan bağlantılarını sürdürmekte-
dirler. Almanya’da yaşayıp da orada vefat 
eden Güvemçetmililerin cenazeleri, köy-
lerine getirilip defnedilmektedir. Köyde 
bütün aile bireyleri ile birlikte Almanya’ya 
yerleşen herhangi bir aile bulunmamakta-
dır. Almanya’da çalışanlardan Güvemçet-
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mi köyüne gelerek ev alanların sayısı da 
az değildir. Onlar, her yıl, özellikle de yaz 
aylarında köylerine gelerek kendi evlerinde 
yaşamaktadırlar. Bu tür insanların yaptır-
dıkları evler, köyün çehresini değiştirmiş, 
modern bir görünüm kazanmasını sağla-
mıştır. Almanya’ya çalışmaya gidenlerin bir 
kısmı, kendi dükkânlarını (bakkal, manav 
dükkânı, vd.) açarak esnaf kimliğiyle işve-
ren noktasına gelmişlerdir. Bize yüreklerini 
açan Güvemçetmi köylülerinden bazıları, 
Almanya’da dünyaya gelen torunlarının 
köye döneceklerini sanmadıklarını ifade et-
mişlerdir. Onlar, orada doğup büyümüşler, 
oranın kültürünü almışlardır. Yaşça büyük 
olan torunlar köylerine gelip giderlerken 
daha küçük olanlar köylerine gelip gitme-
mektedirler. Bu konuda görüş bildirenler, 
torunlarına hak vermektedirler. Onların, 
köylerine uyum sağlayamayacaklarını dü-
şünmektedirler. Almanya’ya çalışmaya 
gidenler, üç beş yıl çalışıp kendi durumla-
rını düzelttikten sonra köylerine dönmeyi 
düşünmüşler, fakat aralarından bugüne 
kadar köye kesin dönüş yapan olmamıştır. 
Almanya’da çalışıp da orada emekli olanla-
rın önemli bir kısmı, orada yaşayan çocuk-
ları ile torunlarının, kendi köklerinden kop-
mamak kaydıyla, Almanya şartlarına uyum 
sağlamaları gerektiğini, uyumun normal 
olduğunu düşünmektedirler. Almanya’da 
çalışan ve emekli olduktan sonra da orada 
yaşamaya devam edenler, Almanya’da ya-
şayan Türkler arasında Alevi-Sünni ayrımı-
nın çok fazla olmadığına da dikkat çekmiş-
lerdir. Bunda da gurbette yaşamanın etkili 
olduğunu ifade etmişlerdir.

Gelin Canlar Cem Olalım… 

Köyde 14 yıldır cemevi bulunmaktadır. 
Temeli, 1980’de atılmış olup, Balıkesir’in en 
büyük ve en iyi cemevlerindendir. Cemevi-
nin yapılmasına ön ayak olanlardan birisi de 
köyün yaşlılarından 1934 doğumlu, ilkokul 
mezunu Abbas Sarı’dır. Cemevi, “Güvem 
Çetmi Köyü Cemevi Yapma ve Yaşatma Der-
neği” tarafından yapılmıştır. Köyde zakir ya 
da kamber bulunmamaktadır. Zakir ya da 
kamberler de dedeler gibi dışarıdan (Kavak-
başı köyünden) gelmektedirler. Dedelerle 
birlikte cemlere gelen zakir ya da kamberler, 
sadece cemlerde görev almakta olup, diğer 
dini ve sosyal etkinliklerde özel olarak yer 
almamaktadırlar. Daha önce de ifade edildi-
ği gibi, köyde cami bulunmamaktadır. Köy 
halkının cami konusunda herhangi bir tale-
bi de yoktur. Devletin daha önce köye cami 
yaptırma teklifinde bulunduğunu ifade 
eden köylüler, böyle bir taleplerinin halen 
de olmadığını ifade etmişlerdir. Köy halkı, 
isteyenin istediği yerde ibadet edebilmesi 
gerektiğine inanmaktadır.

Cemevi Girişi
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Cemevi

Güvemçetmi köyünde geçmişte de ce-

mevi olmuştur. Balıkesir yöresindeki ilk ce-

mevi, Güvemçetmi köyünde açılmıştır. Bu 

cemevi yıkılarak yerine daha büyük olan ye-

nisi yapılmıştır. Bize bu bilgileri veren Ab-

bas Sarı, köyün hem hizmet sahibi hem de 

yöneticilerindendir. Köy halkı, Köse Süley-

man Ocağı’na bağlıdır.4 Köse Süleyman’ın 

mezarının Sivas’ın Köse Dağı’nda olduğuna 

4 Ocak mensuplarına göre Köse Süleyman, Hacı Bek-
taş Velî döneminde yaşamış olan Yunus Mukrî’nin 
oğludur ve Çepnileri irşat etmekle görevlendirilmiş-
tir. Tarihî kaynaklarda çok az yer alan Köse Süley-
man Ocağı’na Balıkesir, Manisa, Çanakkale, İzmir ve 
Aydın Çepnileri bağlıdır. Ocağın merkezi Balıkesir’e 
bağlı Kavakbaşı köyünde bulunmaktadır. Buradaki 
dedeler, Hacı Bektaş’tan aldıkları icazetnâmeler doğ-
rultusunda ocağın dinî ve sosyal hayatını düzenle-
mektedirler. Köse Süleyman’ın Hacı Bektaş’la ilgisi 
nedeniyle bu ocakta Bektaşiliğin etkisi fazladır. Ocak 
mensupları Hz. Ali’yi mürşit, Hacı Bektaş Velî’yi pir 
ve Köse Süleyman’ı rehber kabul etmişlerdir. Ocağın 
ibadetleri “Abdal Musa cemi”, “Hızır cemi”, “görgü 
cemi” ve “birlik cemi” gibi adlarla anılan cem tören-
lerinde gerçekleşmektedir. Cem törenlerinin yapısı 
Anadolu Aleviliğiyle örtüşmektedir, ancak Bektaşilik 
unsurları daha baskındır (Konu hakkında detaylı bilgi 
için bkz. Şahin, 2012). 

inanılmaktadır. Bazı kaynaklar, mezarın bu-

lunduğu yer olarak Sivas’ın Suşehri’ni gös-

termektedirler. Güvemçetmi gibi köylere 

gelen babalarla dedelerin Köse Süleyman’ın 

soyundan geldiğine inanılmaktadır. Gü-

vemçetmi köyünden Abbas Sarı’nın ifade-

siyle, bu dedeler aynı zamanda Ehl-i Beyt 

soyundandır.5 Dedeler, köye Balıkesir’in Ka-

vakbaşı köyünden gelmektedirler. Dedeler, 

her ne kadar Kavakbaşı köyünden olsalar 

da Balıkesir merkezinde yaşamaktadırlar. 

Her yıl 21 Mart’ta gelmektedirler. Balıkesir’e 

bağlı Kavakbaşı köyünde yaşayan dedeler, 

bu bölgelerdeki Çepnilerin dinî hayatıyla 

ilgili uygulamaları yürütmektedirler. Oca-

ğın postunda halen Naci Yüksel oturmakta 

olup, Batı Anadolu Çepnilerinin cemlerini 

yürütmektedirler.

Ele, bele ve dile sahip olmayı inancın en 

temel ilkesi olarak gören ve ellerine, belle-

rine ve dillerine sahip olamayanları İmam 

5 Yine Abbas Sarı’nın ifadesine göre, Kerbela’da Ehl-i 
Beyt’ten İmam Zeynel Abidin dışındaki herkesi öldür-
müşlerdir. Ölümden kurtulan İmam Zeynel Abidin’i 
de Orta Asya’ya kaçırmışlardır. İmam Zeynel Abi-
din Orta Asya’da bir Türk’le evlenmiştir. Oradan 
Anadolu’ya gelenler de Ehl-i Beyt soyunu sürdür-
müşlerdir. İmam Musa-î Kazım, İmam Cafer-i Sadık 
gibi İmam Zeynel Abidin’in soyundan gelenleri Ah-
med Yesevi eğiterek Anadolu’nun Türkleşmesi için 
göndermiştir. Abbas Sarı’ya göre Anadolu’yu ve hatta 
Balkanları Türkleştirenler Alevilerdir. Avrupa içerisi-
ne kadar akanlar da Alevi akıncılardır. Romanya’da, 
Bulgaristan’da, Macaristan’da ocaklar vardır. İşte 
bu ocakların hepsi bugün de durmaktadır. Abbas 
Sarı’nın sözlü tarih kapsamında değerlendirebileceği-
miz bu tespitleri, üzeri örtülmeye çalışılan ya da yok 
sayılmaya çalışılan tarihsel gerçeklerle büyük oranda 
örtüşmektedir.
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Cafer Buyruğu gereğince cemlerine alma-

yan Çepnilerin inançlarında görülen belli 

başlı unsurları, cemlerde okunan gülbeng-

lerde açık bir şekilde görmek mümkündür. 

Cemlerde talipler tarafından verilen ikrar, 

bunun en güzel örneğidir:

“Allah azimü’ş-şânın kuluyum, Âdem-i 

seyfullâh neslindenim, İbrahim halîlullâh 

milletindenim, dinimiz din-i İslam, kitabı-

mız Kur’an, kıblemiz Kâbe, Muhammed 

aleyhisselâm ümmetindenim, Şah-ı merdân 

Ali’nin bendesiyim, İmam-ı Cafer-i Sadık 

mezhebindenim, Allah Allâhü ekber, Allâhü 

ekber, lâilâhe hüvallâh vallâhü ekber Allâhü 

ekber velillâhi ilhamd, geldim Hak için, el 

verdim, etek tuttum, tuttuğum etek Köse 

Süleyman’ın, biat ettim, Muhammet Ali’ye 

talip oldum, pirim Hacı Bektaş-ı Veli, mür-

şidim Muhammet Ali hu. Den dinlemem, 

kov etmem, gıybet etmem, zina etmem, sır 

açmam, el ile koymadığımı almam, her gör-

düğümü söylemem, ikrar olsun.” (Şahin, 

2012: 116).

Çepnilerin inanç sisteminde “musahip 

kavli” önemli bir yere sahiptir. Eline, beline 

ve diline sahip olanlar, aynı zamanda musa-

hipli olmalıdırlar. Ancak ve ancak evli çift-

ler birbirleriyle musahip olabilirler. İnanca 

göre musahiplik, Hz. Peygamber’den miras 

kalmıştır. Musahipliğin kökenleri Hicret 

olayına kadar götürülmektedir. Hz. Pey-

gamber ile inananları Mekke’den Medine’ye 

göç ettiklerinde, Medine halkından her bir 

kişi dışarıdan gelen her bir aç ve sefil mu-

hacirle musahip yapılmıştır. Böylece, her bir 

Medineli, musahip olduğu yoksul ve sefil 

muhacirin bakımını üstlenmiştir.

Burada yeri gelmişken, köyde her musa-

hibin kurban kesmekle yükümlü olduğunu, 

musahipler tarafından kesilen kurbanların 

kanları, etleri, kemikleri ve tüylerinin hiçbir 

şekilde yerle temas etmesine müsaade edil-

mediğini, kurbanın olduğu gibi cemevinin 

bahçesinde bulunan kurban çukuruna gö-

müldüğünü belirtmek isteriz. Kurban kes-

me ritüeli, “musahip kurbanı cemi” sırasın-

da gerçekleştirilmektedir. Musahip olmak 

isteyen iki aile kurban kesmek zorundadır. 

Bunun için dededen gün alırlar ve kurbanı 

dedenin nezaretinde keserler. Ayrıca o gece 

cemdeki bütün masrafları bu iki aile çeker-

ler. Musahip kurbanında, bu kurbanı sade-

ce musahipliler yiyebilir. Kurban parçala-

nırken eklem yerinden parçalanır ve bütün 

olarak pişirilir. Ayrıca kurbanın kemikleri, 

derisi ve diğer artıkları toprağa gömülür. 

Yalan söyleyeni, gıybet edeni, başkası-

nın malına ve ırzına göz dikeni, kul hakkı 

yiyeni, başka bir ifadeyle eline, beline ve 

diline sahip olmayanı ceme almayan, bü-

tün bu kötü şeyleri alışkanlık haline getire-

ni düşkün ilan eden Güvemçetmi köylüle-

ri için cemevi, günahkâr Alevilerin ellerini 

kollarını sallayarak girebilecekleri bir yer 

değildir. Cemevine geleceklerin ve Dede’nin 

huzurunda duracakların günahsız bir şekil-

de cemevine adım atmaları gerekmektedir. 

Güvemçetmi köyünde yaşayan Alevi Türk-

menler, cemevi ile cami arasındaki temel 

farklılıklardan birisinin bu olduğunu ifade 
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etmektedirler. Onlara göre zina yapan da 

cinayet işleyen de camiye girebilmektedir. 

Oysa Alevi Türkmenlerde bu tür eylemler-

de bulunanlar cemevlerine alınmamaktadır-

lar. Bu yönüyle cemevi, suçtan ve günahtan 

arınılan bir yerden çok, suçtan ve günahtan 

uzak durmayı sağlayan bir ibadethanedir. 

Cemevlerine girebilecek kişiler, içinde yaşa-

dıkları toplumda her daim temiz kalan kişi-

lerdir. Bu vesileyle, köyde suç işleme oranı-

nın oldukça düşük olduğunu da belirtmek 

gerekir. 

Cemevinin İçinden (Abbas Sarı ile Şevki Sevinç)

Hayat Çemberi…

Köyde kız ve erkek çocuklar arasında 

herhangi bir ayrım yapılmamaktadır. Bi-

zimle çok değerli bilgiler paylaşan Abbas 

Sarı, geçmişte Alevilerde kız çocuklarına 

çok fazla değer verilmediğini, daha çok er-

kek çocuklarının önemsendiğini, fakat bu 

durumun günümüzde değiştiğini ifade et-
miştir. Alevisiyle Sünnisiyle bütün Türk-
lerde erkek çocuklar daha çok tercih edilip 
ön planda tutulmuşlardır. Fakat bu durum, 
günümüzde, Abbas Amca’nın da ifade etiği 
gibi değişmiştir. Abbas Amca’nın şu sözle-
ri, kızlarla kadınların Alevi toplumlardaki 

konumunu ve önemini ortaya koymaktadır: 
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“Alevilerde kadınlara saygı vardır. Kadınlar 

söze de karışır, kararların alınmasında da et-

kili olur. Bu yönüyle Aleviler Sünnilere ben-

zemez. Erkekle kadın yan yanadır. Kadınla 

erkek her konuda beraber karar verirler. Kız 

çocukları okullara mutlaka gönderilirler. 

Okul, 1941’de açıldı. İlk başlarda öğrenciler 

arasında erkek çocuklar daha çoktu, daha 

sonra kızların sayısı arttı, yarı yarıya kız 

oldu. Okuyup da doktor, öğretmen ve ma-

liyeci olan kızlarımız vardır. Biz kız çocuk-

larını severiz ve okuturuz. Çevre köylerdeki 

Sünniler kız çocuklarına bizim kadar önem 

vermezler.”

Abbas Amca’nın ifadesiyle Güvemçet-

mi köyünde yetmiş seksen kadar dul kadın 

yaşamaktadır ve köyde bunlara yeniden ev-

lenmeleri konusunda herhangi bir telkin ya 

da baskıda bulunulmamaktadır. Aynı şekil-

de Abbas Amca’nın kendisi de sekiz yıldır 

duldur ve o da yeniden evlenmesi yönünde 

herhangi bir baskıya maruz kalmamıştır. Bu 

da göstermektedir ki kadınlar ve erkekler 

eşlerine, onlar öldükten sonra da sadık kal-

maktadır. Dul erkekler ve kadınlar, köyde 

maddi ve manevi herhangi bir sıkıntı ya-

şamamaktadırlar. Türkiye’nin pek çok böl-

gesinde dul yaşamanın hem madden hem 

de manen ne kadar zor olduğu düşünüldü-

ğünde, Güvemçetmi Çepnilerinin dul erkek 

ve bayanlara karşı sergiledikleri bu insancıl 

tutumun ne kadar önemli olduğu anlaşıla-

caktır. 

Genellikle iki gün süren köy düğünle-

rinde güreş gibi geleneksel oyunlara çok 

fazla yer verilmemektedir. Düğünlerde ka-

dınlar ve erkekler ayrı ayrı yerlerde oyunlar 

(Harmandalı, vd.) oynayarak eğlenmekte-

dirler. Güreş, koşu ve silah atma yarışlarına 

geçmişteki düğünlerde yer verildiği, günü-

müzde ise bunların kalktığı ifade edilmek-

tedir. Gelin, düğünün yapılacağı gün (yani 

pazar günü) baba evinden bayrak ve davul-

lar eşliğinde gelin alayı tarafından alınıp 

oğlan evine getirilmektedir. Gelini almaya 

gidenler dönerken gidiş yolunu kullanma-

makta, farklı bir yoldan geri dönmektedir. 

Bu uygulamanın arkasında, gelinin baba 

evine bir daha dönmemesini, yani kurul-

makta olan yuvanın yıkılmamasını sağlama 

düşüncesi yatmaktadır. Düğün gecesinde 

köyün gençleri ya da damadın arkadaşları 

damatla birlikte bir araya gelip eğlenmekte, 

yiyip içmektedir. Düğünlerde artık davul 

zurna eşliğinde değil de “saz ekibi”nin çal-

dığı müzikler eşliğinde eğlenilmektedir. Er-

kekler yerler içerler, kadınlar da kendi ara-

larında oynarlar. Köyün erkekleri geçmişte 

çok daha erken yaşlarda evlenirlerken, bu-

gün genellikle 18 yaşından önce evlenme-

mektedirler. Evlilik yaşının yükselmesinde 

halkın bilinçlenmesi ve medeni kanunun 

önemli bir etkisi vardır. Köyde kızlar, kendi 

istediklerine ya da sevdiklerine verilmekte-

dir. Anlaşarak evlenme esastır. Köyde kız 

kaçması ya da kaçırılması hadisesine rast-

lanmamaktadır. Köydeki kızlar, başka köy-

lerdeki erkeklerle de evlenebilmektedirler. 

Aynı şekilde dışarıdan da kız alınmaktadır. 

Eskiden Sünni kesimlerle kız alış verişinde 

bulunmayan köyde günümüzde Sünni ke-

simlerle kız alışverişi yapılmaktadır. Yani, 

Sünnilere kız verildiği gibi, onlardan da kız 
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alınabilmektedir. Nitekim Abbas Sarı’nın 

gelinlerinden biri, Sünni’dir.

Köyde eskiden gelin, oğlan evine gel-

dikten sonra, bir müddet eşinin büyük akra-

baları ile konuşmazmış. Ancak kendisi için 

kurban (genellikle kuzu) kesildikten ya da 

altın gibi “söyletmelik”ler verildikten sonra 

eşinin büyük akrabaları ile konuşmaya baş-

larmış. Abbas Sarı’nın da ifade ettiği gibi, bu 

adet günümüzde ortadan kalkmıştır. Gelin 

için kuzu kesme işlemi, gelin, oğlan evinin 

önüne arabadan indiği sırada da gerçekleş-

mektedir. Gelinin alnına kesilen kuzunun 

kanından sürülmesi de adettendir.

Köyde yeni bir ev kurulduğunda ev sa-

hibi köy halkından insanları davet ederek 

ziyafet vermektedir. Ev sahipleri, yeni evin 

ocağını ilk defa köyün en yaşlısına yaktır-

maktadırlar. Bu yaşlı kişi, evin bereketli ve 

uğurlu olmasını dileyerek ocağa ilk ateşi 

vermektedir. Köyde, diğer bölgelerde de 

olduğu gibi, eşiğe saygı duyulmakta, kutsal 

olduğu kabul edilen eşikten geçilirken önce 

sağ adım atılmaktadır. Düğünler sırasında 

gelinle damat evin eşiğinden geçerken baş-

larına buğday saçılmaktadır. Bu uygulama, 

doğrudan bereket kavramı ile bağlantılıdır. 

Buğday saçmanın yanı sıra, oğlan evine gir-

mekte olan gelinin kucağına çocuk da ve-

rilmektedir. Bu uygulama da doğurganlığı 

sağlama ya da arttırmaya yönelik büyülük 

bir uygulamadır.

Köyde cenazeler, Abbas Sarı’nın ifade-

siyle Kur’an’da emredildiği gibi defnedil-

mektedir. Ölen yoksul da olsa zengin de 

olsa köy halkı bir bütün halinde cenaze töre-

nine katılmaktadır. Ölenin arkasından Yasin 

okunmakta, kendi evinin avlusunda “dardan 

indirilmekte”, cenaze namazı ise mezarlıkta 

kılınmaktadır. Ölenin arkasından özellikle 

de yakınları tarafından ağıtlar yakılmakta, 

fakat köyde ölenlerin arkasından ağıt ya-

kan profesyonel ağıtçılar bulunmamakta-

dır. Ağıtlar sadece defin öncesi ve sırasında 

değil, arife günleri gerçekleştirilen mezarlık 

ziyaretleri sırasında da söylenmektedir. Köy 

halkı defin sonrasında cenaze sahibine baş-

sağlığına gitmekte, cenaze sahibine yardım-

cı olmaktadır. Mezarlık ziyaretleri sırasında 

köyün hocası (mürebbi) ölenlerin ruhları 

için Yasin okumakta, mumlar ve “günlük” 

denilen hoş kokulu bir ot yakılmaktadır.

Güvemçetmi Köyü Mezarlığı

Köyde mezarlık ziyaretleri Arife günleri 

yapılmaktadır. Mezarlıklara kadınlı erkekli 

birlikte gidilmekte, ölenlerin ruhları için 

dualar edilmekte, mezarlıklar temizlenmek-

tedir. Hıdırellez günleri Fuğla Dağı’ndaki 

yatıra (Fuğla Baba Tekkesi’ne) gidilmekte, 

yatır ziyaret edilmekte, mumlar yakılıp di-
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lekler dilenmekte, kurbanlar (adaklar) kesil-

mekte, gülüp oynanmaktadır. Hıdırellez’de 

karalarda yaşayanlara yardım ettiğine ina-

nılan Hıdır ile denizlerde darda kalanlara 

yardım ettiğine inanılan Ellez’in bir araya 

geldiğine inanılmaktadır. Köyde Fuğla Baba 

hakkında pek fazla bir şey bilinmemektedir. 

Köylüler, Fuğla Baba Yatırı’nın, kendileri 

bu bölgeye yerleşmeden önce de bulundu-

ğunu ifade etmektedirler. Söz konusu yatır 

sadece Hıdırellez gününde kadınlı erkekli 

bir şekilde ziyaret edilmektedir. Hıdırellez 

günlerinde Fuğla Dağı’ndaki yatırı ziyaret 

etmeye gidenlerin yanlarında getirdikleri 

taşları, yatıra bıraktıkları ve yatır etrafında 

döndükleri ifade edilmiştir. Yatır yanındaki 

taşların orada yatan kişinin ruhuna ait oldu-

ğuna inanılmaktadır. Çocuğu olmayanlar 

çocuk dilerler ve çocukları olduğu takdirde 

Fuğla Baba’ya kurban kesecekleri sözünü 

verirler. Ziyaret sonrasında çocuğu olanlar, 

yatır yanında kurban kesip gelenlerle birlik-

te yerler.

Köydeki Alevi Türkmenler için önde 

gelen kutsal mekânlardan birisi de Biga-

diç ilçesine bağlı Topalak-İğciler köyü ara-

sında bulunan vadi içindeki Barak Baba 

Türbesi’dir. Barak Baba’nın Hacı Bektaş 

Veli’nin müritlerinden olduğuna, bölgeyi 

irşat ettiğine inanılmaktadır. İnanışa göre, 

insanlar; bölgeyi irşat eden ve burada bir 

ocak kuran Barak Baba’ya son zamanlarda 

karşı gelmeye başlamışlar, bunun üzeri-

ne Barak Baba, insanların yaşadığı yerlerin 

yıkılmasına neden olmuştur. İnsanlar, bu 

yıkım sırasında dağlara ve ovaya kaçışmış-

lardır. Bugün Barak Baba Türbesi yakınında 

bulunan Topalak-İğciler köyünün bu olay 

üzerine kurulduğuna inanılmaktadır. Halen 

ayakta duran otuz kırk adet harabe evin de 

Barak Baba’nın yıkılmasını sağladığı yerle-

şim biriminden kaldığına inanılmaktadır. 

Her yıl Haziran ayının ilk haftasında Barak 

Baba Türbesi’nin bulunduğu yerde “Barak 

Baba Hayrı” yapılmakta, yapılan köy hay-

rına milletvekilleri, vali ve belediye başkanı 

da katılmaktadır. 2013 yılında yapılan köy 

hayrına Balıkesir Belediye Başkanı da ka-

tılmıştır. Türbeyi erkeklerden önce ziyaret 

eden kadınlar, Barak Baba’nın türbesi etra-

fında dualar okuyarak hasta çocuklara şifa, 

çocuksuz kadınlara da çocuk dilemektedir-

ler. 

Köyde masal, menkabe, hikâye anlatma 

geleneği, Anadolu’nun diğer pek çok yerle-

şim bölgesinde olduğu gibi sona ermiştir. 

Kitle iletişim araçlarının son derece yaygın 

olduğu, toplumun değişerek geliştiği bir 

dönemde bu durumu normal karşılamak 

gerekmektedir. Köy halkı, günümüzün mo-

dern “masal” ve “hikâye”lerini her akşam 

televizyon kanallarından dizi ve sinema fil-

mi olarak izlemektedir.

Köyde, geçmişte bazı davranışlardan 

özellikle kaçınıldığı, fakat bu kaçınmaların 

günümüzde yaşamamakta olduğu gözlem-

lenmiştir. Örneğin geçmişte cuma günleri 

tarlaya gitmek bir tabu iken bugün böyle bir 

kaçınmadan söz etmek mümkün değildir. 

Bize bu bilgiyi veren Abbas Sarı, kendisinin 

cuma günleri çalışmaktan kaçınmadığını 

özellikle belirtmiştir. 
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Avrupa’ya ve şehir merkezine olan göç-
ler, öğrenim düzeyinin yükselişi, ekonomik 
refahın artışı, kitle iletişim araçlarının yay-
gınlaşması, yarı kapalı yapının yerini açıklığa 
bırakması, köydeki geleneksel yapıyı değiş-
tirmektedir. Köyde, eski geleneklerin güçlü 
bir şekilde yaşatıldığını söylemek, mümkün 
değildir. “Balıkesir Çepni Kültürü” (Şahin, 
2004) adlı bir yüksek lisans tezi hazırlayan 
Halil İbrahim Şahin’in çalışmasında, Gü-
vemçetmi köyünden derlenen halk bilimi 
ürünlerine de yer verilmiştir. Fakat Güney 
Sibirya Türkleri ile Anadolu Türklerinin 
geleneksel inançlarını karşılaştırmayı amaç-
layan bir doktora tezi hazırlayan Timur B. 
Davletov’un 2013 yılında, anılan köyü ziya-
reti sırasında sorduğu geleneksel inanışları 
ve uygulamaları kapsayan sorulara aldığı 
cevaplar, köyde geleneksel inançların eskisi 
gibi canlı olmadığını göstermiştir. 

Güvemçetmi köyü, çevredeki Sünni köy-
lerle de ilişkilerini geliştirmeye çalışmakta-
dır. Köyün önde gelenlerinden Abbas Sarı, 
cemevinde gerçekleştirdiğimiz bir görüşme-
de, cemeviyle ilgili düzenlemeler tamamlan-
dıktan sonra çevredeki Sünni köylerden bi-
rer ikişer insanı bir ceme davet etmeyi plan-
ladığını ifade etmiştir. Böylece, çevre köyler-
deki Sünniler, cemevlerinde yapılan ibadeti 
doğrudan görmüş olacaklar ve ön yargıla-
rını yıkmış olacaklardır. Burada Güvemçet-
mi köyü ahalisinin gerek Bigadiç ve gerekse 
Balıkesir’de sevildiğini, bu köyde yaşayanlar 
hakkında güzel şeyler söylendiğini de belirt-
mek isteriz. Onlara göre Güvemçetmi köylü-
leri sözlerine sonuna kadar sadık, güvenilir, 

mert ve çalışkan insanlardır. 

SONUÇ

Sahip oldukları bu özellikleri ile ken-

di aralarındaki kardeşlik, dostluk, barış ve 

huzur eksenli ilişkiler, Güvemçetmi sakin-

lerini, günümüz Türkiye’si için örnek bir 

toplum modeli haline getirmektedir. Köyün 

örnek bir toplum modeli haline gelmesinde, 

insanı merkeze alan bir inançla yaşam biçi-

minin yanı sıra, Almanya deneyimi de etkili 

olmuştur. Farklı inançlardan, etnik köken-

lerden olan insanları; inançları ve kültürleri 

gereği, salt insan oldukları için oldukları gibi 

benimseyen ya da hoş gören köy ahalisinin 

bu tutumunun pekişmesinde; Almanya’da 

farklı dilden, dinden ve kültürden insan-

larla birlikte yaşamaları da etkili olmuştur. 

Başka bir ifadeyle, Almanya deneyimi, Gü-

vemçetmi köyü sakinlerinin yüzyıllardır sa-

hip oldukları hoşgörülerinin sınırlarını ge-

nişletmiş, yarı kapalı bir cemaat yapısından 

açık bir toplum aşamasına geçmelerine de 

katkıda bulunmuştur. 

Hayatın ortak yaşanması, düzeni sağla-

yan kurallara uyulması (ele, bele, dile sahip 

olunması), insana giden yolların tıkanma-

ması, insan haysiyet ve onurunun gözetil-

mesi, köklerin unutulmaması gerektiği gibi 

düşünceler üzerine inşa edilen bir hayatı 

yaşamaya çalışan Güvemçetmi sakinleri-

nin toplumun diğer kesimleriyle uzlaşma 

ve kaynaşmaya yönelik çabaları, günümüz 

Türk toplumu için ayrı bir önem arz etmek-

tedir. Evlerin duvarlarına dahi nakşedilen 

Türk bayrağı ile köy meydanına kurulan 

ve kaidesine “Ne Mutlu Türk’üm Diyene” 
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sözü yazılan Atatürk büstü, Güvemçetmi 

sakinlerinin kimlik algılamalarında öne çı-

kan başlıca unsurlardandır. Türk Bayrağı ile 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu 

olan Mustafa Kemal Atatürk, millete ve de-

mokrasiye olan bağlılığı simgelemenin yanı 

sıra, Alevisi ve Sünnisiyle Türk toplumunun 

ortak paydalarını temsil etmektedir.

Toplumu oluşturan kesimlerin giderek 

birbirlerinden koptukları, insani kimliğin 

yerini salt politik ve dini kimliklerin almaya 

başladığı, toplumun kolaylıkla adacıklara 

bölünebildiği, “öteki”leştirme ve dışlama-

nın en belirgin vasıf haline geldiği, dayanış-

ma ruhunun giderek zayıfladığı, yoksulun 

ve zayıfın daha da kimsesizleştiği ülkemiz-

de Güvemçetmi köyü, sahip olduğu bu ve 

buna benzer özellikleriyle örnek bir toplum 

modeli olarak karşımızda durmaktadır. 

Kardeşliğin, dostluğun, barışın ve huzurun 

egemen olduğu bu tür örnek toplum model-

lerinin geliştirilerek ülke geneline yayılma-

sında yarar vardır. Geleneğin çağdaşlıkla 

kol kola yaşadığı, her şeyin temelinde insan 

sevgisinin yattığı bu modeli görmezden gel-

mek ya da yok saymak; Türk toplumunun 

huzur, barış ve kardeşlik dolu bir düzene 

dair beklentilerinin önüne geçmek anlamı-

na gelecektir. 
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DERVİŞ RÛHULLAH’IN BEKTAŞÎ NEFESLERİ           

ADLI ESERİ

THE WORK OF DERVISH RÛHULLAH NAMED   
“BEKTASHI BREATHS”

 M. Fatih KÖKSAL1

ÖZET

Rûhî ve Derviş Rûhullah mahlaslarıyla 

şiirler de yazan Ahmed Rıfkî (1884-1921), 

kısa fakat oldukça hareketli ve çalkantılı bir 

ömür sürmüştür. Ahmed Rıfkî’nin bu kısa 

hayatına pek çok edebî, siyasî ve tasavvufî 

eser sığdırabilmiş olmasına rağmen yete-

rince tanındığı söylenemez. Yazılarında bir 

tarz olarak mizahı seçen Ahmed Rıfkî, asıl 

adının yanı sıra; Baba, Çemenderzâde Na-

hik, Cebidelik, Haneberduş, Ef’î gibi müs-

tear isimlerle de yazılar yayımlamıştır. O, 

şiirden romana, makaleden fıkraya kadar 

pek çok edebî türde eser vermiş bir yazar, 

bir nüktedan, heyecanlı bir sosyalist, rind-

meşrep yaşayışa sahip bir Bektaşî babası 

olarak tanımlanabilir. Ahmed Rıfkî’nin, bu 

makaleyle tam metnini vereceğimiz Bektaşî 

Nefesleri’nden başka, şiirlerini topladığı 

Nakûs-ı Adem (İstanbul, 1329) adlı bir ki-

tabı ve Hizmetçi Belâsı (İstanbul, 1327) adlı 

1 Prof. Dr., Ahi Evran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fa-
kültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. 

bir romanı vardır. Ama onun asıl ses getiren 

çalışması, Bektaşîliğin Hurûfîlikle ilgisi ol-

madığı tezine dayandırdığı iki ciltlik Bektaşî 

Sırrı (İstanbul, 1325, 1328) adlı eseridir.

Bu makalede yazar hakkında bilgi ve-

rildikten sonra, Bektaşî edebiyatına dair ilk 

antolojilerden biri olan Bektaşî Nefesleri adlı 

eseri bütünüyle yeni harflere aktarılacaktır. 

1340 (1924) yılında Orhaniye Matbaası’nda 

basılan eserin şahsî kütüphanemizde Yz.2-

Mec.55 kayıtlı bir de yazma nüshası vardır. 

Metin matbu metinle yazma nüshanın karşı-

laştırılmasıyla oluşturulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Ahmed Rıfkî, Rûhî, 

Derviş Rûhullah, Bektaşî Nefesleri. 

ABSTRACT

Ahmed Rıfkî (1884-1921) who wrote 

poems with the appelations of Rûhî and 

Dervish Rûhullah, lived short but quite vi-

vacious and turbelunt life. It cannot be said 

that he has been known enough, despite he 

managed to write lots of literary, political 

and mystical works in his short life. Ahmed 

Rıfkî who chose humour as his own style, 

beside his own name, also published articles 
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with some pen names such as the Baba, Ce-

menderzâde Nahik, Cebidelik, Haneberdus, 

Ef’i. He can be described as an author who 

wrote works at lots of types from poems to 

novels, from articles to chestnuts, a humor-

ist, an enthusiastic socialist, a Bektashi father 

who had a rind-mesrep lifestyle. Apart from 

his Bektashi Breaths that will be presented 

as its whole form with this article, Ahmed 

Rıfkî belongs to a book with the name of 

Nakus-ı Adem (Istanbul, 1329) in which he 

collected his poems and a novel with the 

name of The Maid Trouble (Istanbul, 1327). 

Yet, his actual attractive work was the work 

with the name of Bektashi Secret (Istanbul, 

1325, 1328) in two volumes in which he put 

down the thesis that Bektashism hasn’t been 

related to the Hurifism.

In this article, after giving some infor-

mation about the author, the work, Bektashi 

Poets which is one of the first anthologies 

about Bektashi literature, will be presented 

completely with the new letters. This work 

which was published at Orhaniye Press in 

1340 (1924), has a manuscript at our own 

library with the registered number Yz.2-

Mec.55. The text was formed as comparing 

the printed text with the manuscript.

Key Words: Ahmed Rıfkî, Ruhi, Dervish 

Ruhullah, Bektashi Breaths.

DERVİŞ RÛHULLAH 

Asıl adı Ahmed Rıfkî olan Derviş 

Rûhullah, 1884 yılında İstanbul Aksaray’da 

doğmuştur. II. Abdulhamid’in defterdarı 

olan Keçecizade Ahmed Rifat Paşa’nın oğlu-

dur. Ondan bahseden çeşitli kaynaklarda do-

ğum tarihi olarak “1885”, “yaklaşık 1882 yıl-

larında” gibi muhtelif tarihler verilse de şair 

hakkında en kapsamlı çalışmayı yapan Hay-

riye Topçuoğlu’nun tespitine göre 1884 tari-

hinde doğduğu kesindir (Topçuoğlu, 2001a). 

Çok da uzun olmayan ama maceralarla dolu 

ömrüne siyasî ve edebî pek çok araştırma, 

özellikle de Bektaşî edebiyatına dair ayrıntı-

lı araştırmaları sığdırabilmiş bir müellif ola-

rak dikkat çeken Ahmed Rıfkî’nin, eserleri 

nispetinde tanındığı söylenemez. Edebiyat 

tarihleri, antolojiler ve muhtelif biyogra-

fik kaynaklarda hakkıyla yer alamayan bir 

şahsiyet olarak dikkat çekmektedir. Bunda 

biraz da “Derviş Rûhullah” ve “Rûhî” mah-

lasıyla yazdığı şiirlerinin yanı sıra “Baba”, 

“Çemenderzâde Nahik”, “Cebidelik”, “Ha-

neberduş”, “Ef’î” gibi müstearlarla yazma-

sının rolü olduğu anlaşılıyor. Ziya Şakir’den 

başlayarak Sadettin Nüzhet Ergun, Turgut 

Koca, İsmail Özmen gibi Bektaşi şairleri 

antolojisi hazırlayan yazarlar, şairin hayatı 

hakkında malumat bulunmadığını tekrar 

ede gelmişlerdir. 

Özellikle dostları ve yakınlarının hitap 

şekliyle Rıfkî Baba, Sakallı Rıfkı, Deli Rıfkı 

lakaplarıyla tanınan Ahmed Rıfkı’nın bu 

unutulmuşluğu, Hayriye Topçuoğlu’nun 

yukarıda bahsedilen ayrıntılı çalışmasıyla 
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(Topçuoğlu, 2001a; 2001b) telafi edilmiştir. 

Topçuoğlu, şairin hayatından eserlerine, 

şahsiyetinden siyasî ve edebî hayatına ka-

dar her hususta doyurucu malumat ver-

mektedir. Bu sebeple biz, şairin sadece eği-

timi ve eserlerinden bahsederek daha geniş 

bilgi için adı geçen çalışmayı salık vermekle 

yetineceğiz.

İlk tahsilini babasından alan Ahmed, 

daha sonra gittiği özel bir rüştiyeden sonra 

Şemsü’l-maârif ve Saint-Benoit’i bitirmiştir. 

Bu okullardan sonra tıp mektebini kazan-

dıysa da buradaki eğitimini tamamlayama-

mıştır.

Ahmed Rıfkî, mizahî yönüyle öne çı-

kan bir edip olarak tanınır. Yazı ve şiirlerini 

Eşek, Eşref, Karagöz, Perde, Yeni Geveze, 

Falaka gibi mizah dergileri ve gazetelerinde 

yayımladı. Bektaşîlik üzerine yazdığı şiirle-

rinde Rûhî ve Derviş Rûhullah mahlaslarını 

kullanmıştır. 

Bektaşî Nefesleri’nden başka, şiirlerini 

topladığı Nakûs-ı Adem (İstanbul, 1329) adlı 

bir kitabı ve Hizmetçi Belâsı (İstanbul, 1327) 

adlı bir romanı vardır. Onun asıl ses getiren 

eseri Bektaşîliğin Hurûfîlikle ilgisi olma-

dığı tezine dayandırdığı iki ciltlik Bektaşî 

Sırrı (İstanbul, 1325, 1328) adlı eseridir. Bu 

eserinin uğradığı eleştiriler üzerine Ahmed 

Cemaleddin Efendi eseri savunan bir kitap 

yazar. Bunun üzerine Bektaşî Sırrı’nın Mü-

dafaasına Mukabele (İstanbul, 1329) adıyla 

bir eser daha neşretmiştir. 

Ömür boyu devlet memurluğu yapma-

yan Ahmed Rıfkı, geçimini kalemiyle sağ-

lamıştır. Ateşli bir Hürriyet ve İtilaf Fırkası 

mensubu olan Ahmed Rıfkî, millî müca-

deleye muhalif tavırları sebebiyle 1921’de 

yurt dışına çıkmış, bir müddet ticaretle meş-

gul olduğu İskenderiye’de kaldıktan sonra 

İskeçe’ye geçmiş ve burada vefat etmiştir. 

Netice itibarıyla Ahmed Rıfkî hakkında; 

şiirden romana, makaleden fıkraya kadar 

pek çok edebî türde eser vermiş bir yazar, 

mizahta mahir bir nüktedan, heyecanlı bir 

sosyalist, rind-meşrep yaşayışa sahip bir 

Bektaşî “baba”sı, kısacası çok yönlü bir Os-

manlı aydını demek yanlış olmayacaktır.

 Bu yazıda, Rûhî ve Derviş Rûhullah 

mahlaslarıyla son derece başarılı şiirler de 

kaleme alan Ahmed Rıfkî’nin Bektaşilik 

edebiyatına dair çalışmalarda genellikle göz 

ardı edildiğini tespit ettiğimiz Bektaşî Ne-

fesleri adlı eserini tanıtacak ve eserin tam 

metnini yayımlayacağız.2 

2 Eserini Derviş Rûhullah müstearıyla yazan Ahmed 
Rıfkî’nin bu eseri, Bektaşi olmayan şairleri de içerdiği 
için Abdülbaki Gölpınarlı tarafından eleştiriye uğra-
mıştır. Gölpınarlı, kendi eserine gelene kadar hazır-
lanan Alevî-Bektaşi edebiyatından örnekler verilen 
seçmelerden söz ederken: “Fakat bunların bir kısmı 
Derviş Ruhullah’ın ‘Bektâşî Nefesleri’ gibi rastgele 
toplanmış, araya son devre Melâmîlerinden Vasfî, 
Hamzavîlerden Oğlanlar Şeyhi İbrâhîm, onun halifesi 
Gaybî Sun’ullah gibi Bektaşîlikle ilgisi olmıyanların 
şiirleri de girmiştir.” demektedir (Gölpınarlı, 1963: 
7-8).
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BEKTAŞÎ NEFESLERİ

Bektaşî Nefesleri sonradan basılmış3 

olmakla birlikte şahsî kütüphanemizde ese-

rin el yazması bir nüshası da mevcuttur. Bu 

çalışmayı matbu ve yazma nüshaların kar-

şılaştırılması suretiyle yaptık. Esasen bizi, 

bu çalışmayı yapmaya iten de elimizdeki bu 

yazma nüsha olmuştur.

Ahmed Rıfkî, Bektaşî Nefesleri’ne yaz-

dığı mukaddimede, Bektaşî dergâh ve za-

viyelerinde okuna gelen bazı seçme şiir 

mecmualarındaki güzel nefesleri ve şiirleri 

bir deftere kaydettiğini, bunları okumak ve 

incelemekten de büyük haz duyduğunu be-

lirterek başlar. Bazı dostlarının bu şiirlerin 

mutlaka yayımlanması gerektiği konusun-

daki tekliflerine uyarak söz konusu şiirleri 

neşrettiğini belirtir. 

Eserine özenle seçtiği bu şiirlerin “kır 

çiçeği gibi latîf, güller kadar hoş kokulu” 

olduğunu belirten müellif, bu manzume-

lerde “şarkın hikmeti” ve “İslâmiyet’in 

tasavvufu”nu, “vahdet-i vücûd mesleğinin 

veciz ve inandırıcı düsturlarını, Ehl-i beyt 

sevgisinin samimi feryatlarını bütün açık-

lığıyla görmenin kabil” olduğunu bildirir. 

Derviş Rûhullah, mukaddimesini Türk ede-

biyat tarihi için son derece önemli ve değer-

li bu nefis parçalar üzerine araştırmacıların 

çalışmalar yapmalarından çok mutlu olaca-

ğını ifade ederek bitirir.

3 Bektaşî Nefesleri, Câmii: Derviş Rûhullah, Orhaniye 
Matbaası, İstanbul, 1340.

Yazma nüshanın tavsifi: M. Fatih Kök-
sal Kütüphanesi Yz.2-Mec.55 numarada ka-
yıtlı olan nüsha 210x165 mm dış ölçülerinde 
olup iç ölçüler muhteliftir. Koyu yeşil bez 
kaplı, ciltli, beyaz çizgili deftere okunaklı 
rik’a ile siyah mürekkepli ince uç divitle ya-
zılmış 115 sayfadan müteşekkildir. İstinsah 
tarihi ve müstensihi belli değildir. 

Baş:  Bâtınımda dedi bana bir azîz

 Muhabbetten geçen Hak’tan da geçer 

 Vermeyin nasîbin kesin gıdâsın

 Muhabbetten geçen Hak’tan da geçer

Son: Rûhullâh! Bulmuşuz bu demde zâtı 

 Bir zâtta seyrettik ism ü sıfâtı 

 Bir elden içtik ki âb-ı hayâtı 

 Kalmadı kışımız, yazımız bizim

METİN

Yârân-ı Hakîkate4 

Tarîkat-i aliyye-i Bektaşiyye dergâh ve 
zâviyelerinde el-hâletü hâzihî kırâat olu-
na gelen ba’zı müntehab nefes ve ilâhîlerle 
kadîm mecmûalarda müsâdif-i nazar-ı 
mütalâa olan bir takım enfâs-ı nefîse ve 
eş’âr-ı latîfeyi bir deftere kayd ve tesbît ede-
rek ekser-i ezmânda mütalâasıyla lezzetyâb 
olmakta bulunmuştum. 

Ba’zı ihvân-ı safâ fakîre bunların tab’ 
u temsîli ve istifâdesinin teşmîli husûsunu 
ibrâm etmekteydiler. Dervîş-i fakîr dahi 
yârân-ı müşârun ileyhimin emr-i âlîlerini 
hâtıra minnet bilerek bu mecmûayı tab’ ve 

neşre mecbûr kaldım. 

4 Bu mukaddime yazma nüshada mevcut değildir.
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Bu mecmûayı vücûda getiren yüze karîb 

nefesler en ziyâde intihâb olunmuş parçalar-

dır. Nev’leri büsbütün başka bir husûsiyet 

ibrâz eden ve bir kır çiçeği gibi latîf, güller 

kadar hoş-bû olan bu manzûmelerin rûh-ı 

beyânı tam şarkın hikmeti, İslâmiyet’in ta-

savvufudur. Vahdet-i vücûd mesleğinin 

vecîz ve mukanni’ düstûrlarını, hubb-ı Ehl-i 

beytin samîmî feryâdlarını, ketm-i esrâr, 

Hak yolunda fedâ-yı nefs, hakîkat-i kübrâya 

vüsûl için mücâhede gibi fezâil ü hasâil-i 

tarîkatin telkînât ve telakkiyyâtını bu basît 

ve Türkçe satırlarda bütün vuzûhuyla gör-

mek kâbildir. Türk târîh-i edebiyyâtınca pek 

ziyâde hâiz-i ehemmiyet olan ve halk tarz-ı 

şi’ri denilen tarzın menbaı bulunan bu nefîs 

parçaları tedkîk-i mütalâa ile muhassala-i 

tetebbu’larından irfân sâhasına eserler, 

makâleler ihdâ edenler zuhûr eylerse câmi’-i 

hakîr daha ziyâde memnûn ve münbasıt ka-

lacağım.

Hemân cenâb-ı Hak cümlemizi ârif-i 

hakîkat ü ma’rifet olan cânlardan eyleye. 

Âmîn bi-hurmeti Tâhâ ve Yâsîn.

Külâh-ı Hacı Bektaş Velî’yi

Giyen idrâk eder sırr-ı Alî’yi

HATÂYÎ5*

Bâtınımda dedi bana bir azîz 

Muhabbetten geçen Hak’tan da geçer 

Vermeyin nasîbin6 kesin gıdâsın

Muhabbetten geçen Hak’tan da geçer

Muhabbet âdemi Hakk’a yaradır 

Muhabbet etmeyen can mudârâdır 

Dünyâda ahrette yüzü karadır   
Muhabbetten geçen Hak’tan da geçer7

Gerçek olan bir nefese inana 

Cânımız veririz kurbân cânâna 

Lanet olsun ikrârından geçene8

Muhabbetten geçen Hak’tan da geçer

Dört kapı, kırk makâm, yetmiş iki kat 

Muhabbet dedikleri9 tecellî-i zât10 

Mümin’e Müslim’e hayır nasîhat 

Muhabbetten geçen Hak’tan da geçer

Muhabbet dediler hâslar hâsıdır 

Muhabbet olmayan Hakk’ın nesidir? 

Dürüst Hatâyî’nin11 Hak nefesidir 

Muhabbetten geçen Hak’tan da geçer

5 Dipnotlarda görülen M, SNE… gibi rumuzların açı-
lımları çalışmamızın sonundaki “Kısaltmalar” başlığı 
altında gösterilmiştir.
* Yz. 5, M. 4, SNE 70, İA 364.

6 Vermeyin nasîbin: Vermen nasîbini, SNE, İA.

7 SNE ve İA’da bundan sonra şu dörtlük vardır:
Muhabbetten hâsıl oldu Muhammed 
Alî’ye verildi cümle velâyet 
On iki imâmın erkânı şefâat 
Muhabbetten geçen Hak’tan da geçer

8 geçene: dönene, SNE, İA.

9 dedikleri: denen, İA. Vezne göre İA doğrudur.

10 Tecelli-i zât: tecelli zât SNE.

11 Dürüst Hatâyî’nin: Dost Hatâyî’nin bu, SNE, İA.
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HATÂYÎ*

Çıktım kırklar yaylasına 

Gel beri ey cân dediler 

İzzet ile selâm verdim 

“Gir işte meydân” dediler 

Yerli yerinde durdular 

Yerlerinden yer verdiler 

Ortaya sofra serdiler 

“Lokmamıza ban” dediler12

“Erenler kalbi ganîdir 

Yuduğu kalbi arıdır13 

Gelişin kandan beridir 

Gel söyle ihvân” dediler 

* Yz. 6, M. 5, SNE 112, İA’da yok.
12 Bu dörtlük SNE’de oldukça farklıdır:
Kırklar bir yerde durdular 
Otur deyu yer verdiler 
Önüme sofra yazdılar 
El lokmaya sun dediler

13 Dörtlüğün ilk iki mısrası SNE’de şu şekilde:
Kırkların kalbi durudur 
Gelenin kalbin arıdır

“Gördüğünü gözün ile

Beyân etme14 sözün ile

Ondan sonra bizim ile 

Ol sen de mihmân” dediler15

Şâh Hatâyî nedir hâlin? 

Duâ edip kaldır elin 

Kese gör gayrıdan elin 

“Cümlemiz yeksân” dediler16

14 Beyân etme: Söyleme sen, SNE.

15 SNE’de bundan sonra şu dörtlük bulunmaktadır: 
Düşme dünyâ mihnetine 
Tâlib ol Hak hazretine 
Âb-ı zemzem hazretine 
Parmağını ban dediler

16 Dörtlük SNE’de şu şekildedir:
Şâh Hatâyî’m nedir hâlin 
Hakk’a şükr et kaldır elin 
Gaybetten kese gör dilin 
Her kula yeksan dediler
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SEYRÂNÎ BABA*

Hak yoluna gidenlerin 

Asâ olsam ellerine 

Er pîr vasfın edenlerin 

Kurbân olsam dillerine 

Bir üstâda olsam çırak 

Bir olurdu yakın ırak 

Yapsalar kemiğim17 tarak

Yâr zülfünün tellerine18

Yönüm Hakk’a döndürseler19 

Kemiğimi kavursalar20 

Harman gibi savursalar 

Muhabbetin yellerine 

Torunuyuz bir dedenin 

Tohumuyuz bir bedenin 

Münkir ile cenk edenin 

Silâh olsam bellerine 

Seyrânî kaldır parmağın 

Vaktidir Hakk’a durmağın 

Deryâya akan ırmağın 

Katre olsam sellerine 

* Yz. 7, M. 6, HNO 52, HAY 135. HNO’da ilk ve son 
dörtlük dışında dörtlüklerin dizilişi farklıdır.
17 Yapsalar kemiğim: Kemiğim yapsalar, HNO.

18 Bundan sonra HNO’da şu dörtlük vardır:
Bir kâmilin yolun tutsam 
Aşk oduna yanıp tütsem 
Bülbül gibi feryâd etsem 
Muhabbetin güllerine

19 Yönüm Hakk’a döndürseler: Vücûdumu kavursa-
lar, HNO.

20 Kemiğimi kavursalar: Yönüm yâre çevirseler, 
HNO.

PÎR SULTÂN ABDÂL*

Uyur iken21 uyardılar 

Diriye saydılar bizi 

Koyun olduk ses anladık 

Sürüye saydılar bizi 

Sürülüp kasaba gittik 

Kanara’yı mesken22 tuttuk 

Dîzâr defterine yettik 

Şükür hoş gördüler bizi 

Hâlimizi hâl eyledik 

Yolumuzu yol eyledik 

Her çiçekten bal eyledik 

Arıya saydılar bizi 

Hak divânına dizildik23 

Pîr defterine yazıldık24 

Bal olduk şerbet ezildik 

Doluya saydılar bizi 

Pîr Sultân Abdâl’ım25 şunda 

Çok kerâmet var insanda 

O cihânda bu cihânda 

Alî’ye saydılar bizi 

* Yz. 8, M. 7, EK 186.
21 iken: idik, EK.

22 Kanara’yı mesken: Kanar’da mekân, EK.

23 Hak dîvânına dizildik: Aşk defterine yazıldık, EK.

24 defterine yazıldık: divanına dizildik, EK.

25 Pîr Sultân Abdâl’ım: Pîr Sultân’ım Haydar, EK.
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RIZÂ TEVFÎK BABA* 

Fitne-i aşk ile şûrîde-diliz26 

Hayrân-ı Hudâ’dır gözümüz bizim 

Çamurdan yapılmış âdem değiliz 

Zât-ı Hak’la birdir özümüz bizim 

“Eynemâ tuvellû semme vechullâh”27 

Sırrına vâkıfsan sen ey meded-hâh 

Bizlere hoşça bak gel olma gümrâh 

Sûret-i Rahmân’dır yüzümüz bizim 

  

Mürşidler ki halkı Hakk’a iderler 

Sırran bize gelir bizden giderler 

Nakş-ı pâyımızı delîl ederler 

Hakîkat yoludur izimiz bizim 

Vakf-ı nefs eyleyüp irfân-ı zâta 

Fırsat bulamadık savm u salâta28

Ma’rifet dileyen ehl-i hâcâta 

Kıblegâh olmuştur dizimiz bizim 

* Yz. 9, M. 8.
26  diliz: değiliz, M.

27 Kur’ân, 2/115. Aslı “Feeynemâ tuvellû fesemme 
vechullâh…” şeklinde olan ve “Nereye dönerseniz 
Allah’ın yönü orasıdır” mealindeki ayetten iktibastır.

28 Bu mısra yazmada da, matbu nüshada da boş bı-
rakılmıştır.

Dünyâ varlığında yok hevesimiz 

Hakk’ın lisânıdır her nefesimiz 

Ölüye nefh-i rûh eder sesimiz 

Âleme cân verir sözümüz bizim 

Safâ varsa ancak bizlerde vardır 

Pâkîze gönlümüz nesterenzârdır 

Nîreng-i hüsn ile ayn-ı bahârdır 

Kışımız, yazımız, güzümüz bizim 

Hey Rızâ! Özünde Hak müstetirdir 

Sen ben dediklerin vehm-i zâhirdir 

Ayrı gayrı değil dirlikte birdir 

Yedimiz, kırkımız, yüzümüz bizim 
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KALENDER* 

Dün gece seyrânda bâtın yüzünde 

Hünkâr Hacı Bektaş Velî’yi gördüm 

Elfî tâc başında nikâb yüzünde 

Asl-ı imâm nesl-i Alî’yi gördüm 

Geçti seccâdeye oturdu kendi 

Cemâlin nûrunun çerağı yandı 

İşâret eyledi Kara Abdâl sundu 

Pîr elinden gelen doluyu gördüm 

Kalender yoluna koydu bu sırrı 

Şükür kurbân kestik gördük dîdârı 

Râh-ı hakîkatin gerçek rehberi 

Maksûd olan İmâm Alî’yi gördüm 

* Yz. 11, M. 9.

ABDÂL MÛSÂ SULTÂN* 

Muhammed Alî’nin kıldığı da’vâ 

Yok meydânı değil, var meydânıdır 

Muhammed kırklara bir nâz eyledi 

Âr meydânı değil, er meydânıdır 

Kırklar özün bir araya kodular 

Erenler ölüyü susuz yudular

Deveyi (?) gördün mü, görmedik dediler29

Sen ört eteğini sır meydânıdır 

Gezdiğin yerlerde ara bulasın 

Sahbâ olup her dem Kevser dolasın 

Hakk’ın her sırrına settâr olasın 

Çek çevir kendini kâr meydânıdır 

Ne diyeyim şu irfânsız kalana 

Yuf çekerler bu meydânda yalana 

Üç yüz altmış merdiveni bilene 

Kör meydânı değil, gör meydânıdır 

Abdâl Mûsâ her dem küçük er ise 

Alî’yi sevenler muhib yâr ise

Hakk’ın dîdârını göreyim derse 

Urganı boynunda dâr meydânıdır 

  

* Yz. 12, M. 9.
29 Mısranın vezni kusurludur (MFK).
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GAZEL-PÂRE-İ KAYGUSUZ*30

Allah Allah yaradan 

Gel içe gör cur’adan 

Dost ile dost ola gör 

Düşman kalkar aradan 

Bekle bâğçeyi sakın 

Su sığırı girmesin 

Sonra uçurmayasın 

Kandîli minâreden 

. . . . . . . . . .

Kaygusuz’un işleri 

Halvâ püryân yemektir 

Bundan artık hüneri 

Sorma bu bîçâreden 

* Yz. 13, M. 10.
30 Başlık yazma nüshada “Gazel-pâre-i Şîrî Baba” şek-
lindedir.

DEVRİYE-İ ŞÎRÎ BABA*

Cihân var olmadan ketm-i ademde 

Hak ile birlikte yekdaş idim ben 

Yarattı bu mülkü çünkü o demde 

Yaptım tasvîrini nakkâş idim ben 

Anâsırdan bir libâsa büründüm 

Nâr u bâd u âb u hâktan göründüm 

Hayru’l-beşer ile dünyâya geldim 

Âdem ile bile bir yaş idim ben 

Âdem’in sülbünden Şît olup geldim 

Nûh nebî olup tûfâna girdim 

Bir zamân bu mülke İbrâhîm oldum 

Yaptım Beytullâh’ı taş taşıdım ben 

İbrâhîm göründüm bir zamân ey cân 

İshâk, Ya’kûb, Yûsuf oldum bir zamân 

Eyyûb geldim çok çağırdım el-amân 

Kurt yedi vücûdum kan yaş idim ben 

Zekeriyyâ ile beni biçtiler 

Yahyâ ile kanım yere saçtılar 

Dâvûd geldim çok peşime düştüler 

Mühr-i Süleymân’ı çok taşıdım ben 

* Yz. 7, M. 6, HNO 52, HAY 135. HNO’da ilk ve son 
dörtlük dışında dörtlüklerin dizilişi farklıdır.
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Mübârek asâyı Mûsâ’ya verdim 

Rûhu’l-kudüs olup Meryem’e erdim 

Cümle evliyâya ben rehber oldum 

Mu’ciz-i murg şeb-i huffâş idim ben 

Sulb-i pederimden Ahmed-i Muhtâr 

Reh-nümâlarından irdi Zulfikâr 

Cihân var olmadan Ehl-i beyte yâr 

Kul iken destinde bir taş idim ben 

Tefekkür eyledim ben kendi kendim 

Mu’cize görmeden îmâna geldim 

Şâh-ı Merdân ile Düldül’e bindim 

Zulfikâr bağladım, tîğ taşıdım ben 

“Sekâhüm”31 hamrından içildi şerbet 

Kuruldu ‘ayn-ı cem’ ettik muhabbet 

Meydâna açıldı sırr-ı hakîkat 

Aldığım esrâra sırdaş idim ben 

Hidâyet erişti bize Allah’tan 

Bîat ettik cümle Resûlullah’tan 

Haber verdi bize seyr-i fillahtan 

Selmân-i Pâk ile yoldaş idim ben 

31 Kur’ân, 76/21. “İçirir.” Tamamının meali “Rableri 
onlara tertemiz bir içki içirir.” şeklinde olan söz konu-
su ayetten kısmî iktibastır.

Şükür matlûbumu getirdim ele 

Gül oldum feryâdı verdim bülbüle 

Cem’ olduk bir yere Ehl-i beyt ile 

Kırklar meydânında ferrâş idim ben 

İkrâr verdik cümle dizildik yola 

Sırrı fâş etmedik aslâ bir kula 

Kerbelâ’da İmâm Hüseyin ile 

Pak ettim dâmânı gildaş idim ben 

Şu fenâ mülküne çok geldim gittim 

Yağmur olup yağdım, ot olup bittim 

Urum diyârını ben irşâd ettim 

Horasân’dan gelen Bektaş idim ben 

Gâhî nebî, gâhî velî göründüm 

Gâhî uslu gâhî deli göründüm

Gâhî Ahmed, gâhî Alî göründüm 

Kimse bilmez sırrım kallâş idim ben 

Şimdi hamdulillâh Şîrî dediler 

Geldim, gittim, zâtım hiç bilmediler 

Kimseler bu fehmi remz etmediler 

Her gelen mahlûka kardaş idim ben 
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NEDÎMÎ BABA*32 
Feleğin tâk-ı burûcunda 

Yaşayım ben dahi bir ucunda 

Kamu bir oldu esfel ü a’lâ 

Ehl-i dil kaldılar urûcunda 

Ne zekâtın kılalım tama’-ı mâlın 

Ne namâzında, ne orucunda 

Aradım halkı33 bulmadım aslâ 

Ne Frenginde34, ne Belûc’unda 

MİR’ÂTÎ*

Zencîr kâr eylemez bizlere sûfî 

Bin cân ile bir cânâna bağlıyız 

Anlayıp bilmişiz emr-i ma’rûfu 

Ol bâkî-i âdil hana bağlıyız

Lâ-mekândan fî-mekâna gelmişiz 

Her bir sıfât ile mukîm olmuşuz 

Nokta-i sır kâf u nûnu bilmişiz 

“Küllü men aleyhâ fân”35 a bağlıyız

Seçmedik yârımız ağyârımızdan 

Kimse vâkıf değil esrârımızdan 

Dönmedik Mir’âtî ikrârımızdan 

Hâcı Bektaş Pîr Sultân’a bağlıyız 

* Yz. 17, M. 13.
32 Şiirin hemen hiçbir mısrası aynı heceyi vermemek-
tedir (MFK).

33 halkı: Hakk’ı, Yz.

34 Frenginde: Frenk’te, Yz.
* Yz. 18, M. 14.

35 Kur’ân, 55/26. “Yeryüzünde bulunan her şey fâni-
dir.”

GENC ABDÂL* 

“Sekâhüm”36 sırrını söyleme sakın 

Sakla kulum beni, saklayım seni 

Cevher-i zâtını keşf etme sakın 

Sakla kulum beni, saklayım seni

Elde, ayağında, dilde gözünde 

Hakka râzî ol her bir sözünde 

Cânından içeri kendi özünde 

Sakla kulum beni, saklayım seni 

Dizilmiş katâra gerçekler, pîrler 

Hakk’ın emri ile Hakk’a giderler 

“Hakîkat sırrını söyleme” derler 

Sakla kulum beni, saklayım seni 

Genc Abdâl’ım saklamış seni sende 

Hak seni saklasın cân ile tende 

Hak buyurdu “Ben sendeyim, sen bende!” 

Sakla kulum beni saklayım seni

* Yz. 19, .M. 15.
36 Kur’ân, 76/21. “İçirir.” Tamamının meali “Rableri 
onlara tertemiz bir içki içirir.” şeklinde olan söz konu-
su ayetten kısmî iktibastır.
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DERVİŞ VASFÎ-İ MELÂMÎ*

Ben dost ilini gördüm yabana gider miyim?

Ehl-i basîret oldum körlüğü yeder miyim?

Henüz ârif olmayan insan mıdır âlemde? 

Ko ben insanım desin, ya ben aceb der mi-

yim?

Ravza-i vahdetimin handânlığın görmeyen 

Kokmayınca ne bilsin gül müyüm, anber 

miyim?

O şâhların şâhının perdecisi olmuşum 

Kimse bana karışmaz açar mı, örter miyim? 

Tanrı cümleyi muhît, ululuğu ayândır 

Cemâlini görmüşüm Tanrı budur der mi-

yim?

Vasfî ednâyı bilir “ev ednâ”37 yı bilenler 

Ednâya ermeyene yâ secde eder miyim?

* Yz. 21, M. 16. 
37 Kur’ân, 53/9. “Daha az kaldı.” Tamamının meali 
“Onunla arasında iki yay aralığı kadar yahut daha az 
kaldı” olan ve Miraç hadisesini anlatan söz konusu 
ayetten iktibastır.

TÜRÂBÎ ALÎ BABA* 

Rû-gerdân olanlar fânî cihândan38 

Menzil-i ukbâya ilişti kaldı 

Huşk-i riyâ ile zâhid gümândan 

Geçmedi esmâya ilişti kaldı 

Nazar kıl dîde-i ibretle cânâ 

Doldurur âlemi nedir bu deryâ?

Şems-bîn olmamış huffâş-ı a’mâ 

Bihişte, tûbâya ilişti kaldı 

Semt-i Tûr-ı aşka39 doğrulursa40 râh 

Matlûb u maksûdun verir şehenşâh 

Şecerden hitâb-ı “innî enallâh”41

Hazret-i Mûsâ’ya ilişti kaldı 

Türâbî zâr eder leyl ü nehârî 

Semt-i düşvâr imiş bu aşkın kârı 

Kimse bilmez nedir “ledün” esrârı 

Bir gizli ma’nâya ilişti kaldı

* Yz. 23, M. 17, Divan 261.
38 cihândan: cihânda, Divan.

39 Semt-i Tûr-ı aşka: Tûr-ı Sînâ aşkına, Divan.

40 Doğrulsa: doğrulursa, Yz.

41 Kur’ân, 20/14. “Muhakkak ben Allah’ım”. Allah’ın 
Tur Dağı’nda Hz. Musa’ya tecellisini anlatan ayetten 
kısmî iktibastır.
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MUHÎTÎ BABA* 

Biz ki deryâ-yı maârifte dür-i nâ-yâbız 

Zerreden zâhir olur neyyir-i âlem-tâbız 

Her ne sâdır ola bizden kamu fi’l-i Hak’dır 

Fâil-i mutlaka biz âlet ü biz esbâbız 

N’ola ger çâkerimiz olsa şeh-i heft iklîm 

Cezbe-i aşk-ı ilâhîde ser-i kullâbız 

Müfrediz post düşüpdür bize mağz-ı Kur’ân 

İlm-i erbâb-ı mürekkebde ulû’l-elbâbız 

Sıfat u şânımız idrâk edemez her bî-dîd 

Merd-i ma’nâ-yı mezâhir suver-i Vehhâbız 

Vechimiz mevziidir secdegeh-i hâs ile âm 

Ka’be-i ehl-i diliz kıble-i cân-mihrâbız 

Ey Muhîtî bizi ol ukde-güşâ-yı âlem 

Ya’ni mîr-i urefâ şehr-i ulûma bâbız 

* Yz. 24, M. 18.

KAZAK ABDÂL* 

Eşeği saldım çayıra 

Otlayıp karnın doyura 

Düşü görüp de hayıra 

Yoranın da ………

Köyüne sokma bed-hûyu 

Yıkar harâb eder köyü 

Ölüsüne meyyit suyu 

Dökenin de …………

Bir gammâzın matrabâzın

Birisi de var yemezin 

Ölürse meyyit namâzın 

Kılanın da ………….

Derince kazın kuyusun 

İnil inil inilesin 

Kefeni diken iğnesin 

Verenin de …………

Dağdan tahta indirenin 

Mezarına götürenin 

İskâtına oturanın 

İmâmın da …………

Kazak Abdâl ne söyledi 

İşidenler hazzeyledi 

Sorarlarsa kim söyledi 

Soranın da …………...

* Yz. 26, M. 19.
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KAYGUSUZ SULTÂN* 

Âdem’i balçıktan yoğurdun, yaptın 

Yapıp da n’eylersin; bundan sana ne? 

Halk ettin insanı cihâna saldın 

Salıp da n’eylersin; bundan sana ne?

Bakkâl mısın terâzûyu n’eylersin? 

İşin gücün yoktur; gönül eğlersin 

Kulun günâhını tutup n’eylersin? 

Geçiyor suçundan bundan sana ne?

Katran kazanını döküver gitsin 

Mü’min olan kullar dîdâra yetsin 

Emreyle yılana tamuyu yutsun

Söndürsün tamuyu bundan sana ne? 

Kaygusuz Abdâl’ım! sözümüz budur 

Her nerde çağırsam Hak onda hâzır 

Hep dûzaha bastırırsan kim ne der 

Yakma kullarını bundan sana ne? 

* Yz. 28, M. 20.

HATÂYÎ*

Muhammed Alî’yi cândan sevenler 

Yorulup yollarda kalmaz inşallah 

İmâm-ı Hasan’ın42 yüzün görenler 

Hüseyin’den mahrûm olmaz inşallah 

İmâm-ı Zeynel’den43 bir dolu içtim44 

İmâm-ı Bâkır’dan45 kaynayıp coştum46 

İmâm-ı Ca’fer’e vardım ulaştım47 

Bundan özge48 yola sapmaz inşallah 

İmâm-ı Mûsâ’dan gelen49 erenler 

Cân baş fedâ edip cem’in50 görenler 

İmâm-ı Rızâ’ya zehir51 verenler 

Dîvânda şefâat bulmaz inşallah 

Bir gün olur okuturlar defteri 

Şâh oğlunun belindedir52 teberi 

Uyanırsa Takî, Nakî, Askerî 

Açılan gülümüz solmaz inşallah 

* Yz. 30, M. 21, SNE 51, İA 463.
42 İmâm-ı Hasan’ın: Ol İmam Hasan’ın, İA. 

43 İmâm-ı Zeynel’den: Zeynel Âbidîn’den, İA.

44 içtim: içen, SNE.

45 İmâm-ı Bâkır’dan: Ol İmâm Bâkır’dan, İA.

46 coştum: coşan, SNE.

47 İmâm-ı Ca’fer’e vardım ulaştım: Sıdk ile İmam 
Ca’fer’e koşan, SNE; İmam Ca’fer’in izine ulaştım, 
İA.

48 Bundan özge: Andan gayrı, İA.

49 İmâm-ı Mûsâ’dan gelen: Musa-i Kâzım’dan kopan, 
İA.

50 Cân baş fedâ edip cem’in: Baş can verip bu cemleri, 
İA; cem’in: cemler, SNE.

51 İmâm-ı Rızâ’ya zehir: Şâh İmam Rızâ’ya ağu, İA.

52 belindedir: elindedir, SNE, İA.
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Hatâyî der, bu iş bizi bitire53 

Özünü kata gör ulu katâra54 

Mehdî şevki bu cihânı tutar a 

Şâh oğluna55 sitem olmaz inşallah 

RIZÂ TEVFÎK BABA*

Gel zâhid dîvânı çıkar koynundan 

Hidâyet vermemiş o kitap sana 

Seni sağır etmiş ulu Yaradan 

İçinden gelmemiş bir hitap sana 

Mazhar oldu insan sırr-ı mübheme 

Cân verdi zuhûru cism-i âleme 

Secde eylemedi İblîs Âdem’e 

Bu kıssadan biraz hisse kapsana 

Âdem sûretinde Rahmân göründü 

Cemâlinde sırr-ı Kur’ân göründü 

Kudreti nutkunda ayân göründü 

Tapacaksan bâri Hakk’a tapsana 

Allah eve girmez sırr-ı mutlaktır 

Dört duvara secde kılan ahmaktır 

Hacc etmeden maksad gönül yapmaktır 

Sen de be hey nâdân gönül yapsana 

Hey Rızâ yorulma gurbet ellerde 

Gayret-i cehl ile kalma yollarda 

Beyhûde dolaştın kumlu çöllerde 

Gönül semtine de biraz sapsana 

53 Hatâyî der bu iş bizi bitire: Şâh Hatâyî bu pend bize 
yeter a, İA; bizi bitire: bir gün biter a, SNE.

54 katâra: dîvâna, İA. 

55 Şâh oğluna: Şâh kuluna, İA. 
* Yz. 32, M. 22.

BOSNEVÎ BABA* 

Dervîşim deyip de meydâna geldin 

Varlığın terk edip geçebildin mi? 

Bu meydâna gelip erkâna durdun 

Bu erkânın sırrın seçebildin mi?

Hakîkat ehlinin doğrudur yolu 

Muhabbet gülünde bâğın bülbülü 

Hak Muhammed, meşrep İmâm-ı Alî

Bu meşrepten dolu içebildin mi? 

Pîre hizmet edip erkânın için 

Bir amel kazanıp îmânın için 

Aşk ile çalışıp öz cânın için 

Muhabbet hırkasın biçebildin mi? 

  

Varlıkla yokluğa pazar eyleyip 

Küfr ile îmânın hem-yâr eyleyip 

Kalbini eritip envâr eyleyip 

Gümânsız perdeyi açabildin mi?

Bunda neler vardır bir nazar eyle 

Yahşi yaman, sakın alma sen dile 

Nasîhatim tutup Bosnevî dinle 

Cân gözünü bilmem açabildin mi?

 

* Yz. 34, M. 23.
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PÎR SULTÂN*

Bir nefesçik söyleyeyim 

Dinlemezsen n’eyleyeyim 

Aşk deryâsın boylayayım 

Ummâna dalmağa geldim 

Ben Hakk’ın kemter56 kuluyam 

Kem damarlardan berîyem 

Ayn-ı cemin bülbülüyem 

Meydâna ötmeğe geldim 

Ben Hak’la oldum âşinâ 

Kalmadı gönlümde57 nesne 

Pervâneyem âteşine 

Oduna58 yanmağa geldim 

Aşk harmanında savruldum 

Hem elendim, hem yoğruldum 

Kazana girdim kavruldum 

Meydâna yetmeğe geldim 

Pîr Sultân kendi özünde59 

Eksiğin var mı sözünde?60 

Mevlâ’dır her dem gözünde 

Dârına durmağa geldim 

* Yz. 36, M. 25, EK 358.
56 kemter: ednâ, EK.

57 Kalmadı gönlümde: Gönlümüzde yoktur, EK.

58 Yazmada da matbu nüshada da “Özüne”.

59 Pîr Sultân kendi özünde: Pîr Sultân’ım der gözün-
de, EK.

60 Eksiğin var mı sözünde?: Eksiklik kendi özümde, 
EK.

DERVÎŞ RÛHULLÂH*

Hakîkat şehrinden ma’nâ bağından 

Güller derenlere Allah eyvallah 

Tecellî bezminin nûr çerâğından 

Dîdâr görenlere Allah eyvallah

Hak çerâğın yakdı pîr Bektaş Velî 

Muhabbet neş’esi mest etti dili 

Be-hakk-ı envâr-ı Murtezâ Alî 

Cümle sürenlere Allah eyvallah 

Ayândır hakîkat bir tek noktadan 

Noktada gizlidir esrâr-ı Yezdân 

Noktanın sırrını bize anlatan 

Gerçek erenlere Allah eyvallah 

Gerçi hâk-i pâyız meclis-i yâra 

Her lahza nâiliz lutf-ı dîdâra 

Ene’l-Hak yolunda çekilip dâra 

Cân baş verenlere Allah eyvallah 

Sûfî dahleyliyor cem’-i vahdete 

Ne yapsın şaşırmış, düşmüş gaflete 

Şimdi Rûhî gibi arş-ı uzlete 

Postu serenlere Allah eyvallah

* Yz. 37, M. 24.
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BOSNEVÎ BABA*

Muhabbet kapısın açayım dersen 

Açan da açtıran Alî’dir Alî 

Hakk’ın cemâlini göreyim dersen 

Gören de gösteren Alî’dir Alî

Muhammed Mustafâ cihân serveri 

Mi’râçtan açıldı bu yolun sırrı 

Kimseler bilmezdi Alî’den gayrı

Bilen de bildiren Alî’dir Alî

Dervîş ol ey kardaş düşme inâda 

Sâfî kıl gönlünü eriş mîâda 

Benliği terk edip eriş murâda 

Eren de erdiren Alî’dir Alî

Münkirin askeri Şâm’a çekildi 

Mü’min olanlara nâme yazıldı 

Kırkların ceminde şerbet ezildi 

Ezen de ezdiren Alî’dir Alî

Muhammed Alî’dir kırkların başı 

Anı bilmeyenin nice olur işi

Bosnevî akıtır gözünün yaşı 

Akıtıp aktıran Alî’dir Alî

* Yz. 39, M. 26.

HATÂYÎ*

İbtidâdan yol sorarsan61 

Yol Muhammed Alî’nindir 

Yetmiş iki din sorarsan 

Dîn Muhammed Alî’nindir62

Gece olur gündüz olur 

Cümle âlem dümdüz olur 

Gökte kaç bin yıldız olur 

Ay Muhammed Alî’nindir

Varma Yezîd’in yanına 

Kokusu siner tenine 

Lanet Yezîd’in tenine 

Cân Muhammed Alî’nindir

Yezîd mü’minden seçilir63 

Âleme rahmet saçılır 

Evvel bahârda açılır 

Gül Muhammed Alî’nindir

* Yz. 40, M. 28, .SNE 117, İA 525. İA neşrinde bundan 
bir önceki şiir farklı şiir gibi yazılmışsa da aynı şiirin 
nüshalardaki farklı şekilleridir.
61 İbtidâdan yol sorarsan: Yol üstünde yol sorarsan, 
İA.

62 SNE’de bu dörtlüğün devamı tamamen farklı şekil-
de devam etmektedir.

63 Yezîd mü’minden seçilir: Alî Yezîd’den seçilir, İA.
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Varma Yezîd meclisine 

Kulak verme hiç sesine 

Satır Yezîd ensesine 

Seyf Muhammed Alî’nindir

Hatâyî hasta iniler 

Diline geleni söyler 

Top olmuş ortada döner 

Nûr Muhammed Alî’nindir

PÎR SULTÂN* 

Hazret-i Şâh’ın âvâzı 

Turna derler bir kuştadır 

Akışı Nil deryâsında 

Hırkası bir derviştedir 

Nil deryâsı ummân oldu 

Sararıp gül benzim soldu 

Bakışı arslanda kaldı 

Döğüşü dahi koçtadır 

Alî’m bilmezdi benliği

Dilde tutmazdı kinliği

Zulfikâr’ın keskinliği 

Zerrecesi kılıçtadır 

* Yz. 42, M. 28, EK 117.

Uzan gerçek Alî’m uzan64 

Var kendine bir yâr kazan 

Hayrını şerrini yazan 

Sağ yanında feriştedir 

Nerde Pîr Sultân’ım nerde 

Özümüzün aslı65 dârda 

Yemen’den öte bir yerde 

Hâlâ Düldül savaştadır 

TÜRÂBÎ ALÎ DEDE BABA*

Şâh-ı Merdân’ın kulları 

Hacı Bektaş’ın gülleri 

İlm-i ledün bülbülleri

Kemer-beste, miyân-beste 

Gül-destedir Bektaşîler66 

Her seher açılır meydân 

Sürerler ayn-ı cem erkân 

Tâ ezel ahd ile peymân 

Kemer-beste, miyân-beste 

Gül-destedir Bektaşîler 

64 Uzan gerçek Alî’m uzan: Özen Pîr’im oğlu özen, 
EK.

65 Özümüzün aslı: Özümüz asılı, EK.

* Yz. 43, M. 30, Divan, 275.
66 Gül-destedir Bektaşîler: Bektaşîler deste deste, Di-
van.
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Elif okurlar ötürü 

Pazar eylerler götürü 

Yaradılmışı severler 

Yaradan Hak’tan ötürü

Gül-destedir Bektaşîler67

“Sekâhüm rabbühüm”68 derler 

“Şarâben tahûr”69 içerler

Sırr için serden geçerler 

Kemer-beste, miyân-beste 

Gül-destedir Bektaşîler 

Aşkullahtır kıblegâhım 

Vechullahtır secdegâhım 

Gönlümdedir Beytullâh’ım 

Kemer-beste, miyân-beste 

Gül-destedir Bektaşîler70 

Türâbî’nin sözü haktır 

İster dinle, ister71 bak dur 

Gönlümde garazım72 yoktur 

Kemer-beste, miyân-beste 

Gül-destedir Bektaşîler 

67 Yunus Emre’den aktarmalar bulunan bu bend 
Divan’da yok.

68 Kur’ân, 76/21. “Rableri içirir.” Tamamının meali 
“Rableri onlara tertemiz bir içki içirir.” şeklinde olan 
söz konusu ayetten kısmî iktibastır.

69 Kur’ân, 76/21. “Temiz bir içki.” Aynı ayetin ikinci 
kısmından iktibastır.

70 Bu bend ve bir önceki bendin Divan’da yerleri de-
ğişik.

71 İster dinle, ister: Gerek dinle, gerek, Divan.

72 Gönlümde garazım: Garaz ve kinimiz, Divan.

NEDÎMÎ BABA*

“Ve’l-leyl izâ yeğşâ”73 buyurdu Sübhân 

“Ve’n-nehâri izâ”74 tecellâsıdır 

Alî’dir isrâda eşyâda ayân 

Bi’l-cümle erenler, mübtelâsıdır 

“Kün” emriyle halk olundu her eşyâ 

Mevcûd olup “nefsun illâ vas’ahâ”75

Zuhûr etti bunca rûh-ı enbiyâ 

Âdem Safiyullâh ibtidâsıdır 

Akıl fikir ermez sırr-ı Yezdân’a 

Buyurdu “Ve’l-asrı inne’l-insân”a 76

Şerîat râhını Şâh-ı sultâna 

Tevdî’ kıldı hatmü’l-enbiyâsıdır 

Nedîmî gel gözle bâb-ı rızâyı 

Muhammed Mustafâ mihr ü vefâyı 

Şîr-i Hudâ Aliyye’l-Murtezâ’yı 

Hakîkat bu halkın muktedâsıdır 

* Yz. 45, M. 31
73 Kur’ân, 92/1. “Örttüğü zaman geceye and olsun.”

74 Kur’ân’da böyle bir ayet yoktur ancak 10/50’deki 
“..nehâren mâzâ” şeklindeki ayete telmih vardır.

75 Kur’ân, 2/233. “Herkese ancak gücü nispetinde 
teklif olunur.” mealindeki ayetten iktibastır.

76 Kur’ân, 103/1. “Asra yemin olsun ki insan (ziyan 
içindedir).”
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AHÎ ALÎ BABA*

Dilim kalem kalem defter yazarım 

Muhabbet kokusun duyaldan beri 

Leylâ’m diye kan ağlayıp gezerim 

Mecnûn olup aşka uyaldan beri 

Dört kitaptan bize haber verildi 

Kâmil olan akıl başa derildi 

İblîs laîn merdûd olup sürüldü 

Hakk’ın buyruğundan dönelden beri 

Edince mi’râcı hazret-i sultân 

Nûrlara gark oldu hep cümle cihân 

Hudâ’dan ümmetin diledi hemân 

Saâdet tâcını giyelden beri 

Zâhid gel kendini atma şu dâma 

Kerâmet insânda, şükür Mevlâm’a 

“Velekad kerremnâ benî âdem”77 e

Hak anı resûle diyelden beri 

Mahlasım Ahî’dir, ismim Alî’dir 

Sanma derûnumda dünyâ hâlidir 

Şükür kalbim îmân ile doludur 

Kendi eksikliğim bilelden beri 

* Yz. 46, M. 32.
77 Kur’ân, 17/70. “And olsun ki biz insanoğluna çok 
ikram ettik.”

PÎR SULTÂN ABDÂL* 

Hû diyelim gerçeklerin78 demine 

Gerçeklerin79 demi nûrdan sayılır 

İmâmların80 katârına katılan 

Muhammed Alî’ye yârdan sayılır 

Üç gün imiş şu81 dünyânın safâsı 

Safâsından artık imiş cefâsı

Gerçek82 erenlerin nutku, nefesi 

Bir kırktır, kırkı birden sayılır 

İhlâs ile gelen bu yoldan dönmez 

Dost olan dostunda ikilik görmez83 

Eri hak bilmeyen Hakk’ı da bilmez84 

Gözü bakar ammâ körden sayılır 

Gerçek âşık menzilinde85 durursa 

Çerâğ gibi yanıp yağı erirse 

Eksikliğin kendisinde bilirse86 

O da erdir, gerçek erden sayılır

Pîr Sultân’ım eydür Bağdat’tır vatan 

İkilikten geçip birliğe yeten 

Erenler yoluna kâl u kîl87 katan 

Yolun dikenidir, hârdan sayılır 

* Yz. 47, M. 33, EK 396.
78 gerçeklerin: gerçek erenlerin, EK.

79 Gerçeklerin: Erenlerin, EK.

80 İmâmların: On İk’İmamın, EK.

81 şu: bu, EK.

82 Gerçek: Haktır, EK.

83 Dost olan dostunda ikilik görmez: İkilikten geçme-
yen birliğe ermez, EK.

84 bilmeyen Hakk’ı da bilmez: görmeyen Hakk’ı gör-
mez, EK.

85 âşık menzilinde: tâlib ikrârında, EK.

86 kendisinde bilirse: bilip kendi gelirse, EK.

87 kâl u kîl: kıyl u kâl, EK.



64

ALEVİLİK  ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

“HİLMÎ” MEHMED ALÎ BABA*

Zümre-i nâcîleriz bende olup Hayder’e 

Şîr-i cenâb-ı Hudâ88 saf-şiken ü saf-dere 

Heybet-i “lâ-fetâ”dan arz u semâ titredi 

Şiddet ile urıcak89 pençe der-i Hayber’e90 

Dest-i velâyet ile salladı Zulfikâr’ı91 

Kesti yedi kat yeri darb idicek antere 

Şâh-ı velâyet Alî cümlemizin serveri 

Kanberî’yiz tâ ezel kanber olan Kanber’e 

Kalb-i selîminde çün hubb-ı Alî olanlar 

Verdi Hüseyn aşkına bakmadı cân u sere 

Hubb-ı velâyet ile92 mest-i mey-i aşk olup 

Cennet-i Adn içinde tâlib olan kevsere 

* Yz. 48, M. 34, Divan, 81.
88 Şîr-i cenâb-ı Hudâ: Şîr-i Hudâ Murtezâ, Divan.

89 Divan’da ve metindeki “urunca” şekli vezni boz-
maktadır.

90 pençe der-i Hayber’e: pençeleri Hayber’e, Divan.

91 Zulfikâr’ı: Zulfikâr’ın, Divan.

92 Hubb-ı velâyet ile: Râh-ı muhabbette, Divan.

Mevt ü hayât elinde ol velî-yi mutlakın 

Mürdeler ihyâ eder93 “kum” diyicek makbere 

Cennet ü dûzah anın emrine fermânberi 

Eyleye taksîm o dem hâkim olup mahşere 

Tâ ki çıkar nisbet-i silsile-i ahdimiz 

Âl-i Alî’den hemîn hazret-i peygambere 

Mürşidimiz Muhammed rehberimizdir Alî 

Âşık olan cân verir mürşid ile rehbere 

İki cihânda ebed kaygu çeker mi dahi 

Sen ki şefî’ olasın Hilmî gibi kemtere 

93 eder: olur, Divan.
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EDÎB HARÂBÎ BABA*

Kâf u nûn hitâbı izhâr olmadan 

Biz bu kâinâtın ibtidâsıyız 

Kimseler vâsıl-ı dîdâr olmadan 

Biz “kâbe kavseyn”de94 “ev ednâ”sıyız 

Yoğ iken ‘Adem’le Havâ âlemde 

Hakk ile hakk idik sırr-ı mübhemde 

Bir gececik mihmân kaldık Meryem’de 

Hazret-i Îsâ’nın öz babasıyız 

Bize peder dedi tıfl-ı Mesîhâ 

“Rabbi ernî” diye çağırdı Mûsâ 

“Len terânî” diyen biz idik ammâ95

Biz Tûr-ı Sînâ’nın tecellâsıyız 

“Küntü kenz” sırrının olduk âgâhı 

Ayne’l-yakîn gördük cemâlullâhı 

Ey hoca bizdedir sırr-ı ilâhî 

Biz Bektaş Velî’nin96 fukarâsıyız 

Zâhidâ şânımız “innâ fetehnâ” 

Harâbî kemteri serserî sanma 

Bir kılı kırk yaran kâmiliz ammâ 

Pîr Balım Sultân’ın budalâsıyız 

* Yz. 50, M. 35 Divan, 196.
94 “kâbe kavseyn”de: “kâbe kavseyn”in, Divan.

95 ammâ: ana, Divan.

96 Biz Bektaş Velî’nin: Hünkâr Hacı Bektaş, Divan.

RIZÂ TEVFÎK BABA*

Harâbât ehliyiz; bu bir âlemdir 

Şevk ile onda dem sürenlerdeniz 

Hesâb sorma bizden, biz hayli demdir 

Defter-i a’mâli dürenlerdeniz 

Hûn-ı dil nûş ettik bezm-i safâda 

Zevk-i câvidânı bulduk rızâda 

Îfâ-yı ahd için vakt-i belâda 

Tîr-i kahra göğüs gerenlerdeniz 

Biz nefs-i hodgâmı çekip de dâra 

Gülerek ser verdik ulu serdâra 

Bir gamze uğruna dîdâr-ı yâra 

Cânla başla gönül verenlerdeniz 

Ders alıp cânânın fettân gözünden 

Şi’r-i aşk eyledik şîrîn sözünden 

Gizlice bir yoldan bâtın yüzünden 

Ka’be-i maksûda erenlerdeniz 

Nûr-ı aşk inince dil-i âgâha 

Murg-ı rûhu saldık tâ kurbugâha

Baba ocağıdır! biz o dergâha 

Destûrsuz, pervâsız girenlerdeniz 

* Yz. 51, M. 37.
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Teveccüh kılmadan bâb-ı niyâza97

İrfânla eriştik rütbe-i nâza 

Âşinâ çıkmışız şu’bede-bâza

Perdenin ardını görenlerdeniz

Ârifsen kâmiller önünde eğil! 

İlminle öğünme sen kendini bil 

Bâğ-ı ma’rifette biz bir gül değil 

Deste deste çiçek derenlerdeniz 

Hey Rızâ! ârifiz, dervîş-nihâdız 

Alâyık kaydından çevrildik, şâdız 

Mest-i lâ-ya’kalız, gamdan âzâdız 

Postu meyhâneye serenlerdeniz 

97 Bu dörtlük yazmada yok.

PÎR SULTÂN* 

Erenlerin erkânına yoluna 
Tâ ezelden âşık oldum erenler 
Cân ile gönülden durdum düşündüm98 
Bugün mürşidimi buldum erenler 

Cân ile gönülden gezdim, aradım 
Hakk’ın dîvânını görmek murâdım99 
Dîdâr ile muhabbettir talebim100 
Bugün yarın diye öldüm101 erenler 

Geçmişim serimden102, korkmam ölümden 
Münkir bilmez evliyânın sırrından103 
Yezîd oğlu bir Hâricî104 elinden 
Çok zamân dîdârda105 kaldım erenler 

Sen Hakk’ı yabanda arama sakın 
Kalbini pâk eyle Hak sana yakın 
Âdeme hor bakma gözünü sakın 
Cümlesin âdemde buldum erenler 

Pîr Sultân’ım arz eyleyim hâlimi 
Sarf edeyim elde olan mâlımı 
Sürünüp yerlere sürdüm yüzümü106 
Sûretâ kapına geldim107 erenler 

* Yz. 54, M. 39, EK 280.
98 durdum düşündüm: soruştum dolaştım, EK.

99 Hakk’ın dîvânını görmek murâdım: Dîdâr ile mu-
habbettir murâdım, EK.

100 Dîdâr ile muhabbettir talebim: Kesdim kurbânımı 
gördüm dîdârın, EK.

101 Bugün yarın diye öldüm: Mürüvvet kapına gel-
dim, EK.

102 Geçmişim serimden: Vermişim cânımı, EK.

103 Münkir bilmez evliyânın sırrından: Zâhid bilmez 
gerçeklerin yolundan, EK.

104 bir Hâricî: yezîdlerin, EK.

105 zamân dîdârda: demdir dîdârdan, EK.

106 Sürünüp yerlere sürdüm yüzümü: Şükür gördüm 
erkânını yolunu, EK.

107 Sûretâ kapına geldim: Ya bugün ya yarın öldüm, EK.
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MİR’ÂTÎ BABA*

Âmennâ söyledik ikrâr eyledik 

Erenler bezmine lâ-şekçesine 

Bâğ-ı hakîkatte yetiştik bittik 

Bûy aldık her gülden çiçekçesine 

Söylesem ma’nâsız, sığmaz takrîre 

Esrâr-ı noktamız gelmez tefsîre 

Îmân ettik, ikrâr verdik bir pîre 

Er olan er ile gerçekçesine 

Vücûd-i mutlaktır her yerde ayân 

Körler zannederler dîdâr-ı nihân 

“El-hakku ezheri min eş-şems”108 iken 

Sûfî inâd eder eşekçesine 

Mir’âtî sözlerim cânlı muammâ 

Ârif olanlara olur hüveydâ 

Elsiziz, belsiziz, dilsiziz ammâ 

Gezeriz âlemde erkekçesine 

* Yz. 55, M. 40.
108 “Hak, güneşten daha belirgindir.”

HASAN DEDE*

Eşrefoğlu, al haberi 

Bağçe biziz, gül bizdedir 

Biz de Mevlâ’nın kuluyuz 

Yetmiş iki dil bizdedir 

Erlik midir eri yormak 

Irak yoldan haber sormak 

Cennetteki ol dört ırmak 

Coşkun akan sel bizdedir 

Âdem vardır cismi semiz 

Abdest alır, olmaz temiz 

Halkı dahleylemek nemiz 

Bi’l-cümle vebâl bizdedir 

Arı vardır uçup gezer 

Teni tenden seçip gezer 

Cânân bizden kaçıp gezer 

Arı biziz, bal bizdedir 

Kimi sûfî, kimi hâcı 

Cümlemiz Hakk’a duâcı 

Resûl-i ekremin tâcı 

Abâ, hırka, şâl bizdedir 

Biz erenler gerçeğiyiz 

Hâs bağçenin çiçeğiyiz 

Hâcı Bektaş köçeğiyiz 

Edep, erkân, yol bizdedir 

Kuldur Hasan Dede’m kuldur 

Ma’nâyı söyleyen dildir 

Elif Hakk’a doğru yoldur 

Cim ararsan dâl bizdedir 

* Yz. 56, M. 41.
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İBRÂHÎM EDHEM BABA*

Biz elest bezminde demiştik “belî”

Emr ü fermân etti ol Rabb-i celî 

Ezkârımız olsun gündüz geceli 

Aman yâ Muhammed, meded yâ Alî 

On iki imâmın kulu kurbânı 

Yollarına fedâ eyleriz cânı 

“İllâ el-mevtete”109 Hakk’ın fermânı 

Aman yâ Muhammed, meded yâ Alî

  

Ârif olan cânlar nefsini bilir 

Varlığın terk edip hep Hakk’a varır 

Muhammed nûrundan dîdârı görür 

Aman yâ Muhammed, meded yâ Alî

Ne olur çok ise cürm ile günâh 

“Lâ taknatû”110 emrin okuruz her gâh 

Mahrûm olmam hâşâ sizsiniz penâh 

Aman yâ Muhammed, meded yâ Alî

İbrâhîm Edhem’in kendisi hayrân 

Hakîkat şehrinde bulur arayan 

Muhammed yüzünden görünür cânân 

Aman yâ Muhammed, meded yâ Alî

* Yz. 57, M. 41.
109 Kur’ân, 44/56. Tamamının meali “İlk tattıkları 
ölüm dışında, orada artık ölüm tatmazlar.” olan ayet-
ten kısmî iktibastır.

110 Kur’ân, 39/53. “Kesmeyiniz.” Tamamının meali 
“Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz.” olan 
ayetten kısmî iktibastır.

MUHAMMES-İ HAZRET-İ 

SELÂMÎ*

Kârbân-ı cünd-i aşkın râh-ı Hak’ta başıyız 

Dest-i Hayder’den şarâb-ı kevserin ayyâşıyız 

Şâh-ı aşkız dergeh-i âl-i Abâ ferrâşıyız 

Biz gürûh-ı şâh-ı dehriz zümre-i Bektaşi’yiz111 

Lâ-mekân iklîmine azmedenin yoldaşıyız 

Fâriğiz dünyâ vü mâ-fîhâya rağbet etmeden 

Geçmeziz havf u recâdan dehre minnet etmeden 

Kevn-i seyrândır garaz azm-i seyâhat etmeden 

Biz gürûh-ı şâh-ı dehriz zümre-i Bektaşi’yiz

Lâ-mekân iklîmine azm edenin yoldaşıyız 

Gevher-i kân-ı rumûz-ı “alleme’l-esmâ”112 biziz 

Tûr’da nûr-ı tecellîyi bulan Mûsâ biziz 

Mürde câna nefha-i rûh eyleyen Îsâ biziz 

Biz gürûh-ı şâh-ı dehriz zümre-i Bektaşi’yiz

Lâ-mekân iklîmine azm edenin yoldaşıyız 

Mest olup câm-ı ezelden târ kıldık hûşumuz 

Dîdemiz Hakk’ı görür, Hakk’ı işidir gûşumuz 

Gûşumuzda cümle âlem halka-i mengûşumuz 

Biz gürûh-ı şâh-ı dehriz zümre-i Bektaşi’yiz

Lâ-mekân iklîmine azm edenin yoldaşıyız 

Ey Selâmî bir nazarla hıntayı113 ahcâr eden 

Münkire da’vâ-yı Hakk’ı taş ile ihbâr eden 

Azm-i râha himmet ile merkebin dîvâr eden 

Biz gürûh-ı şâh-ı dehriz zümre-i Bektaşi’yiz

Lâ-mekân iklîmine azm edenin yoldaşıyız

* Yz. 58, M. 44.
111 Gerek yazma, gerek basma nüshada bu tamlama 
“sultân-ı dehriz” şeklindedir. Ancak her bentte tekrar-
lanan bu şekil vezne uymamaktadır. 

112 Kur’ân, 2/31’deki aslı “Ve alleme’l Âdeme’l-
esmâ” olup “Adem’e isimleri öğretti.” mealindeki 
ayete telmihtir.

113 Hem yazma, hem basma nüshada   şeklinde 
yazılan kelimenin sözlüklerde karşılığını bulamadık. 
“Buğday” anlamındaki  olması mümkündür.
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OĞLANLAR ŞEYHİ İBRÂHÎM 

AKSARÂYÎ*

Her gevherin kânını 

İnsân içinde iste 

Bu remzin beyânını

Furkân içinde iste

Dem bu demdir dem bu dem 

Gel Âdem’e ol hem-dem 

Neydüğin ism-i a’zam 

İrfân içinde iste

Tâlib isen gevhere 

Sal özünü bu bahre 

Dürr-i girân-mâyeyi 

Ummân içinde iste

  

Ak kara gördüm diyü 

Düşte aldanıp kalma 

Gümânı ko nûrunu 

Ayân içinde iste 

Dil tahtının hanını 

Cânların cânânını 

Saâdet çevgânını 

Meydân içinde iste

Dervîş sen bu sözleri 

Bu akl ile bilmezsin 

İbrâhîm’in remzini 

İz’ân içinde iste

* Yz. 60, M. 45.

HİCÂBÎ*

Bir er arardım hâldaştan olsun 

Hak yola girmiş kardaştan olsun 

İncitmesin ol, incinmesin ol

Tatlı dil olmuş bir aştan olsun 

Hâli bir olsun, kâli bir olsun 

Esrâra vâkıf sırdaştan olsun 

Her sâde-dili alma tarîke 

Her rengi görmüş nakkâştan olsun 

Dergâh-ı Hak’ta hizmette olup 

Süpürge urmuş ferrâştan olsun 

Irmak u gölden geçsin Hicâbî 

İçtiği Kevser tâ baştan olsun 

* Yz. 61, M. 46.
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TÜRÂBÎ ALÎ BABA*

Erenler serveri, gerçekler pîri 

Hünkâr Hacı Bektaş erleriyiz biz 

Balım Sultân, Abdâl Mûsâ şâhımız 

Seyyid Alî Sultân gülleriyiz biz 

Kaygusuz Sultân’dır bir serdârımız 

Karadonlu Cân’dır türbedârımız 

Kanber Alî Sultân şehsüvârımız 

Necef deryâsının gevheriyiz biz 

Sarı İsmâil Hacım Sultân ulumuz114

Şâh-ı Horasân’a çıkar yolumuz 

Muhammed Alî’den kokar gülümüz 

On iki tarîkin serveriyiz biz 

Türâbî üçlerin birisi oldu 

Yedilerle kırklar meclise güldü115 

Horasân erleri azmedip geldi

Muhammed Alî’nin kullarıyız biz 

* Yz. 62, M. 47, Divan, 280.
114 Bu dörtlük Divan’da yok. Buna karşılık Divan’da 
bulunup burada yer almayan üç dörtlük vardır.

115 güldü: doldu, Divan.

“HİLMÎ” MEHMED ALÎ BABA*

Hakîkat cem’ine vâsıl116 olanlar 

“Tevellâ” sırrına “belî” dediler 

Hakk’ı ayne’l-yakîn bunda görenler 

Ehl-i beyte nûr-ı celî dediler 

Cümle evliyânın oldu serveri 

Yedinde gösterüp nûr-ı ahzeri117 

Horasân pîrleri, Rûm erenleri118 

Hünkâr Hacı Bektaş Velî dediler 

Mürşidin pendini cân ile duyup 

Muhammed Alî’nin dâmenin tutup 

“Yedullâhi fevka eydîhim”119 diyip 

El ele, el Hakk’ın eli dediler 

İkrâr verdim Hilmî dönmem ebedî 

Kalbimde uyandı nûr-ı Ahmedî120

Öz cânımda buldum121 Hayy u Samed’i 

Gördüğüm dîdâra Alî dediler 

* Yz. 63, M. 48, Divan, 38.
116 vâsıl: dâhil, Divan.

117 nûr-ı ahzeri: yeşil enveri, Divan.

118 Rûm erenleri: Rûm’un erleri, Divan.

119 Kur’ân,48/10. “Allah’ın eli, onların üzerindedir.” 
mealindeki ayetten iktibastır.

120 nûr-ı Ahmedî: şem’-i Ahmedî, Divan.

121 cânımda buldum: tenimde gördüm, Divan.
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DERDLİ BABA*

Bir araya gelse üç beş âşıklar 

Anlar birbiriyle meydân ederler 

Dönmez ikrârından kalbi sâdıklar 

Muhabbet sırrını pinhân dediler 

Olayım anların dârına berdâr 

Olmuşam ol dârın Mansûr’u ey yâr 

On iki koyunum, on dört kuzum var 

Gönül yaylasında cevlân ederler 

Derdli bu sevdâya düşelden beri 

Gâhî geri gider, gâhî ileri 

Çağırsan münkiri gelmez içeri 

Muhabbet bezmine bühtân dediler 

 

* Yz. 64, M. 49.

RIZÂ TEVFÎK BABA*

Gel dervîş a beri gel! yabana gitme 

Her ne arıyorsan inan sendedir 

Nefsine beyhûde eziyet etme 

Ka’be’yse maksûdun Rahmân sendedir 

Çöllerde dolaşıp serâba bakma 

Allah Allah diyip sehâba bakma 

Tâlib-i Hakk isen kitâba bakma 

Okumak bilirsen Kur’ân sendedir

İlminle bir kılı kırka yararsan 

Etrâfına bakıp kimi ararsan 

Gördüğün rü’yâda sâde sen varsan 

Bu tehî kubbeyi kuran sendedir 

Kılı kırk yarmaya irfândır deme 

Ona yahşi, buna yamandır deme 

Şuna gerçek, buna yalandır deme 

Birinin aslı yok yalan sendedir 

Ayrı ma’nâ verme küfr ile dîne 

Varıp gelme şaşkın şekk ü yakîne 

Ârifsen âgâh ol sırr-ı mübîne 

Vesvesen küfürdür îmân sendedir

* Yz. 65, M. 50.
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Gir gönül şehrine dolaş bir kerre 

Kıyâs et ne imiş güneşle zerre 

Yalnız sen kâdirsin hayr ile şerre 

Şerre mâil isen şeytân sendedir

Cilve etsin dersen kemâl ile hak 

Çıkıp benliğinden bir kendine bak 

Ene’l-Hak sözünü dilinden bırak 

Lâfa kulak verme, irfân sendedir 

Nefsini evvelâ çıkar aradan 

Bir renge boyanma aktan karadan 

Gönülde berk urur nûr-ı Yaradan 

Zulmette dolaşma Yezdân sendedir 

İşittim babasız bir oğulmuşsun 

Hem cennette doğmuş, hem koğulmuşsun 

Hem kesret istemiş, hem boğulmuşsun 

Allah’ın suçu ne, isyân sendedir 

Gayrıdan arayıp derdine çâre 

Ne varlık verirsin mûr ile mâra 

Cennetten çıktınsa be hey âvâre 

Havvâ’yı aldatan yalan sendedir 

Şânın pek a’lâdır ne var pest isen 

Her şey’e taparsın put-perest isen 

Bâde-i aşk ile eğer mest isen 

Kendine gel âşık, cânân sendedir 

Câhil mezâhire hak diye bakar 

Her köşe başında bir kandîl yakar 

Bu seyl-i havâdis durmayıp akar 

İle’l-ebed bâkî kalan sendedir 

Menba’ı sendedir feyz-i hayâtın 

Gelip giden cânlar hep nefehâtın 

Hayrette boğulma; bu kâinâtın 

Hepsi bir katredir, ummân sendendir 

Her şey’in varlığı senin özündür 

Kendini çok gören kendi gözündür 

Bu mülke hükmeden senin sözündür 

Kâlıbın kürsîdir, sultân sendedir 

Hey Rızâ tâkat yok Hakk’ı inkâra 

Sen mahrem imişsin dîdâr-ı yâra 

Şimdi âgâh oldum sırr-ı esrâra 

Âlemi yaradan vicdân sendedir 
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LEM’Î BABA*

Cân fedâ-yı cânım şehâ122 

Derdimend uryân benim 

………………..

………………..

Âşık-ı envâr-ı Hakk’ım 

Hem çâker-i zât-ı Hakk’ım 

Nâzım-ı eş’âr-ı Hakk’ım 

Şûrîde-i elhân benim 

Dost diye ayyâr aramam 

Mecliste ağyâr aramam 

Senden özge yâr aramam 

Her emrine kurbân benim 

Cânânın fermânberiyim 

Mengûşlu bir kemteriyim 

Derdi ile serseriyim 

Mübtelâ-yı hicrân benim 

Lem’i yâ feryâd yetişir 

Elbette bir dâd yetişir 

Mevlâ’dan imdâd yetişir 

Bî-dâd u nâ-tüvân benim 

* Yz. 69, M. 53.
122 Hem yazma, hem matbu nüshada bu dörtlüğün 
sadece iki mısrasına yer verilmiştir.

VELÎ BABA*

Bir ulu şehirde dellâlliğim var 

Ben dellâlim pazarbaşım Alî’dir 

Artık alıp eksik satsam yine kâr 

Ben dellâlim pazarbaşım Alî’dir

Mezâda vermişim şîrîn cânımı 

Târumâr eyleyip hânumânımı 

La’l ü gevherimi, dür mercânımı 

Ben dellâlim pazarbaşım Alî’dir 

Elimdeki sermâyemdir Alî’mden 

Bir mankırlık mâlım yoktur mâlımdan 

Bin hazîne mâl dûr oldu elimden 

Ben dellâlim pazarbaşım Alî’dir

Bu rızâ mâlıdır alıp sattığım 

Üçler, beşler, kırklar pazar ettiğim 

İmâm Ca’fer dükkânıdır tuttuğum

Ben dellâlim pazarbaşım Alî’dir

Hind Yemen’in mâlı değil saçamam 

Bu rızâ mâlıdır kesip biçemem 

Her nâdâna dükkânımı açamam 

Ben dellâlim pazarbaşım Alî’dir

“Ledün” derler bu şehirin adına 

Doyamadım lezzetine, tadına 

Metâımı koydum Hakk’ın katına 

Ben dellâlim pazarbaşım Alî’dir

Velî Dede der ki Hak’la pazarım 

Dellâl oldum şu âlemi gezerim 

Kudret ile dükkânımı bezerim 

Ben dellâlim pazarbaşım Alî’dir

* Yz. 70, M. 54.
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PERÎŞÂN BABA*

Aşkın katârında merd-i mücerred 

Biz bu dehrin hem bay, hem gedâsıyız 

Akdemden akdemiz Hakk’ı müeyyed 

Hem biz bu âlemin intihâsıyız 

Çerâğ-ı şem’amız vermekte şu’le 

Meydân-ı hünerde girdik usûle 

Tevellâmız cedd-i zât-ı Resûle

Ervâh-ı Yezîd’in teberrâsıyız 

Perîşân erenler yolunu izler 

Ser verir sırını sînede gizler 

Her kim ki suâl ederse bizler 

Hünkâr Hacı Bektaş fukarâsıyız

  

* Yz. 72, M. 56.

EDÎB HARÂBÎ BABA*

Hak yoluna doğru giden 

Hazret-i Settâr’ı bilir 

Mürşidine bey’at eden 

Ahmed-i Muhtâr’ı bilir 

Teslîm edenler serini 

Terk edebildi şerrini 

Kim ki bilir rehberini 

Hayder-i Kerrâr’ı bilir 

Durma bu gafletten uyan 

Kıble-i dîdâra inan 

Mürşid eteğini tutan 

Dâmen-i Hünkâr’ı bilir 

Sözlerimi dinle biraz 

Bilmez isen etme niyâz 

Zâhid eğer kılsa namâz 

Kıble-i dîdârı bilir 

Anlamadı bir rencesi 

Var bunun elbet hecesi 

Bir kişi mi’râc gecesi 

Gördüğü dîdârı bilir 

* Yz. 73, M. 57. Bu şiir Divan’da yoktur.
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Hak diyerekten özüne 

İbret ile bak yüzüne 

Sâbit olanlar sözüne 

Verdiği ikrârı bilir 

Yolca bir âdem er ise 

Bende-i peygamber ise 

Kendisine Hak der ise 

Dâr ile berdârı bilir 

Âmir olup da diline 

Hükmedebilse eline 

Doğru olanlar beline 

Sardığı zünnârı bilir 

Nutk-ı Harâbî’ye inan 

Deme fülân ibni fülân 

Hakk’ı bilip ârif olan 

İşte bir esrârı bilir 

CEMÂLÎ BABA*

Muhammed’le Alî bir nûrdan geldi 

Cemâl-i âdemde pertevler saldı 

Cümle kâinâtı ziyâdâr kıldı 

Kemâl-i zâtullâh beyâna geldi 

Sûret-i âdemde zâhir oldu Hak 

Seni sende hemân bulmaktır ancak 

Kendin bilen bilir Hudâ’yı mutlak 

Âşikâr etmeğe cihâna geldi 

Hak mevcûd olunca mâsivâ mefkûd 

Bunu bilir ancak erbâb-ı şuhûd 

Ne bilsin bu sırrı gürûh-ı anûd 

Ehl-i basîrete ayâne geldi 

Dedi “Men re’anî fekad re’a’l-Hak”123

Kelâm-ı resûlden alanlar sebak 

Remzini fehmeden oldular elyak 

Mazhâr-ı tâm olup insâna geldi

Vechinde yazılmış ma’nâ-yı Kur’ân 

Âşinâ olanlar okur în ü ân 

Âdemin şerhini eder her zamân 

Evhâmda kalanlar gümâna geldi 

* Yz. 75, M. 58.
123 “Beni gören Hakk’ı gördü.” anlamında, hadis ol-
duğu söylenen bir söz.
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Gürûh-ı nâcîden olan erenler 

Hânedân-ı Mustafâ’yı sevenler 

Dilinde zikrini dâim edenler

Varta-i helâkden emâna124 geldi 

İmâmların katârına katılan

İrfân pazarında varı satılan 

Dost dîdârına çeşmi açılan 

Ehl-i ikrâr olup îmâna geldi 

Kim ki bir mürşidin elin tutmadı 

Ehl-i beyte elbet mülhak olmadı 

Âdemiyet menzilini bulmadı 

Bu âlem içinde hayvâna geldi 

Sakınıp aldanma dünyâ varına 

Fırsat elde iken koyma yarına 

Vücûdunu yakan aşkın nârına 

Cânlara Tûr olup cânâna geldi 

Âdem’in vechini anlatmak için 

“Semme vechullâh”ı125 bildirmek için 

Salât-ı vahdeti kıldırmak için 

Cemâlî bu demde bürhâna geldi

124 emâna: îmâna, Yz.

125 Kur’ân, 2/115. “(Nereye dönerseniz) Allah’ın 
yüzü oradadır.” mealindeki ayetten kısmî iktibas.

OĞLAN ŞEYH İBRÂHÎM-İ 

AKSARÂYÎ*

Hakk’ın feyzi âleme126 

Düpdüzdür anlar isen 

Bu görünen mevcûdât 

Bir yüzdür anlar isen 

Enbiyânın geldiği 

Dört kitâbın indiği 

Her lisânın dediği 

Bir sözdür anlar isen 

Hak yüzünü görmeğe 

Âyine düşmüş âlem 

Âlem bu âyinede 

Bir tozdur anlar isen 

Ârife bir söz ayân 

Bozulur bu düzülen 

Dost ile bâkî kalan 

Bir özdür anlar isen

İbrâhîm’in yüzünden 

Âdem kimdir bilmeğe 

Bu muammâ bir özge 

Rumûzdur anlar isen 

* Yz. 78, M. 60.
126 Her iki nüshada da “bu âleme” yazmaktadır. An-
cak “bu” kelimesi vezni bozduğu için çıkarıldı.
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TEVFÎK BABA*

Ervâh-ı ezelde cemâl-i yâri 

Gören gelsin, görmeyenler gelmesin 

“Nefahtü min rûhî”127 sırr-ı esrârı 

Duyan gelsin, duymayanlar gelmesin 

Âl-i Mustafâ’nın hâk-i râhında 

Ser-i Murtezâ’nın hoş penâhında 

Erenler postunu Hak dergâhında 

Seren gelsin, sermeyenler gelmesin 

Hakîkat Ka’besin bünyâd eyleyen 

Bunca mürşidleri irşâd eyleyen 

Saâdet bâbını güşâd eyleyen 

Giren gelsin, girmeyenler gelmesin 

Gedâ Tevfîk durdu dâr-ı dîvâna 

İkrâr îmânımız Şâh-ı Merdân’a 

Mansûr olup verdim cânı cânâna 

Veren gelsin, vermeyenler gelmesin 

* Yz. 79, M. 61.
127 Kur’ân, 15/29. “Ona ruhumdan üfledi(ği)m (za-
man hemen secdeye kapanın)” mealindeki ayetten 
kısmî iktibas.

BOSNEVÎ BABA*

Makâm-ı vahdetde düşdüm yabâna 

Dikenli yolları geçdim de geldim 

Ârifim, esrârı açmam nâdâna 

İrfân sırlarını açdım da geldim 

Mü’min isen dinle ey kalb-i selîm 

Cânımı mürşide eyledim teslîm 

Gürûh-ı nâcîye olunca nedîm 

Dîdâr-ı resûlü gördüm de geldim 

Bosnevî’yem, sözüm kendi özümden 

Mürîd olan çıkmaz mürşid sözünden 

Bu ilmi okudum gönül yüzünden 

Kırk yıllık namâzı kıldım da geldim 

* Yz. 80, M. 62.
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PÎR SULTÂN*

Derdim çoktur kangısına yanayım 

Yine tâzelendi yürek yâresi 

Ben bu derde kanda dermân bulayım 

Meğer şâh elinden ola çâresi 

Dürlü donlar giyer, gülden nâziktir 

Bülbül cevr eyleme güle yazıktır 

Çok gurbetler çekdim, bağrım eziktir 

Güle güle gelir cânlar pâresi 

Benim uzun boylu serv-i reftârım 

Yüreğime bir od düştü yanarım 

Kıblem sensin yüzüm sana dönerim 

Mihrâbımdır kaşlarının arası 

Dîdâr ile muhabbete doyulmaz 

Muhabbetten kaçan insan sayılmaz 

Münkirler bin kere yok dese sönmez 

Tutuşunca yanar aşkın çırası 

Pîr Sultân’ım katı yüksek uçarsın 

Selâmsız sabahsız gelip geçersin 

Aşk u muhabbetten neden kaçarsın 

Böyle midir yolumuzun töresi?

* Yz. 81, M. 68. Bu şiir EK’de yok.

PERÎŞÂN BABA*

Subh u şâm ey gönül çekelim gülbeng 

Hayırlar fetholsun, şerler def’ olsun 

Her ne ister isen Mevlâ’da iste 

Hayırlar fetholsun, şerler def’ olsun 

Sabâh seherinde durup duâya 

El kaldırıp çevir yüzün semâya 

Gözyaşını döküp yalvar Hudâ’ya 

Hayırlar fetholsun, şerler def’ olsun

Bin bir ismin biri Kâdiyyu’l-hâcât 

Andan hâsıl olur cümle murâdât 

Yere yüzler sürüp eyle münâcât 

Hayırlar fetholsun, şerler def’ olsun

Âşıksan âlemde uyma kallâşa 

Beyhûde yerlerde düşme savaşa 

Var türâba yüz sür Hacı Bektaş’a 

Hayırlar fetholsun, şerler def’ olsun

Perîşân fetheyle hayra dehânın 

Dâim Hakk’ı zikreylesin zebânın 

Eşiğine baş koy Balım Sultân’ın 

Hayırlar fetholsun, şerler def’ olsun

* Yz. 83, M. 64.
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TÜRÂBÎ ALÎ BABA*

Derd ü gamın gevherini bulmağa 

Kasâvet128 bahrine daldık bakalım 

Ümîdimiz vardır halâs olmağa 

Girdâb-ı mihnette kaldık bakalım 

Takdîre bağlanıp demişiz “belî”

İrâde-i cüz’îden çektik biz129 eli 

Dümeni şikeste keştî-i dili 

Nihâyet engine saldık bakalım

  

Bir gürûha bende hem sırdaş olduk 

Gâhî best ü gedâ, gâhî baş olduk 

Harâbât ehline ayakdaş olduk 

Melâmet tablını çaldık bakalım

  

Türâbî hâk130 ettim âlemde özüm 

Hatmeyledim bunda encâm-ı sözüm

Bezm-i erenlerden hey iki gözüm 

Mahfîce tesellî aldık bakalım 

  

* Yz. 85, M. 65, Divan, 265.
128 kasavet: kasvetin, Divan.

129 çektik biz: çekmişiz, Divan.

130 hak: : çâk, Divan.

KAYGUSUZ SULTÂN*

Evliyâya eğri bakma kevn ü mekân 

elindedir 

Mülke hükmü veren oldur iki cihân 

elindedir 

Sen anı şöyle sanırsın sencileyin bir 

âdemdir 

Evliyânın sırrı vardır gizli ayân elindedir

Hak bunda getirdi anı kullarını irşâd içün 

İsteyene îmân verir, kahr u ihsân elindedir

Hak zâtıyla sıfâtıyla tecellî eyledi ona 

Varlığı Hak varlığıdır emr-i Sübhân 

elindedir

Kaygusuz Abdâl bu sırrı okudum, 

anladım, bildim 

Şimdi bu âlemin hükmü kâmil insân 

elindedir 

* Yz. 86, M. 69.
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PÎR SULTÂN*

Güzel âşık cevrimizi 

Çekemezsin dememdim mi?

Bu bir rızâ lokmasıdır 

Yiyemezsin demedim mi?

Yemeyenler kalır nâçâr

Gözlerinden kanlar saçar 

Bu bir demdir gelir geçer 

Duyamazsın demedim mi? 

Bak şu âşıkın hâline 

Ne gelse söyler diline 

Cân u başı Hak yoluna131 

Koyamazsın demedim mi?

Âşıklar132 harâbât olur 

Hak yanında hürmet bulur 

Muhabbet baldan tatlıdır 

Doyamazsın demedim mi?133

Girelim Alî sırrına 

Çıkalım meydân yerine 

Küfrümiz îmân yerine134 

Sayamazsın demedim mi? 

Pîr Sultân, Alî şâhımız 

Hakk’a ulaşır râhımız 

On iki imâm penâhımız135 

Uyamazsın demedim mi?

* Yz. 87, M. 69, EK 270.
131 Cân u başı Hak yoluna: Küfrü îmânın yerine, EK.

132 Âşıklar: Dervişler, EK.

133 EK’de bundan sonra şu dörtlük vardır:
Dervişlik ulu dernektir 
Görene büyük örnektir
Yensiz yakasız gömlektir
Giyemezsin demedim mi

134 Küfrümiz îmân yerine: Cân u başı Hak yoluna, EK.

135 penâhımız: katarız, EK.

DERVÎŞ RÛHULLÂH*

Vahdet bâdesiyle mestiz ezelden 

Elest kadehinden tadanlardanız 

Nûr alır çeşmimiz her bir güzelden 

Arıyız, bala bal katanlardanız 

Öyle bir dîdâra mübtelâyız ki 

Tektir bu âlemde, yoktur şerîki 

Bizi harâb etti çeşm-i şeb-rengi 

Cünûn girdâbına batanlardanız 

Harâbât mülkünün sultânı olduk 

Melâmet ufkunun tâbânı olduk 

Öyle bir dîdârın hayrânı olduk 

Uryân eşiğinde yatanlardanız 

Görmüşüz Mansûr’un kanlı dârını 

Anladık o dârın Hak esrârını 

Dünyânın, ukbânın bütün varını 

Bir çürük akçeye satanlardanız 

Hey Rûhî aşk olsun bu irfânına 

Neş’eler yağdırdın cem meydânına 

Münkir Hâricî’nin paslı cânına 

Kantarlı kütükler atanlardanız 

* Yz. 88, M. 70.
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MUSTAFA ACZÎ BABA*

Hakk’ın cilveleri günden ayândır 

Envârı görmeyen köre ne dersin?

Azâbdır zâhiri, bâtın cinândır 

Zâhid! Berzah olan sûra ne dersin?

Hudâ’nın işinden nesne sorulmaz 

Sırr-ı kader için ârif yorulmaz 

Satvetine karşı anın durulmaz 

Pâre pâre olan Tûr’a ne dersin?

Hak sözü dinlemek rûha gıdâdır 

Kişi nefsin görmek büyük hatâdır 

Aczî’yim, âcizim, kâdir Hudâ’dır 

Fîli yiyen zaîf mûra ne dersin?

* Yz. 90, M. 71.

ŞÂHÎ BABA*

Kurbânlar tığlanıp gülbâng çekildi 

Gaflet uykusundan uyana geldim 

Dört kapı sancağı anda dikildi 

Cân baş fedâ edip kurbâna geldim 

Evvel eşiğine koydum başımı 

Aldılar içeri, döktüm yaşımı 

Erenler yolunda gör savaşımı 

Uryân büryân olup meydâna geldim 

Ol demde uyandı bâtın çerâğı 

Rehberim boynuma bend etti bağı 

Dört adım ileri attım ayağı 

Koç kurbân dediler, inana geldim 

Dört kapıdan selâm verip aldılar 

Pîrim huzûruna yedip geldiler 

El ele, el Hakk’a olsun dediler 

Henüz ma’sûm olup meydâna geldim 

Pîrim kulağıma eyledi telkîn 

Şâh-ı velâyete olmuşam yakın 

Mezhebim Ca’ferü’s-sâdıki’l-metîn 

Allah dost eyvallah pîrâna geldim 

* Yz. 91, M. 66.
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Yüzüm yerde, özüm dârda durmuşam 

Muhammed Alî’ye ikrâr vermişem 

“Sekâhüm”136 şerbetin anda görmüşem 

İçip kana kana mestâne geldim 

Yolumuz on iki imâma çıkar 

Mürşidim Muhammed Ahmed-i Muhtâr 

Rehberim Alî’dir sâhib-Zulfikâr 

Kulundur Şâhiyâ dîvâna geldim 

136 Kur’ân, 76/21. “İçirir.” Tamamının meali “Rableri 
onlara tertemiz bir içki içirir.” şeklinde olan söz konu-
su ayetten kısmî iktibastır.

PÎR SULTÂN*

Mevlâ’m çün yarattı Muhammed nûrun137 

İnsanoğlu138 gelir, nûra çevrilir 

Böyle çarh kurulmuş, dâim dönmede139 

Mansûr olan gelir dâra çevrilir140 

Yaşlı sular dağın eteğine akar141 

Pervâneler kendin142 odlara yakar 

Serçe kanda ise aslına çeker 

Bülbül olan gelir, güle çevrilir 

Gümânlı gönülde nûr mu143 eğlenir 

Cennet hâricinde144 hûr mu eğlenir 

Balsız şişelerde145 bal mı eğlenir? 

Arı olan gelir146 bala çevrilir 

Pîr Sultân Abdâl’ım yatar147 hastadır 

Elinde gülleri deste destedir 

Âdemoğlu bir acâib nesnedir 

Muhabbetle tatlı dile çevrilir 

* Yz. 93, M. 68, EK 135.
137 Mevlâ’m çün yarattı Muhammed nûrun: Mevlâ 
çün yarattı Ahmed’i nûrdan, EK.

138 İnsanoğlu: Âdem olan, EK.

139 Böyle çarh kurulmuş, dâim dönmede: Böyle ku-
rulmuştur bu çarh-ı devrân, EK.

140 Bundan sonra EK’de şu dörtlük var:
Bir sürçmekle atın pâyı kesilmez 
Bir suç ile âdemoğlu asılmaz 
Erenler kurmuştur bu yol basılmaz 
Yol oğlu kandeyse yola çevrilir

141 Yaşlı sular dağın eteğine akar: Ulu sular dâim al-
çağa akar, EK.

142 Kendin: özün, EK.

143 nûr mu: pîr mi, EK.

144 Cennet hâricinde: Cennetten dışarıda, EK. 

145 Balsız şişelerde: Arısız kovanda, EK.

146 olan gelir: kande ise, EK.

147 Pîr Sultân Abdâl’ım yatar: Pîr Sultân’ım eydür gö-
nül, EK.
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MUSTAFA ACZÎ BABA*

Himmet erenlerin, inâyet Hakk’ın 

Erenler Hudâ’dan alır da verir 

Aslı bir ummândır az ile çokun 

Katreler deryâdan alır da verir 

Mir’ât teşbîhte tenzîhtir anı 

Oku “men re’anî” şâd eyle cânı 

Tecrîd ü terfîde irgüren şânı 

Neş’e[-i] ûlâdan alır da verir 

Gerçek erenlerin nefesi nûrdur 

Kaddi şecer, gönlü cebel-i Tûr’dur 

Tecellî nûrunu görmeyen kördür 

Haber148 mâsivâdan alır da verir 

Bilenler nefsini insândır ey cân 

Aczi yâ! Bilmeyen ma’nâda hayvân 

Hakk’ın velîleri sultândır inan 

“Kenz-i lâ-yenfâ”dan alır da verir 

* Yz. 94, M. 71.
148 Yazma ve basma nüshalarda bu kelime “haberi” 
olmakla birlikte bu şekil vezni bozmaktadır.

RIZÂ TEVFÎK BABA*

Bana suâl sorma cevâb müşküldür 

Ben sana her sırrı açamam hocam 

Hakk’ın hazînesi darı değildir 

Câmi’ avlusunda saçamam hocam 

Kayd-ı âhiretle düşmem mihnete 

Ben burada me’mûrum şimdi hizmete 

Hayvân otlatırken gidip cennete 

Sana hulle donu biçemem hocam 

Mi’râcı anlatma eşek değilim 

Bildiğin kadar da melek değilim 

Günahkâr adamım ördek değilim 

Bu ağır gövdeyle uçamam hocam 

Halka korku [verme] velvele salıp 

Dünyâ ve âhiret bu köhne kalıp 

Ben softa değilim cübbemi atıp 

İmâret imâret göçemem hocam 

Ölümden ürker mi tîz olan kimse 

Çoktan mazhar oldum ben Hak nefese 

Bu demi sürerken ecel gelirse 

İşimi bırakıp kaçamam hocam 

* Yz. 965, M. 73.
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Şarâbı men’ etme, o değil hüner 

Âşıkım, bâdesiz pek başım döner 

Gönlümde muhabbet ateşi söner 

Özrüm var, sâde su içemem hocam 

  

Nâr-ı cehennemi önüme sürme 

Günâhımı sayıp kaygular verme 

Kitapta yerini bana gösterme 

Ben pek o yazıyı seçemem hocam 

Feylesof Rızâ’yım! dînsiz anlama 

Dîni ben öğrettim kendi babama 

Her ipte oynadım, cânbâzım ammâ 

Sırât köprüsünü geçemem hocam 

SUN’ULLLÂH GAYBÎ BABA*

Gönül gitti elimden 

Ele giresi değil 

Hallâk ile bir oldu 

Artık ölesi değil 

Ol bir ile bir olan 

Cümle âleme dolan 

Böyle sultânlık kılan 

Kulluk kılası değil 

Erişmeyen vahdete 

Vahdetteki lezzete 

Girerse de cennete 

Lezzet bulası değil 

Dost iline girmeyen 

Varın dosta vermeyen 

Hakk’ı bunda görmeyen 

Yârın göresi değil 

İkiliği salmayan 

Hakk’ı bunda bulmayan 

Gaybî kendin bilmeyen 

Rabb’in bilesi değil 

* Yz. 95, M. 75.
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DERVÎŞ RÛHULLÂH*

Çıkılmaz benlikle arş-ı dîdâra 

Varını yoğunu yak da gel dervîş 

Ene’l-Hak uğrunda çekilip dâra 

Mansûr’un câmını çak da gel dervîş

Erenler bâğından koku al, koku!

Ârif ol, kitâb-ı “elest”i oku 

Ma’nâ destgâhında dîbâlar doku 

Hulleyi sırtına tak da gel dervîş

Mürşide teslîm ol mevtâlar gibi 

Sükût eyle, görme a’mâlar gibi 

Lâkin zamânında deryâlar gibi 

Coşup çağlayarak ak da gel dervîş

Çıkmasın “sekâhüm” remzi dilinden 

Mürşidini hak bil, çıkma yolundan 

Koku alacaksan ma’nâ yolundan 

Rûhî’nin kalbine bak da gel dervîş

* Yz. 995, M. 76.

SERSEM ALÎ BABA*

Ârzûlayıp geldim devr-i Âdem’den  

Ey gürûh-ı nâcî size aşk olsun 

Nasîhati böyle aldım dedemden 

Ey gürûh-ı nâcî size aşk olsun

Sizlerdedir güzel şâhın yolları 

Medh-i Haydar olur dâim dilleri 

Seherde açılır gonca gülleri 

Ey gürûh-ı nâcî size aşk olsun

Kimse bilmez kimdir bizim ulumuz 

Anlayamaz Yezîd kısmı dilimiz 

Muhammed Alî’ye çıkar yolumuz 

Ey gürûh-ı nâcî size aşk olsun

Nâcî gürûhunun parlıyor mâhı 

Nâcîler olmuştur sırrın âgâhı 

Nûh’un gemisine bindik biz dahi 

Ey gürûh-ı nâcî size aşk olsun

Tâlib olup ikrâr veren kişimiz 

Hayra tebdîl olur her bir işimiz 

Melek nişânıdır her gidişimiz 

Ey gürûh-ı nâcî size aşk olsun

Varam hayır soram garîb bülbüle 

Kokusunu söyler her dem bu güle 

Sersem’in niyâzı hemân bu yola 

Ey gürûh-ı nâcî size aşk olsun

* Yz. 100, M. 77.
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PÎR SULTÂN*

Eliftir doksan bin kelâmın başı 

Var Hakk’a şükreyle be’yi n’eylersin?

Vücûdun şehrini pâk eyleyince149 

Yüzünü yumağa suyu n’eylersin?

Vücûdun şehrini verme araya150 

Hâtır yıkıp güç eyleme sarâya151 

Var bir amel kazan Hakk’a yaraya 

Hakk’a yaramayan huyu n’eylersin?

İblîs152 benlik edip dergâhtan153 azdı 

Âşık ma’şûkunu arayıp gezdi 

İki cihân fahri bir üzüm154 ezdi 

Humârı çok olan meyi155 n’eylersin?

* Yz. 102, M. 79, EK 97.
149 Vücûdun şehrini pâk eyleyince: Arıtırsan kalbin 
evini arıt, EK.

150 Vücûdun şehrini verme araya: Yalan söyleyip de 
geçme sıraya, EK.

151 Hâtır yıkıp güç eyleme sarâya: Evliyâ nefesin ver-
me araya, EK.

152 İblîs: Şeytân, EK.

153 dergâhtan: yolundan, EK.

154 üzüm: engür, EK.

155 Humârı çok olan meyi: Fakr ile fahr olmaz bayı, 
EK.

Sordular kim Bağdâd şehri nerdedir?156

Dediler ki la’l ü gevher andadır 

Gördüler ki ayne’l-yakîn cemdedir 

Hakîkat olmayan köyü n’eylersin?

Pîr Sultân’ım diyü okur157, yazarım 

Türâb olup158 ayaklarda gezerim159 

Dest-i pîrden160 içtim sermest gezerim 

Erden içilmeyen meyi n’eylersin?

156 EK’de bu dörtlük şu şekildedir:

Varın görün irakipler kandedir 

Hak ehli kardaşlar yolda demdedir 

Bilin ayne’l-yakîn Alî cemdedir 

Cemiyet olmayan köyü n’eylersin

157 diyü okur: okuyuben, EK.

158 olup: oldum, EK.

159 gezerim: tozarım, EK.

160 Dest-i pîrden: Yâr elinden, EK.
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HİMMET BABA*

Horasan’dan kalktım sökün eyledim

Şunda Kul Yûsuf’u görmeğe geldim 

İndim eşiğine niyâz eyledim 

Dergâhında yüzler sürmeğe geldim 

Nûrdan kuşak kuşandılar belime 

Hak Muhammed Alî geldi dilime 

İndim gittim on iki imâm yoluna 

İmâmlar dîdârın görmeğe geldim

Dervîş olan buna hırkasın ister 

Var al rehberini mürşide göster 

Yüküm la’l ü gevher bir satan ister 

Kimin alıp kimin satmağa geldim 

Hep muhibler mürşidine tapılı 

Dîvârları dürr ü gevher yapılı 

Bir şehrim var yetmiş iki kapılı 

Kimin açıp kimin örtmeğe geldim 

Kul Himmet’im göğe kim kimler uçtu 

Ol İdrîs peygamber hulleler biçti 

Suyu suya köprü kurup im geçti?

Erenler dîdârın görmeğe geldim 

* Yz. 104, M. 80.

DERVÎŞ ŞEVKET*

Hakîkat kervânı geçti gidiyor 

Varıp bir kâm ile sorabildin mi?

On iki katârı bir er yediyor 

Cân gözünü açıp görebildin mi?

Mâsivânın iltizâmın almışsın 

Cîfe-i dünyâya mâil olmuşsun 

Cümle kardeşlerden geri kalmışsın 

Atını ileri sürebildin mi? 

Mü’minler başından gelip geçersin 

Muhabbet edenden161 niye kaçarsın? 

Bunda ne ektinse onu biçersin 

Amel tarlasını sürebildin mi?

Elest bez(i)minde neydi peymânın?

Niçün dinlemezsin Hakk’ın fermânın? 

Anda ne buyurdu sana sultânın? 

Ahd ü karârına durabildin mi? 

Dervîş Şevket eydür Hak’tan kaçarsın 

Hakk’ı koyup bâtıl yola kaçarsın 

Şu dünyâda yüksek evler yaparsın 

Âhiret sarâyın yapabildin mi? 

 

* Yz. 106, M. 81.
161 Yazma ve basma nüshalardaki “edenlerden” keli-
mesi vezni bozmaktadır.
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RIZÂ TEVFÎK BABA*

Özleyip bahtiyâr geçen zamânı 

Âvâre gönlümüz hayli mahzûndu 

Açmadık kimseye derd-i nihânı 

Dâsitân-ı gamın şerhi uzundu 

Ermeden gülşenin devr-i mâtemi 

Dedik şâd edelim köhne âlemi 

Serbâz âşıkların yârı, hemdemi 

Bezm-i muhabbete salâ olundu 

Âsûde cânları hep uyandırdık 

Hemân vahdeti dalgalandırdık 

Aşkın çerâğını yaktık, yandırdık 

Pervâne gönüller nûra meftûndu 

Cânımı armağan çekip cânâna 

Bir kurbân yatırdım ben de meydâna 

Nâgehân bir mehveş geldi meydâna 

Açtı nikâbını bir ay tolundu 

Tâbiş-i hüsnü fer verdi mehtâba 

Bir pertev düşürdün câm-ı şarâba 

Nâleler dem tuttu çeng ü rebâba 

“Yâ Hayy !” sadâları câna dokundu 

Diller birbirine oldu üftâde 

Ben de meshûr oldum bir perî-zâda

Tavrı lâubâlî tab’ı âzâde 

Meşrebi muvâfık, fikri uygundu 

* Yz. 108, M. 82.

Dil çabuk bağdaşır serbest olunca 

Gönülden dost olduk hem-dest olunca 

Gözlerine baktım sermest olunca 

O neydi yâ Rabbî, nasıl füsûndu?

Gerçek erenlerin bezm-i çemende 

Hak nasîb almıştı ülfet deminde 

Bir cur’a kalmıştı gonca feminde 

Âteşîn lebleri mey-i gülgûndu 

Evvelki demleri getirip yâda 

Bir neş’e verdik bu harâb-âbâda 

Ellerde dolaştı gülgülî bâde 

O pâkîze sâkî peymâne sundu 

“Bu da geçer yâ hû!” dedik, nûş ettik 

Sâz figâna geldi, biz hurûş ettik 

Katreyken deryâlar gibi cûş ettik 

Şevk-i dîdâr ile cânlar coşgundu 

Ferâğ âleminden bir gün peyledik 

Çeşm-i gam-dîdeyi rûşen eyledik 

Dosta açılmadık nükte söyledik 

Muammâ-yı aşkın sırrı bulundu 

Hey Rızâ! Ma’rifet tâc imiş serde 

Yine askı astın bezm-i hünerde 

En başa yazılmış medhin defterde 

Âşıklar bezminde nâmın okundu 
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YEKSÂNÎ*

İstemem âlemde gayrı meyveyi 

Tadına doyulmaz balımdır Alî 

İstemem dünyâyı verseler dahi 

Kokmazam sünbül ü gülümdür Alî 

..............

Yeksânî’yem nice düştüm derdine 

Gark oldu vücûdum çile bendine 

Sormaz oldu gönül kendi kendine 

Söyler dehânımda dilimdir Alî 

* Yz. 113, M. 85.

DERVÎŞ RÛHULLÂH*

Niyâz ehlindeniz zannetme zâhid 

Meşhûr-ı cihândır nâzımız bizim 

Sözümüz mutlakâ cânâna âid 

Ene’l-Hak çağırır sâzımız bizim 

Erenler bezmidir meydân-ı irfân 

Zulmeti nûr eder inkârı îmân 

Sâfî ise olur tilkisi arslan 

Kaplandan müdhiştir tazımız bizim 

Kapıdan girmeden düşün derince 

Pek dardır yolumuz sırâttan ince 

Ma’nâ ustasından okuduk hece 

Benzer muammâya yazımız bizim 

“Lâ”yı unutmuşuz, hep deriz “illâ” 

Bu yolda çekmişiz dehre es-salâ 

Ketmândır şânımız, dönmeyiz aslâ 

Açılmaz münkire râzımız bizim 

Bulmuşuz Mevlâ’yı vicdânımızda 

Edeb müncelîdir erkânımızda 

Birdir her bir millet meydânımızda 

Türk’ümüz, kürdümüz, lazımız bizim 

Rûhullâh! Bulmuşuz bu demde zâtı 

Bir zâtta seyrettik ism ü sıfâtı 

Bir elden içtik ki âb-ı hayâtı 

Kalmadı kışımız, yazımız bizim

* Yz. 114, M. 86.
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GARÎBÎ’NİN ŞÎA MİRÂCİYESİNİ ESAS ALDIĞI 

HAZRET-İ ALİ ÖVGÜSÜ 

GARÎBÎ’S HAZRAT ALI PRAISE BASED UPON SHIA 
MİRACİYE TYPE

 İsrafil BABACAN1

ÖZET

Bu çalışmamızda, XVI. yüzyılda 

Anadolu’da yetişip İran Azerbaycan’ına göç 

eden Garîbî mahlaslı bir şairin, Şîa bakış açı-

sıyla Miraç hadisesini anlatan Hazret-i Ali 

ve diğer Şîî büyükleri için kaleme aldığı bir 

kaside incelenmiştir. Kaside, kısaca şekil ve 

tür; daha ayrıntılı biçimde ise muhtevasının 

ana hatlarıyla ele alınmıştır. Muhtevasında-

ki Şîî itikadına yönelik özellikler, muteber 

Şîa kaynaklarınca desteklenmiştir. Söz ko-

nusu özelliklerin Sünnî inancıyla benzeşen 

ve farklılaşan yönleri ön plana çıkarılmıştır. 

Bu bakımdan şiirdeki Ehl-i Sünnet itikadın-

ca şathiye gibi anlaşılan ya da hiç anlaşılma-

yan, bazen de mazmunlaşan Şîî itikadına 

ait unsurlar ayrıntısıyla açıklanmıştır. Açık-

lamalarda yer yer her iki inancın ortak ve 

farklı yönleri karşılaştırılmıştır. En sonunda 

kasidenin tam metni verilmiştir. İncelenen 

kaside, edebi tür çeşitliliği göstermesi bakı-

1 Doç. Dr., Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve 
Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümü.

mından, iki inanç arasındaki Miraç ve diğer 

konulardaki farklılıkları/benzerlikleri yan-

sıtması ve Anadolu sahasında yazılan Alevî 

inancına ait benzer şiirlerin yorumlanmasını 

kolaylaştırması bakımından mühimdir. Ay-

rıca bu kaside, Hazret-i Ali ve Miraç’ın Şîî 

inancındaki yerini tipik biçimde yansıtır. 

Anahtar Kelimeler: Kaside, Miraç, Naat, 

Garibi, Divan Şiiri. 

ABSTRACT

In this study, an ode which was penned, 

by Gharib-pseudonym of a poet-who grew 

up in Antolia in 16th century then migrated 

to Persian Azerbaijan, for Hazrat Ali an oth-

er Shia elders and telling the Eid-ul incident 

from the perspective of belief in Shiite, has 

been investigated. Ode has been discussed 

in greater detail with its outline of the con-

tent and briefly in form and genre. The fea-

tures regarding the composition of Shiite 

creed has been supported by the recognized 

Shia sources. Diverding and resemling as-

pects of Sunni belief and aforementioned 

features has been highlighted. In this regard, 

elements of Shiite creed in poem which was 
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understood as şathiye or not understood at 

all by the Alh al-sunnah and sometimes the 

metaphoric elements  have been described 

in detail. From time to time, the commonali-

ties and differences of both of the beliefs has 

been compared in statements. At the end, 

the full text of the ode has been given. Ex-

amined ode is important because it reflects 

differences and similarities in Eid-ul and the 

other matters, because of  its varying type 

and it facilitate the interpretation of similar 

poems written for Shiite in Anatolian area. 

In addition, this ode reflects Hazrat Ali and 

Eid-ul in Shiite belief typically.

Key Words: Ode, Eid-ul, Naat, Garîbî, 

Diwan’s Poetry.

GİRİŞ 

Klasik Türk edebiyatı, akabinde gelişti-

ği Arap ve Fars edebiyatlarına nispetle dinî 

türlere daha fazla önem veren bir edebiyat-

tır. Tevhid, naat, münacat ve miraciye gibi 

türler gerek bağımsız gerekse iç içe geçmiş 

biçimde hemen bütün edebî eserlerde önem-

li bir yekûn tutar. Bilhassa Hazret-i Muham-

med ve Ehl-i Beyt sevgisini esas alan naatlar 

şairler tarafından daha bir özenle kaleme 

alınmıştır. 

 Naatlar edebiyatımızda, peygambe-

rimiz dışında diğer peygamberler, Aşere-i 

Mübeşşere (cennetle müjdelenmiş on sa-

habe), Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin, Hz. 

Hamza, Hz. Abbas, İmam Hanife, İmam 

Şafiî vb. şahsiyetler için de yazılabilir (Ye-

niterzi, 1993: 1). Ancak naatlar kimin için 

kaleme alınırsa alınsın söz konusu edilen 

kişi, bütün manevî-yüksek vasıflarıyla ve 

âdeta menkıbevîleştirilen tarihî şahsiyetiy-

le ele alınır. Bu yüzden övülen kişinin dinî-

menkıbevî şahsiyetine bağlı olarak değişik 

vakalar aktarılarak eser, tevhid, münacat ve 

miraciye gibi başka türlere de dönüşebilir. 

Öte yandan Türk-İslam edebiyatı’nda, 

dört halife bilhassa Hz. Ali’nin hayatı, şah-

siyeti ve sözleri etrafında günümüze değin 

gelişimini sürdürmüş olan birtakım edebî 

türler vücuda getirilmiştir. Bu tür eserler, 

içindeki baskın muhtevaya göre fezâyil, 

methiye, mevlit, menkıbe gibi müstakil 

ya da iç içe geçmiş olabilir. Mesela fezâyil, 

hilye veya mevlit türünden bir eserde söz 

konusu edilen din büyüğünün hem fazilet-

lerine dair ayetleri/hadîsleri, hem doğumu 

ve hayatının diğer safhalarıyla alakalı riva-

yetleri, hem de o kişinin vecizelerini bulmak 

mümkündür (Ceyhan, 2006: 17). 

Bizim burada konu edindiğimiz kaside, 

Hazret-i Ali ile Ehl-i Beyt’in türlü vasıfları-

nı Şîa itikadına bağlı olarak işleyen ve naat, 

miraciye, fezâyil hatta yer yer münacat özel-

likleri gösteren bir şiirdir. Ancak kasidenin 

miraciye niteliği taşıyan kısmı, XVI. yüzyıl-

da Anadolu’daki mezhep değişimi hareket-

liliğine bağlı olarak klasik bir Türk şairin-

deki Alevî ve Şîî inancını yansıtması bakı-

mından daha fazla dikkate değerdir. Ayrıca 

şiirin bu kısmının ayrıntısıyla anlaşılması, 

XVI. yüzyıldan itibaren Hazret-i Ali ve Mi-

raç hadisesi hakkında Sünnî ve Şîa inançları 

arasındaki farklılıkları göstermektedir. Söz 
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konusu kasidenin şairi, Muğla/Menteşe yö-

resi gibi Anadolu’nun en batısında yetişme-

si ve mezhep değiştirerek Şîa itikadına bağ-

lanmak suretiyle eserlerine yerli nitelikler 

katması bakımından farklılık arz eder. Do-

layısıyla ele aldığımız şiir, şairinin hayatı ve 

diğer eserleriyle de yakından ilişkilidir. 

Garîbî’nin Hayatı ve Eserleri 

Garîbî, mahlası olduğunu tahmin ettiği-

miz bu kelimenin anlamına uygun biçimde 

birçok yönüyle bilinmezlerle dolu bir biyog-

rafiye sahiptir. Eserlerinden XVI. yüzyılın 

ilk yarısında Muğla/Menteşe bölgesinde 

yaşadığını öğrendiğimiz şairin doğum ta-

rihi ve ailesi hakkında kesin bilgilere sahip 

değiliz. Hakkında edindiğimiz bütün bilgi-

ler, İran’da Garîbî’nin eserlerini içeren bir 

yazma (Garibî, yazma kayıt no:13908) ve 

yine İran’da Hüseyin Sadîk’in şairin eser-

leri üzerine genel okuyucuya hitap eden 

popüler bir çalışmasından aldığımız bilgi-

lerden ibarettir. Buna göre hakkında bilinen 

en kesin şey, çocukluğunun Anadolu’da 

Menteşe yöresinde geçmesi ve daha sonra 

Şah Tahmasb’ın sarayına intisap ederek Şîa 

aşığı bir şair olmasıdır (Sadîk, 1382/2003: 

15). Garîbî’nin yazma eserlerinin bulun-

duğu mecmuanın “Çehâr-Fasl” kısmında 

“Hikâyet-i El-Hâc Muslihiddîn Bin Menteşe” 

bölümünde “devrân-ı tufûliyyetde” Şâhidî 

Dede’den ders okuduğunu söyler (Garîbî, 

vr. 58b). Bu ifadelere dayanılarak Garîbî’nin 

Menteşe asıllı olduğu ya da çocukluğunun 

burada geçtiği söylenebilir. Sonrasında 

onun eserlerinde, hayatı hakkında tarihî 

bir tahminde bulunmamıza yardım edecek 

yalnız bir nokta vardır: “Tezkire-i Mecâlis-i 

Şu’arâ-yı Rum” adlı tezkiresinde, İbrahim 

Gülşenî maddesinde Gülşenî, Kanunî Sul-

tan Süleyman tarafından İstanbul’a çağrıldı-

ğında Garîbî kendisinin de orada olduğunu 

ve Gülşenî’nin elini öptüğünü söylemek-

tedir (vr.156a). İbrahim Gülşenî’nin siyasî 

isnatlarla İstanbul’a getirilişi 934-935/1528-

29 tarihlerine rastlamaktadır (Konur, 2000: 

126). Buna göre Garîbî, bu yıllarda gençlik 

çağında ve İstanbul’da olmalıdır. 

Hüseyin Sadîk, Garîbî’nin Tahmasb’a 

sunduğu kasidelerde Şah’a olan sevgisi 

ile Şah’ı övmekteki rahatlığına dayanarak 

onun, Tebriz’e geldiği ve Tahmasb’a sığındı-

ğı kanaatine ulaşmaktadır. Ayrıca Garîbî’nin 

Tahmasb döneminde, Tebriz’in büyük şair 

ve alimlerinden birisi olduğunu söylemek-

tedir. Zaten Çehâr-Fasl adlı eseri ve tezkire-

sinde de bu durumun açıkça görüldüğünü 

iddia etmektedir (Sadîk, 1382/2003: 243). 

Hayatındaki birçok şey gibi Garîbî’nin ölüm 

tarihi de meçhuldür. 

Garibî’nin eserlerini içeren yazma mec-

muaya baktığımızda eserlerinin beş başlık 

altında toplandığını görmekteyiz (Babacan, 

2010: 19-22): Bunlar Menâkıb, İlzâmu’n-

nevâsıb veya Risâle-i Yuhanna, Dîvân-ı 

Garîbî, Çehâr-Fasl ve Tezkire-i Mecâlis-i 

Şu’arâ-yı Rum’dur. Menâkıb’da Hz. Ali, 

On İki İmam ve Şîa büyüklerini öven şiirler 

vardır. İlzâmu’n-nevâsıb veya Risâle-i Yu-

hanna Arapça bir eserden tercüme olup Şîî 

mezhebinin gerçekliliğinin, diğer dinlerin 
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alimleri tarafından nasıl doğrulandığını an-

latan bir eserdir. Dîvân-ı Garîbî; kasideler, 

tercî ve terkib-i bendler, gazel, kıt’a, rübâi ve 

matlalar içerir. Çehâr-Fasl’ın her bir faslında 

Kur’ân ayetlerine dayanılarak Şîî mezhebi-

nin hak oluşu anlatılır. Tezkire-i Mecâlis-i 

Şu’arâ-yı Rum’da ise, Osmanlı sahasına ait 

54 şairin biyografisi yer almaktadır. 

Garîbî’nin Şîa Mirâciyesi Esaslı 

Hazret-i Ali ve Ehl-i Beyt Övgüsü 

İçeren Kasidesi

Yazımızın asıl konusunu teşkil eden 

Garîbî’nin kasîdesi, yazma mecmuanın 6b-

8b varakları arasında yer alıp 45 beyitten iba-

rettir. Daha sonra çeşitli bölümleri üzerinde 

duracağımız bu kaside genel olarak methiye 

türündedir. Ancak naat ve fezayil özellikleri 

de görülür. Bununla birlikte naat muhtevalı 

manzumelerin içinde de Miraç hadisesi ve 

onunla ilgili motifler görülmesi (Akar, 1987: 

138) bakımından; Miraç hadisesine dikkat 

çekecek biçimde yer veren bir şiirdir. Eser, 

“kasîde” başlığını taşımakta ve herhangi bir 

girizgâha yer vermeden doğrudan Hz. Ali 

övgüsü ile başlamaktadır:

“Ķıble-i erbāb-ı devlet KaǾbe-i ehl-i yaķįn

Nefs-i peyġamber imām-ı haķ emįrü’l-

müǿminįn”

beyti ile başlayan kasidenin ilk 6 beyti, 

klasik bir methiye görünümündedir. Bu 

kısımda Hazret-i Ali hakkında “ka’be-i 

erbâb-ı devlet, imâm-ı hak, nefs-i peygam-

ber, emîrü’l-mü’minîn, mâh-ı a’lâ-menzilet, 

mesned-nişîn-i yâ vü sîn, kâtib-i vahy-i 

Hudâ, şâh-ı dîn, cem’-i ibâdüs’-salihîn” vs. 

gibi sıfatlar zikredilmektedir. XVI. yüzyıl 

Osmanlı sahası kasidelerine baktığımızda, 

Hazret-i Ali, Hazret-i Hasan ve Hazret-i 

Hüseyin ile On İki İmam hakkında yazılan 

methiye şiirlerinde; onlar hakkında kulla-

nılan sıfatlardan bazılarının şunlar olduğu 

görülmektedir: “şeh-i serîr-i Necef, âfitâb-ı 

evc-i şeref, seyyid-i arş-âsitân, yegâne-i 

sânî, âl-i Ahmed-i Muhtâr, şâh-ı şehîd, şeh-i 

merdân, imâm-ı dîn ü dünyâ, …” vs. (Çakı-

cı, 1996: 50). Görüldüğü gibi bu sıfatlardan 

kimileri Garîbî’nin kullandıklarıyla benzer-

dir yani, Sünnî gelenekle uyumludur. Bu sı-

fatlardan Hazret-i Ali için söylenen “nefs-i 

peygamber (peygamberin bizzat kendi-

si), mesned-nişîn-i yâ vü sîn (yâ ve sîn’in 

yüksek bir makamında yer alan) ve rif’at-

nişân-ı tâ vü hâ (tâ ve hâ’nın yüce alameti)” 

şeklindeki tabirler ilk anda Sünnî gelenek 

mensuplarınca anlaşılamayabilir. Ancak, 

Sahih-i Tirmizî, Sahih İbn-i Mâce, Ahmed b. 

Hanbel Müsened ve benzeri hadîs kaynak-

larına bakıldığında “Ali bendendir ve ben 

de Ali’den” hadîsi görülmektedir (Coşkun 

ve Duman, 1997: 111). Ayrıca kaynaklarda 

“nefs-i peygamber” ifadesini anlamlı kıla-

cak başka hadîslere de rastlanmaktadır. Ör-

neğin, Müstedrekü’s-sahiheyn’de, Cabir bin 

Abdullah’tan naklen Peygamber’in Hazret-i 

Ali’ye şöyle hitap ettiği rivayet edilir: “Ey 

Ali! İnsanlar farklı ağaçlardan yaratılmış-

lardır. Benimle sen bir ağaçtan yaratılmışız” 

(Coşkun ve Duman, 1997: 7). Bununla bir-

likte yukarıda zikredilen hadîse türlü mana-
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lar veren Şîa kaynakları da mevcuttur2. Yine 
bilhassa Şîî geleneğince muteber sayılan 
kaynaklardan Mefâtihü’l-cinân’a göre Yâsîn 
ve Tâhâ, Hz. Peygamber’in lakaplarıdır ve 
Ehl-i Beyt’e Âl-i Yâsîn denir (Kumî, 2007: 
1040). Görüldüğü gibi ilk anda okuyucuda 
“şathiye” tesiri hasıl eden bu ifadeler, Sünnî 
kaynaklarınca bilinmekle birlikte şiirlerde 
ön plana çıkarılmayan ve fakat Şîî ve Alevî 
şairlerce kullanılabilen ifadelerdendir. 

Bu kısımda yer alan beşinci beyitte: 

“Hel etā vaśfıyla medĥ itdi ŝenāsın Kirdgār

Lā-fetā medĥiyle vaśfın oħudı Rūĥu’l-emįn”

şair yine İnsan Suresi 1. ayetinin (Hakikat-
te geldi) ifadesinin ve Aclunî ile Keşfü’l-
Hafâ’da (2/363-364) geçen “Lâ-fetâ illâ Aliy-
yi lâ-seyfe illâ-Zülfikârı (Ali gibi kahraman, 
Zülfikar gibi kılıç yoktur” (Yılmaz, 1992: 68 
ve 100) hadîsinin Hz. Ali ile ilgisine dikkat 
çekmektedir. Beytin ikinci mısrasında işaret 
edilen hadîsin sıhhati Sünnî kaynaklarca da 
muteberdir. Fakat, “Hel etâ” ifadesinin yer 
aldığı İnsan Suresi’nin ilk ayeti’nin Ehl-i 
Beyt için nazil olması, Coşkun ve Duman’a 
göre Ussu’l-Gâbe ve İbn-i Esîr gibi kaynak-

larda yer almaktadır (1997: 60). 

2 Örneğin, Allâme Seyyid Cafer Murtazâ-i Âmulî, 
Sîret-i Câvidâne adlı eserinde bu hadîsi şöyle değer-
lendirmektedir: “Hadîsten kasıt, Ali’nin nübüvvet 
ağacından ve diğer halkın ayrı ağaçlardan olmasıdır. 
Bu ağacın kökü sabit olup dalları gökyüzündedir. Ali 
(a.), Peygamber’in (s.) huyundandır; Ali’nin vücudu da 
Peygamber’in (s.) vücududur ve Ali’nin kanı da onun 
kanı. Ali’nin (a.) şahsiyetini Peygamber (s.) oluştup 
ona kültür ile edep öğrettiğinden Ali (a.) davranış, aki-
de, mücadele, edep, saflık ve samimiyet bakımından 
bütünüyle Peygamber’dendir (s.) (1385: C. II: 163). 

Şiirin yedinci beytinde şair, “Hz. Ali’nin 

fazilet denizinden temiz ve sağlıklı, sahih 

rivayetlere dayanarak birkaç temiz inciyi 

nazma getirdim” diyerek âdeta kasidede 

methiye içinde bir methiyeye geçeceğine 

dair girizgah yapmaktadır. Bu da kasidenin 

dikkat çeken edebî niteliklerinden biridir. 

Garibî müteakip beyitte okuyuculara:

“Gel ķulaķ dut cānile ey cān Ǿaceb sırdur bu 
sır

İrmedi hįç kimse bu sırra meger ehl-i yaķįn”

şeklinde seslenerek asıl methiye kısmına 

geçmektedir. Daha sonra 9-17. beyitler ara-

sında Hz. Ali’nin doğumu, bazı peygam-

berlerin faziletlerine nispetle durumu, Hz. 

Fatıma’yla evliliği, Zülfikar ve Düldül ile 

kazandığı faziletler söz konusu edilmekte-

dir. Bu kısımda en dikkat çekici konu, Hz. 

Ali’nin Kabe içindeki doğumudur. Sünnî 

şairlerce yazılan Hazret-i Ali methiyelerin-

de çok sık dile getirilmeyen bu tema, söz 

konusu kasidede Garîbî tarafından kısmen 

ayrıntılı olarak işlenmiştir.

Önemli Şîî kaynaklarından Allâme 

Seyyid Cafer Murtaza-i Âmulî’nin “Sîret-i 

Câvidâne” adlı eserine göre Hz Ali, Recep 

ayının on üçü cuma günü Kabe’nin içinde 

dünyaya gelmiştir. Allah, Kabe’nin içinde 

doğmak gibi bir fazileti ne ondan önce ne de 

ondan sonra bir başkasına nasip etmemiştir 

(1385: C. I/235). Garibî bu durumu şöyle 

dile getirir: 

“Sırr-ı ĥaķ göstermek istedi anası ol şehüñ 

Vaĥy-i nāzil birle girdi KaǾbe’ye ol nāzenįn
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Ķudret-i Allāh ile geldi vücūda ol velį

KaǾbeye virdi şeref ol pįşvā-yı ehl-i dįn”

Yani ona göre Hz. Ali’nin annesi ken-

disine yol gösteren “vahiy-i nâzil” -ki bu 

sözlü Şîa geleneğince ilham anlamındadır- 

ile Kabe’ye girmiştir ve Hazret-i Ali’nin do-

ğumu, Allah’ın evi olan Kabe’ye dahi “şeref 

vermiş”tir. Ravzatü’l-Vâizîn, Bihârü’l-Envâr 

ve İrşâdü’l-Kulûb gibi muteber kaynakları 

esas alan Sabirî, Hazret-i Ali’nin doğumu-

nun, Kabe’nin içinde gerçekleştiğini öne sü-

rer (2008: 11). Daha önce de belirtildiği gibi 

Şîî inancına göre Hazret-i Ali’den evvel kim-

senin Kabe’de doğmadığı sabitse de Garîbî, 

bu genel kanaatden farklı olarak Hazret-i 

İsâ’nın da Kabe’de vücuda geldiğini belirt-

mektedir (bkz. beyit no, 9-10). Bu bölümde 

dikkat çeken diğer mühim bir nokta ise; 

aşağıdaki beyitlerde, peygamberimizin on 

parmağından su akması mucizesinin ve Hz. 

Musa’nın ejder şekline dönüşen asasının 

ikiye ayrılmasının, “şeh ve şâh-ı dîn” diye 

nitelendirilen Hz. Ali’ye nispet edilmesidir. 

İlk anda anlamsız gibi görülen bu durum, 

Şîî inancında Peygamberimiz ile Hz. Ali’nin 

nurunun ilk yaratılan varlıklar olması3 dola-

3 Önemli Şîa alimlerinden Allâme Muhammet Bâkır-ı 
Meclisî, Bihârü’l-Envâr’da Câbir İbn-i Abdullâh’tan 
Câbir İbn-i Yezîd’den ve İmam Bâkır’dan şöyle 
bir rivayet aktarır: “Cabir İbn-i Abdullah diyor ki: 
Peygamber’e dedim ki: Allah’ın ilk yarattığı nedir? 
Resulullâh buyurdu: Allah ilk kez senin peygambe-
rinin nurunu yarattı. Sonra bütün hayırları ondan (o 
nurdan) yarattı. Cabir İbn-i Yezid der ki: İmam Bâkır 
bana şöyle bir hadis rivayet etti: Allahu Teala yarat-
maya başladığında ilk kez Muhammet ve Ehl-i Beyt’in 
nurunu yarattı” (1404: C. XV: 25).

yısıyla özdeşleşmesi göz önüne alındığında 

anlam kazanmaktadır:

“Su çıħardıysa n’ola daşdan Ǿaśā-yı Mūsavį 

Eyledi mücrį şehüñ on barmaķı māǿ-i muǾįn

Şekl-i ejder gördi vü hem itdi Ǿaśāsın Kelįm

ǾAhd-i mehdinde dü şaķ ķıldı anı ol şāh-ı 

dįn” 

Bundan sonra şiirin 18. beytinde:

“Ol zamāndan berü kim ķoydı nebį kitfine pā

Reşk idüp miǾrācına ĥasret çeker çarħ-ı 

berįn”

denilerek Şîî kaynaklarına göre Peygam-

berimiz’in Kabe’nin fethinde, putları kırmak 

için Hazret-i Ali’yi omuzuna alışına (Sabirî, 

2008: 117-118) atıf yapılmaktadır. Hazret-i 

Ali’nin böyle bir şerefle yükselişi Garibî’ye 

göre, Miraç’ta Peygamber’in üzerine çıktığı 

“yüce gökyüzü”nü dahi kıskandırıp hasret 

çektirir. Bu beyitten itibaren Miraç hadise-

sine geçilmektedir. Devamında Allah’ın da-

vetiyle birlikte:

“Çıħdı miǾrāca Alį-i Ǿālį-i aǾlā-śıfāt

Her felekde bir melek seyr itdi Ħayrü’l-

mürselįn”

denmek suretiyle Peygamber’in Miraç’a Hz. 

Ali sıfatıyla yükseldiği anlatılır. Müteakip 

beyitte Hazret-i Peygamber’in “doksan bin 

kelam”ı Hazret-i Ali’nin sözleriyle işittiği 
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söylenir. Bu durum muteber Şîa kaynakla-

rınca şöyle anlatılır: 

“Sonraları ashab, peygambere şunu sor-

dular: Ey Peygamber! Allah miraç gecesin-

de, seninle ne türlü konuştu, ses ve sadası ne 

türlüydü? (Peygamber) şöyle cevap verdi: O 

gece Allah, Ebû Talip oğlu Ali’nin ses ve seda-

sıyla benimle konuştu. Ben şaşırarak Allah’a 

şöyle sordum: Benimle siz mi konuşuyorsu-

nuz Ali mi konuşuyor? Cevap buyurdular: 

Ey Ahmed! Ben eşyaya benzemem, benim 

eşim ve benzerim yoktur. Benimle hiç kim-

se ve hiçbir şey mukayese edilemez ve bana 

benzetilemez. Seni kendi nurumdan yarattı-

ğım gibi, Ali’yi de senin nurundan yarattım 

ve sen, hiç kimseyi bu cihanda onun kadar 

sevmediğinden, onun ses ve sadasıyla sana 

seslendim ki gönlün rahatlayıp tatmin olsun 

ve sevinsin” (Emîrfecr, 1385: C. VII: 56-57). 

Her ne kadar bu alıntının dipnotunda 

yazar bu hadîsin Sünnîlerce muteber adde-

dilen Menâkıb-ı Harezmî’de de zikredildiği-

ni söylüyorsa da (Emîrfecr, 1385: 56) Rûhu’l-

Beyân’da İsmail Hakkı Bursevî, Miraç’ta 

Peygamberimiz’e Hazret-i Ebubekir’in 

sesiyle nida edildiğini şöyle anlatır: “Efen-

dimiz (sav) hazretleri, terkîb ve tedbîr 

âleminden ayrıldığında; kendisine, hazret-

lerine cinsinden (mahlûkattan) ünsiyet ku-

racağı bir arkadaşı kalmadı. Efendimiz (sav) 

hazretleri, terkibi bakımından yalnızlık his-

setti. Bundan dolayı kendisine (çok sevdiği 

mağara arkadaşı) Hazret-i Ebû Bekir (r.a) se-

siyle seslenildi” (2008: 235). Bu durum konu 

hakkında en azından edebî eserlerde4, Şîa ve 

Sünnî edipler arasında ihtilafın olduğunu 

göstermektedir. 

Kasidenin 24. beytine kadar Miraç’ta 

diğer peygamberlerin Peygamberimiz’i zi-

yareti, ona ittiba etmeleri, Hz. Âdem evlat-

larından hiçbirinin böyle bir fazilete erme-

mesi gibi Sünnî şairlerce de rağbet gören 

övgü ifadelerine yer verilerek Miraç bahsi 

tamamlanır. 33. beyte kadar Hz. Ali’nin 

türlü fazilet ve kerametleri bahsiyle med-

hiye kısmı devam etmektedir. Bu kısımda 

üzerinde durulması gereken iki beyit var-

dır. Birincisi, 22. beyitte Şîî kaynaklarında 

yer almayan ancak, Garibî döneminde yerel 

sözlü Alevî rivayetlerince muteber olduğu 

anlaşılan bir konuya vurgu yapılmaktadır. 

Buna göre Miraç sonrasında Hazret-i Ali, 

kendisinin de Miraç’ta olduğunu Hazret-i 

Peygamber’e hatırlatmak için Miraç gecesin-

de, Peygamber’e gösterdiği yüzüğü alamet 

4 Bazı Şîa ediplerine göre Miraç hadisesi dışında, 
Hazret-i Ali’nin başka bir “uruc”u da vardır. Örneğin 
“Şîî menşeli bir eserde Hazret-i Ali’nin, Mevlânâ ve 
Seyyid Burhaneddin ile urucları anlatılmıştır. Ancak 
bu urucun, Hazret-i Muhammed’in miracı gibi mü-
kemmel ve orijinal olmadığı belirtilmiştir. Öte yan-
dan Sultan III. Murad devrinde (1574-1594) yazılmış 
ve minyatürlenmiş olan Zübdetü’l-tevarih adlı eserin 
elli yedinci yaprağındaki resim Miraç minyatürle-
ri içinde hususî bir öneme sahiptir. Burada Hazret-i 
Muhammed’in mihrabı ve minberi bulunan bir cami 
gösterilmiştir. Caminin, Mescid-i Aksâ olması muh-
temeldir. Onun iki tarafında torunları, karşısında da 
Hazret-i Ali yer alır. Sol tarafında bir yarım halka 
meydana getirenlerin de sahabeler olması ihtimali 
vardır. Resmin yan tarafında “Hazret-i Muhammed 
ve Mirac” yazısı yer almaktadır” (Akar, 1987: 75 ve 
77). 
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olarak sunmuştur. Aşağıdaki beyite göre; 

Hazret-i Ali’nin Peygamber’e yüzüğü ilk 

gösterişi, Miraç gecesinde, diğer peygam-

ber, imam ve evliyaların, onu kutlamak için 

geldiği anda gerçekleşmiştir. Ayrıca beytin 

devamında, Hazret-i Muhammed’in “tüm 

acayip sırlara mazhar oluşu” ve “din yolun-

da büyük peygamberlere yoldaş olması” bu 

duruma bağlanır: 

“Geldi çün seyrine peyġamber [ü] imām 

evliyā 

Ey mübārek bād idüp virdi nişān engüşterin

Anuñ içün mažhar-ı küll-i Ǿacāyib oldı kim

Barça peyġamberlere hem-rāh idi der-rāh-ı 

dįn”

İkinci beyit ise Hazret-i Ali’nin “Sâki-i 

Kevser” yani kıyamet günü Kevser havuzu-

nun başında olması meselesidir. Sünnî kay-

naklar ve şairler tarafından yalnız Peygam-

berimiz için zikredilen bu durum daha önce 

de belirttiğimiz gibi Hazret-i Ali ile Hazret-i 

Muhammed’in ruhunun ilk yaratılan varlık-

lar olması bakımından özdeşleştirilmelerine 

dayanır. Öte yandan Hakim, Müstedrek, 

Muttakî ve Kenzü’l-Ummal gibi kimi kay-

naklarda Resulullah’ın, “Yâ Ali! Sen ve se-

nin Şîaların (izleyicilerin) hususî bir şekilde 

Kevser havuzunun başında yer alacaksınız” 

diye buyurduğu söylenir (Coşkun ve Du-

man, 1997: 373). Anlaşılan Garîbî’nin daya-

naklarından birisi de söz konusu kaynaklar-

daki bu hadîstir. 

34. beyitten itibaren; “Men gedāyı künc-i 

mihrüñ ile sulŧān itdi kim/Źerre gelmez Ǿaynuma 

mülk-i Cem ü Faġfūr-ı Çįn” denilerek fahriye 

bölümüne geçilir. Üç beyitlik fahriyeden 

sonra, “Vaķtidür şāhā niķābuñ aç be-ĥaķķ-ı 

Muśŧafā/Hem be-ĥaķķ-ı ehl-i beyt u āl u ıŧret 

ecmaǾįn” girizgahıyla duaya başlanır ve şiirin 

sonuna kadar bu kısım devam eder. Kaside-

nin dua bölümü münacat nitelikleri gösterir. 

Bu kısımda dikkat çeken önemli bir nokta 

42. beyitte, Sünnî şairlerce yazılan şiirlerde 

Hazret-i Hasan ve Hüseyin için pek kulla-

nılmayan “Şebir ve Şubeyr” (vezin gereği 

Şebbir ve Şubbeyr) lakaplarının kullanılmış 

olmasıdır. Dolayısıyla bu kaside, medhi-

ye, girizgâhlar, fahriye ve dua bölümlerin-

den müteşekkil, naat, miraciye, münacat ve 

fezâil özellikleri gösteren bir kasidedir. 

Kasidenin Tam Metni 

Ķasįde

Ķıble-i erbāb-ı devlet KaǾbe-i ehl-i yaķįn

Nefs-i peyġamber imām-ı haķ emįrü’l-

müǿminįn

Māh-ı aǾlā-menzilet rifǾat-nişān-ı ŧā vü hā

Şāh-ı vālā-mertebe mesned-nişįn-i yā vü sįn

Kātib-i vaĥy-i Ħudā emr-dār-ı ħayl-i evliyā

ǾĀlim-i Ǿilm-i Nebį ser-dār-ı Rabbü’l-Ǿālemįn

Şāh-ı dįn yaǾnį ǾAlį-i Ǿālį-i aǾlā-laķab

Muķtedā vü hādį-i cemǾ-i ibādü’ś-śāliĥįn
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5.  Hel etā5 vaśfıyla medĥ itdi ŝenāsın Kirdgār

Lā-fetā6 medĥiyle vaśfın oħudı Rūĥu’l-emįn

 

Ravża-i pāküñde Rıđvān yüz dutup her 
ħıdmete

Yolına kipriklerin cā-rūb iderler ĥūr u Ǿayn

Fażlı baĥrinden getürdüm nažma birķaç dürr-i 
pāk

Ez-rivāyāt-ı śaĥįĥ-i ŧayyibįn ü ŧāhirįn 

Gel ķulaķ dut cānile ey cān Ǿaceb sırdur bu sır

İrmedi hįç kimse bu sırra meger ehl-i yaķįn

VażǾ-ı ĥaml itmek deminde Meryem-i Ǿiśmet-
penāh

Ķaçdı girdi KaǾbeye ez-güft ü gū-yı müdbirįn

10.  Geldi hātifden nidā-yı rūĥ çıħdı KaǾbe’den 

İrdi ol sāǾat vücūda ǾĮsį-i gerdūn-nişįn

Sırr-ı ĥaķ göstermek istedi anası ol şehüñ 

Vaĥy-i nāzil birle girdi KaǾbe’ye ol nāzenįn

Ķudret-i Allāh ile geldi vücūda ol velį

KaǾbeye virdi şeref ol pįşvā-yı ehl-i dįn

5 Hakikatte (kesin, şüphesiz) geldi. (İnsan, 76/1).

6 Lâ-fetâ illâ-Aliyyi lâ-seyfe illâ-Zülfikârı: Ali gibi kah-
raman, Zülfikâr gibi kılıç yoktur (Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ 
2/363-364).

Su çıħardıysa n’ola daşdan Ǿaśā-yı Mūsavį 

Eyledi mücrį şehüñ on barmaķı māǿ-i muǾįn

Şekl-i ejder gördi vü hem itdi aǾśāsın7 Kelįm

ǾAhd-i mehdinde dü şaķ ķıldı anı ol şāh-ı dįn 

15.  Üç yüz altmış altı yıldan śoñra Selmān  
 üstine 

Daşladı dest-i velāyet birle vurdu yāsemįn 

 

Fāŧımā cüfti olup Ĥaķ’dan mübārek bād içün

Zümre-i Zehrā eşiginde yüz urdı ber-zemįn

Źü’l-fiķār u Düldül ü tāc-ı le-Ǿamrük8 şeǿnine

Geldi Ĥaķ’dan kime śunǾ olmış idi luŧf 
įnçünįn

Ol zamāndan berü kim ķoydı nebį kitfine pā

Reşk idüp miǾrācına ĥasret çeker çarħ-ı berįn

Ol şeb-i miǾrāc kim Ĥaķ’dan Muĥammed 
ĥaķķına

DaǾvet-i vaĥy ü Buraķ indirdi Cibrįl-i emįn 

20.  Çıħdı miǾrāca Alį-i Ǿālį-i aǾlā-śıfāt

Her felekde bir melek seyr itdi Ħayrü’l-
mürselįn

7 Asıl metinde, Ǿaśāsından. Vezin gereği düzeltildi.

8 Le-Ǿamrüke innehüm sekretihim yaǾmehûn: (Ey 
Resûlüm) senin ömrüne andolsun (Hicr, 15/72).
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Ĥażret-i Ĥaķ’dan varup gūş itdi ŧoķsan biñ 

kelām

Cümlesin lafž-ı Şeh-i Merdān ile Ǿilme’l-

yaķįn 

Geldi çün seyrine peyġamber [ü] imām evliyā 

Ey mübārek bād idüp virdi nişān engüşterin

Anuñ içün mažhar-ı küll-i Ǿacāyib oldı kim

Barça peyġamberlere hem-rāh idi der-rāh-ı 

dįn

Hįç kim evlād-ı Ādem’den kemāl ü fażl ile

Olmadı hem-tāy illā-raĥmeten li’l-Ǿālemįn

25. Ceng içün leşker çeküp cemǾ olsalar 

 aǾdā-yı dįn

Öñine durmazdı ger olsaydı kūh-ı āhenįn

Luŧf u iĥśān [u] kerem donunda hergiz Ǿāleme

Gelmedi bir özge şekl ile daħı ol bį-ķarįn

Ger hezārān yıl oħursa vaśfını ins ü melek

Yazamaz miñden birin ecrin Kirāmen Kātibįn

Sāķį-i Kevŝer şeh-i śaf-der imām-ı ins ü cān

Şāh-ı merdān sırr-ı ĥaķ el-ĥaķ çünįn bāyed 

çünįn

Ķıldı hātifden yine göñlüme bir maŧlaǾ ŧulūǾ

Ħāk-i dergāhuñdadur rūy-ı niyāzum yā muǾįn

30. Ey velāyet taħtı olmışdı senüñçün şeh-nişįn

Ādem’i ol dem ki ķılmışdı muhammer māǿ vü 

ŧıyn

ǾĀleme ĥükm itdi yāduñ ile Süleymān nebį

Ey ki rūĥ-ı pāküñe yüz miñ hezārān āferįn

Ħusrev-i encüm kimi olmazdı cārį emri ger

Mühr-i mihrüñ olmasa şāhā aña naķş-ı nigįn

 

Naķş-bend-i levĥ-i kün taśvįr idelden Ādem’i

Yazmamışdur mihr-i ruhsāruñ kimi naķş-ı 

metįn

Men gedāyı künc-i mihrüñ ile sulŧān itdi kim

Źerre gelmez Ǿaynuma mülk-i Cem ü Faġfūr-ı 

Çįn

35. Her gice tā śubĥ nažm itsem ŝenā vü   

 medĥüñi

Başuma encüm saçar doķuz ŧabaķ dürr-i 

ŝemįn

Mehdį-i hādį diyüp her dem çekerler intiżār

İki Ǿālemde kim isterse ŝevāb-ı śābirįn 
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Vaķtidür şāhā niķābuñ aç be-ĥaķķ-ı Muśŧafā

Hem be-ĥaķķ-ı ehl-i beyt u āl u ıŧret ecmaǾįn

Źü’l-fiķāruñ her seĥer el üste dutup āfitāb

Düldül-i çarħa felek her śubĥ urar zerrįn zeyn

Ay u gün ins ü melek şāhā zi-māhį tā-be-māh

Muntažırlardur cemālüñe meger kim Ħāricįn

40. Ādemüñ irmez kemāl-i śafvetine iħtilāl

Secde ehline ķarįb olmasa İblįs-i laǾįn

Cümlenüñ aĥvāline vāķıfsın ey sırr-ı Ħudā

Bir dürür yanuñda Ǿilm-i evvelįn ü āhirįn

Mihrüñi įmān bilen Ǿāşıķlara ol dest-gįr

Ey be-ĥaķķ-ı Şebbir ü Şubbeyr ü Zeyne’l-
Ǿābidįn

Bāķır u Śādıķ Ĥaķį Kāzım Rıżā vü hem Taķį 

Hem Naķį vü ǾAskerį Mehdį-i mehd-i 
mihterįn

ǾAşķına kim ķullaruñ silkinde itgil ser-firāz

Vir Ġarįbįnüñ murādın yā imāme’l-muttaķįn

45. Dergeh-i luŧfuñdadur çeşm-i ümįdüm ķıl  
 kerem

Yā ǾAlį ibn-i Ebā Tālib emįrü’l-mü’minįn 

SONUÇ 

Garîbî, XVI. asırda Anadolu’da Safevî 

etkisiyle gelişen Şîî ve Alevî geleneğine gö-

nülden bağlı bir şairdir. Yukarıda inceledi-

ğimiz coşkun ve lirik kasidesi, bunun en gü-

zel örneklerinden biridir. Söz konusu kaside 

öncelikle, çeşitlilik gösteren medhiye bölü-

mü ve tür nitelikleri ile edebî açıdan dikkat 

çekmektedir. Bu şiirde her ne kadar Hazret-i 

Ali ön planda ise de diğer Şîa imamları ve 

büyüklerini de söz konusu eden bütünsel 

bir itikadî methiye özelliği mevcuttur. 

İncelediğimiz kaside; Şîa ile Sünnî kay-

naklar ve şairler arasındaki kimi ihtilafları 

göstermesi, XVI. asırda bir Osmanlı sahası 

şairindeki inanç farklılaşmasını yansıtması, 

ilk anda Sünnî bakış açısıyla şathiye gibi al-

gılanabilmesi ancak Şîa rivayetleri incelen-

diğinde anlam kazanması ve Anadolu veya 

Anadolu dışında daha sonra yazılan kendi-

sine benzer türlerdeki şiirlerin anlaşılmasını 

kolaylaştırması bakımından önemli bir şiir-

dir.
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BALIKESİR ÇEPNİ VE TAHTACILARINDA MUSAHİPLİK 

GELENEĞİNİN TOPLUM YAŞAMINDAKİ İŞLEVİ

FUNCTION OF COMPANION TRADITION IN COMMUNITY 
LIFE IN BALIKESIR ÇEPNİ’S AND TAHTACI’S 

Berna AYAZ1

ÖZET

Musahiplik, Alevi-Bektaşi geleneğinde 

sonradan kurulan bir akrabalık türüdür. Bu 

akrabalık, bir yol kardeşliği olarak ifade edil-

mektedir. Musahiplik kavramı Buyruk’ta yer 

almakta ve Alevi-Bektaşi geleneğinde önem 

arz etmektedir. Musahiplik hem inançsal 

hem de toplumsal gelişim açısından Alevi-

Bektaşi geleneğinde yüzyıllardır yer almış-

tır. Musahipliğin oluşumu öncelikle evli 

bireyler arasında anlaşmanın ardından, cem 

töreninde tüm canlardan rızalık alınmasına 

ve yine canların önünde söz verip ant içme-

ye dayanmaktadır. Bu kardeşliğin oluşumu 

hassas kurallara bağlıdır. Girilen yol, dönü-

lecek ya da vazgeçilecek bir yol değildir. Bu 

yol Hz. Ali ile Hz. Muhammed’in yoludur. 

Bu nedenle de ayrı bir ehemmiyeti bulun-

maktadır. Bu çalışmada Balıkesir merkezli 

Çepni köylerinden derlenmiş olan bilgiler 

ışığında musahiplik geleneğinin toplum içe-

1 Yrd. Doç. Dr., Bülent Ecevit Üniversitesi, Fen-
Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. 

risindeki işlev ve fonksiyonu değerlendiril-

meye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Musahip, Alevi-

Bektaşi, akrabalık, Balıkesir, Çepni.

ABSTRACT

Companionship is a kind of kinship 

established later in Alevi Bektashi tradi-

tion. This, kinship is expressed as a way of 

brotherhood. Concept of Companionship is 

included in Commandment and it has im-

portance in Alevi-Bestashi tradition. Com-

panionship has taken place centuries both 

religious and in terms of social development 

in Alevi-Bektashi tradition. The formation of 

companionship is based on primarily after 

making the first agreement between mar-

ried couples, taking consent from all people 

in cem ceremony (alevis come together in 

cem to raise god) and making promise and 

swearing an oath before people in cem cer-

emony. The formation of this brother hood 

depends on precise rules. The entered path 

is not a way to return or to be indispens-

able. This path is the way of the Prophet Ali 

and the Prophet Hz. Mohammed. Therefore 
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there is also a separete importance. In this 

study, the role and function of companion-

ship tradition will be evaluated in the light 

of information compiled from Balıkesir cen-

tered Çepni villages. 

Key Words: Companion, Alevi-Bek-

tashi, Kinship, Balıkesir, Çepni. 

GİRİŞ

Kelime anlamı olarak musahiplik; Türk-

çe Sözlükte: “sohbet, arkadaşlık eden”, “tat-

lı konuşmaları ile büyüklerin özellikle de 

padişahların güzel vakit geçirmelerini sağ-

lamakla görevli kimselere verilen ünvan” 

olarak tanımlanmaktadır (Türkçe Sözlük, 

1998).

Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat-

te ise: “biriyle musâhabe eden, sohbette bu-

lunan, konuşan, arkadaş”, “büyük bir zatın 

yanında bulunarak onu sözüyle sohbetiyle 

eğlendiren”, “padişahın hususi işlerinde 

bulunanların her biri” olarak yer almaktadır 

(Devellioğlu, 2005).

İsmail Kaygusuz, Musahiplik adlı çalış-

masında; “Arapça kökenli olan “musahip” 

sözcüğü, sözlük anlamıyla: “sohbetleşen, 

söyleşen, sohbet arkadaşı” demektir. Türk-

çe -lik son ekiyle kavramlaşıp, Alevilikte 

inançsal ve toplumsal akrabalığın, kardeşli-

ğin adı olmuş ve bu inanç sisteminin önemli 

kurumlarından birini oluşturmuştur” de-

mektedir.

İsmail Onarlı, Alevilikte Cem ve Musa-

hiplik adlı çalışmasında musahipliği; evli 

iki kişinin eşleriyle birlikte, ölünceye kadar 

kardeş kalacaklarına, birbirlerini koruyup 
kollayacaklarına, birlik ve beraberlik içinde 
yaşayacaklarına dair, dedenin ve cem toplu-
luğunun önünde söz vermeleri neticesinde 
oluşan toplumsal bir akrabalık kurumudur” 
şeklinde açıklamaktadır. 

Seyit Derviş Tur ise Erkanname Alevili-
ğin İslam’daki Yeri ve Alevi Erkanları adlı ça-
lışmasında, musahipliği Alevi-Bektaşilerde 
evli olan iki ayrı çiftin pir huzurunda “ik-
rar” vererek “yol kardeşi” olmalarına musa-
hiplik denir” olarak tanımlamaktadır.

Balıkesir yöresinde musahip kelimesi-
nin yanında: sağdıç, ahret kardeşi şeklinde 
adlandırmalar da tespit edilmiştir. Bilindi-
ği gibi sağdıç kelimesi genellikle düğünde 
damada eşlik eden erkek anlamında kulla-
nılmaktadır. Ancak Balıkesir yöresinde mu-
sahip için de “sağdıç” kelimesi kullanılmak-
tadır. Ahret kardeşi ise genellikle bayanlar 
arasında kurulan kardeşlik bağını akla getir-
mekle birlikte alan araştırmamız neticesinde 
yine bu kavramın da musahip kelimesinin 
karşılığı olarak kullanıldığı tespit edilmiş-
tir.

Musahip kelimesinin sözlük anlamına 
bakıldığında: “sohbet, arkadaşlık eden kim-
se” olarak yer aldığı görülmektedir. Kaynak 
şahıslarımız musahipliği “dört canın bir can 
olması” şeklinde tanımlamaktadırlar. Mu-
sahipliğin ilk şartı evli olmaktır. Bekâr kim-
seler musahip olamazlar. Teklif erkeklerden 
gelir ve eşinin de mutlaka rızası olması ge-
rekmektedir. Musahipliği her ne kadar er-
kek teklif etse de onu yürütecek olanın ka-

dın olduğuna inanılır. 
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Musahipliğin bitmesinin hem dini hem 

de toplumsal açıdan yaptırımları çok büyük-

tür ve bu yaptırımlar kişilerin çocuklarını, 

ana-babalarını da etkilemektedir. Musahip-

lik diğer kardeşliklere göre kuruluş aşama-

sından başlayarak kesin kural ve yaptırım-

lara sahiptir. Topluluk önünde içilen ant, 

musahiplik ceminde meydana gelmektedir. 

Musahibi olmayan bir kişinin öteki dünyada 

Hak didarı göremeyeceğine dair bir inanç 

vardır. Bu çalışmada musahiplik geleneği-

nin, Balıkesir yöresinden derlenen bilgiler 

bağlamında günümüz Alevi toplumu için 

önemi ve işlevi üzerinde durulacaktır. 

1. Musahipliğin Kökeni

Musahip olacak kişiler öncelikle cemde 

dedenin huzuruna gelirler ve bu isteklerini 

dile getirirler. Dede bunun zor bir yol oldu-

ğunu “gidenin malı dönenin canı” şeklinde 

bir uyarıyla hatırlatır. Kendilerine bir yıl 

süre tanır. Bu süre zarfında çiftler birbirleri-

ni tanırlar. Eğer bundan sonra kararlarında 

ısrarcılarsa musahiplik ceminde toplanılır 

ve ikrar verilir. İkrar vermek ant içmek de-

mektir ve artık bu yolun dönüşü bulunma-

maktadır. Ant içilirken o topluluktaki her-

kes adaylardan razı olmalıdır. Aksi halde 

kardeşlik gerçekleşemez. Çünkü oluşacak 

olan bu kardeşlik dört canın dışında tüm 

topluluğu etkileyecektir. 

Musahipliğin kökeni hakkında iki gö-

rüş vardır. İlki Hz. Muhammed’in kırklar 

ceminde Hz. Ali ile kurmuş oldukları kar-

deşliktir. İkincisi ise Mekke’den Medine’ye 

göç, yani hicret sırasında ortaya çıktığı yö-

nündedir. Hz. Muhammed ile Hz. Ali’nin 

musahip olması şu şekilde anlatılmaktadır: 

“Herkes yerine oturduktan sonra 

Tanrı’nın elçisi, inananlara dönerek;

‘Ey inananlar, her iki kişi birbirinizi mu-

sahipliğe kabul edin’, buyurur.

Muhammed’in buyruğu üzerine her ina-

nan kendisine bir kardeş bulur. Her iki kişi 

karşılıklı birbirini kardeşliğe kabul eder. 

Bu yolla tüm inananlar birbirinin mu-

sahibi olur. Hz. Ali yalnız kaldığını görünce 

ayağa kalkarak;

‘Ey Tanrı’nın elçisi ben tek kaldım, ben 

kiminle kardeş olayım?’ der. Bunun üzerine 

Muhammed;

‘Ey Ali, sen benim kardeşimsin; tıpkı 

Musa ve Harun gibi. Ya Ali, bundan böyle 

sen de seni izleyenlerin, sana inananların 

belini bağla’ buyurur.

Dileğe uyan Ali, Muhammed katında, 

önce Selman-ı Farisi’nin, sonra Kamber’in, 

ardından da Süheyl’in kuşağını bağlar. 

İnananlar bu durumu kutlamak ister. 

İçlerinden biri peksimet, hurma ve yağ ge-

tirir. Ali, Muhammed’in önünde peksimet, 

hurma ve yağdan lokma yapar ve herkese 

sunar. Tüm inananlar bu lokmadan yiyerek 

doyar.

Sonuçta bir lokma artar. Bu lokmayı, o sı-

rada Medine’de bulunan Hasan, Hüseyin ve 

Fatümatüz-Zehra’ya göndermeye karar ve-

rirler. Mecliste bulunanlar artan lokmayı bir 
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kaba koyarlar ve kabı, hanedanın hizmetkârı 

Selman-ı Farisi’ye verirler. Selman-ı Farisi, 

kabı hiç yere koymadan Medine’ye ulaştırır 

ve bir sehpanın üzerine bırakır. 

Sufiler, Ehlibeyt’e lokma gönderilmesini 

bir sevgi belirtisi olarak algılarlar; birbirleri-

ne lokma göndererek bu olayı sürekli canlı 

tutarlar” (Korkmaz, 2007: 182-183). 

Musahip tutmanın kökeni yaradılışa 

kadar götürülmekte ve ilk kardeşliğin de 

Cebrail ile Hz. Âdem arasında yapıldığına 

inanılmaktadır. 

İmam Cafer-i Sadık Buyruğu’nda ise; 

musahiplik “pir önünde kardeş olan, kırklar 

katında kırklar ile kardeş olur. Ve on yedi 

erkânın edebini bilip seyran olana arif-i bil-

lan ve barikullah denir. Ve kişi kâmil bir 

pir meydanında kardeş olunca, yetmiş yedi 

erkânda ve on yedi erkânda (erkân) sahibiy-

le musahip olur. Bir baba ve ana karnından 

doğmakla kardeş olunur. Çünkü bir kırktır, 

kırk birdir. (Buna) birlik makamı denir” şek-

linde anlatılmaktadır (Bozkurt, 2009: 7). 

Musahibi olmayanlarla ilgili olarak 

Buyruk’ta şöyle denilmektedir: “Her adam 

kendi akranı, kendi emsali ve münasibi ile 

musahip olmazsa tuttuğu ikrar yanlıştır. 

Uğraşları boşunadır. Ve hayırları kabul 

değildir. Ve ahrette azapta olup Hazreti 

Hakk’ın rahmetinden ve Hazreti Resul’ün 

şefaatinden yoksun kalır. Dört kapının, kırk 

makamın, on yedi erkân merdudu olur” 

(Bozkurt, 72).

Musahiplik hakkında kaynak şahısları-

mızdan dede Naci Yüksel şu bilgileri ver-

mektedir:

“Musahiplik Alevi-İslam inancı içeri-

sinde edep, erkân, adaba bağlı dört canın 

bir araya gelip, birbirlerine söz vermesiyle 

beraber başlar. Allah’a kul, Muhammed’e 

ümmet Ali’ye talip olabilmek için verilen 

ikrara bağlı olarak, kâmil insan olma yolun-

da yürüyecek canların dördünün bir araya 

gelmesiyle musahiplik oluşur. Musahiplik 

İslamiyet öncesinde de vardı. Hz. Ali efen-

dimiz Kırklar’da cem yürütüyordu. Hz. 

Peygamberimiz Kırklar’a geldiğinde ceme 

katıldı. Ceme katıldıktan sonra beraber lah-

mıke lahmı cismike cismi dediğimiz hadise 

uyarak herkesin musahip tutmasını istedi-

ler. Orada ikisi bir vücut oldu ve tüm İslam 

içerisinde peygambere inananların musahip 

tutmasını istediler. Daha sonra iman eden-

ler İslamiyet’in getirdiği o güzel inanç sis-

temine musahipliği uyarlamış ve dört tane 

can bir araya gelerek birbirleriyle musahip 

olmuşlardır. Musahiplik, malı mala, canı 

cana katmaktır. Kişi kardeşinden vazgeçe-

bilir ama musahibinden vazgeçemez. Musa-

hiplik erdemleşmektir. Hak yolunda yürü-

mektir.

Musahiplerin birinin suçu dördünün 

suçudur. Birinin sevabı dördünün seva-

bıdır. Artık onlar musahip olduğu andan 

itibaren, ölmeden evvel ölen, hesaba çekil-

meden evvel hesabını veren arınmış kullar-

dan olmaktadırlar. Musahip olmadan önce 

iki önemli nokta vardır. Birincisi ırzla ilgisi 
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olan hiç kimseyi musahip yapmıyoruz. İkin-

cisi kan dökeni musahip yapmıyoruz. Can-

lar, birbirlerinin rızalığını aldıktan sonra 

gelirler. Rızalığı kişi önce kendisinden alır. 

Ben dürüst müyüm doğru muyum bu yolda 

ilerleyebilir miyim birini incittim mi ağlat-

tım mı haram var mı üzerimde? diye ken-

dini bir süzgeçten geçirir. Hak-Muhammed-

Ali yolunda yürüyebilecekse halktan rızalık 

alır, halktan da rızalık aldıysa en son gelip 

cemden de rızalık alır. Üç rızalık bir araya 

gelmediği takdirde musahip olunması zor-

dur.” 

Musahip olmak isteyen kişiler öncelikle 

kendi aralarında karar verdikten sonra de-

denin huzuruna gelerek bu isteklerini dile 

getirirler. İstekleri kabul olduktan sonra ik-

rar verirler yani ant içerler. 

“Musahip olmak isteyen canlar geldiğin-

de tanıması için bir yıl gibi süre verilir. Aynı 

köydense böyle bir süreye gerek olmayabi-

lir. Çünkü oradaki insanlar zaten birbirleri-

ni doğumlarından itibaren tanırlar. Birbirle-

rini tanıdıktan sonra gelirler. Biz musahip 

etmeden önce sorarız. Yaşantısında ne var? 

Nişanlısını bıraktı mı? Başkasının nişanlısını 

alanı kabul etmeyiz örneğin. Eşine, aşına, eli-

ne, beline, diline sadık mı? Bunların hepsini 

cem içerisinde inceleriz. İnceledikten sonra 

cem erenlerine sorarız. Onlar olur verdikten 

sonra; Allah’a kul, Muhammed’e ümmet, 

Ali’ye talip olmak üzere buraya gelen can-

larımızın bu yola girmelerine engel olabile-

cek bir durumun varlığının olup olmadığını 

cem erenlerine sorarız. Eğer bir engel varsa 

bunu çözmeye çalışırız ancak çözülemeye-

cek noktadaysa onu musahip yapmayız. Bu 

duruma tamamen orada bulunan on iki hiz-

met sahibiyle cem erenleri karar verir. Evli-

ya buyruğu dediğimiz İmam Cafer-i Sadık 

Hazretleri’nin buyruğu doğrultusunda biz 

bunları inceleriz. Hangi boyuttaysa o boyu-

tuna göre canları yönlendiririz.

Kur’an-ı Kerim’de musahip olanlar için 

‘ey kilime bürünmüş kullar’ denir. Bizim sar-

kı dediğimiz şey de budur. Dört canın üzeri 

tamamen örtülür. Musahip olduktan sonra 

bunların cenaze namazları kılınır. Yani öl-

meden önce ölünür. Nefis öldürülür. Çünkü 

kişi sorumlu olmadığı yaşamdan sorumlu 

olduğu bir yaşama geçer. Musahip olmadan 

önce sorumsuzdur. Musahip olmadan önce 

kul kusur işler sultan bağışlar. Biz o kişiye 

musahip olmadan önce cahil gözüyle baka-

rız. Musahip olan söz verir ikrar verir, cem 

erenleri öncelikle bunu duyar. 

‘Allah’a kulum, Muhammed’e ümmetim, 

Ali’ye talibim’

Benim dinim İslam,

Kitabım Kur’an,

Mezhebim hak mezhebi,

El verdim, etek tuttum,

Tuttuğum etek Seyyid Köse Süleyman 

Ocağı,

Pirim, mürşidim, evvela ahır-ı Hünkar Hacı 

Bektaş-ı Veli,

Hoholamıcam, dil dinlemicem, yalan 

söylemicem, 

Yalancı tanıklığı yapmıcam,
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Gözümle görmediğimi gördüm demicem,

Kulağımla işitmediğimi işittim demicem,

Kimseye iftira ithamda bulunmıcam,

Helalimden başka harama kemer 

çözmicem’ 

İkrar verdikten sonraki durum ise bir sır 

olarak ifade edilmektedir. Hizmet başladığı 

andan itibaren musahibi olmayanlar cem-

den çıkarılır sadece musahibi olanlar cemde 

kalmaya devam ederler. Bu noktadan sonra-

sının anlatılması uygun görülmemekte sırra 

ihanet olarak değerlendirilmektedir (K.Ş. 1, 

K.Ş. 2).

2. Musahip Olan Kişilerin 

Sorumlulukları

Musahip olduktan sonra musahip olan 

kişiler birbirlerine ve içinde bulundukları 

topluluğa karşı sorumludurlar. Musahiplik 

sıkça tekrar edildiği üzere dönüşü olmayan 

bir birlikteliktir. Musahipler kendilerinden 

sorumlu oldukları kadar musahip oldukla-

rı diğer aileden de sorumludurlar. Kaynak 

şahıslarımızın ifadesiyle musahip olan kişi-

lerin artık kanı kandır cesedi cesedidir. Bi-

rinin günahı dördünün günahıdır. Birinin 

sevabı dördünün sevabıdır. Musahipler bir 

yerde kardeştirler. Musahipliğin amacı malı 

mala canı cana katmaktır. Musahip musahi-

bi hakkında hiçbir kötülük düşünemez. Kişi 

gerektiğinde kardeşinden vazgeçebilir ama 

musahibinden vazgeçemez. Musahiplik er-

demleşmek olarak değerlendirilmektedir. 

Önceki hayatındaki yanlışlara tövbe ederek, 

insan-ı kâmil olma yolunda, Hak yolunda 

yürümek olarak düşünülmektedir. Onlar, 

musahip oldukları andan itibaren ölmeden 

evvel ölen, hesaba çekilmeden evvel hesabı-

nı veren arınmış kullardan olmaktadırlar. 

Musahip olduktan sonra bu kişilerin 

cenaze namazları kılınır. Bu ölmeden önce 

ölmeyi simgelemektedir. Buradaki amaç 

ölümün hatırlatılarak nefsin öldürülmesi-

nin gerekliliğini vurgulamaktır. Çünkü kişi 

musahip olmadan önceki yaşamında so-

rumluluk sahibi değildir. Musahip olduğu 

andan itibaren ise artık sorumluluk sahibi-

dir. Kaynak şahıslarımızın ifadesiyle, mu-

sahip olmadan önce kul kusur işler sultan 

bağışlar. Musahip olmadan önce kişiye ca-

hil gözüyle bakılmaktadır. Bu cehalet döne-

minde ırz ve kanla ilgili hususların dışında 

af her zaman vardır. Bu konuda suç işleyen 

kişiler ömür boyu ceme gelemezler. İntihar 

eden kişiler için de cenaze namazı kılınma-

maktadır. Musahip olduktan sonra dede bu 

kişilere: “Biriniz Muhammed biriniz Ali ol-

dunuz. Biriniz Fatma Anamız birimiz Hati-

ce Anamız oldunuz” demektedir (K.Ş.1). Bu 

işin; zorluğu, sorumluluğu, bu kişileri tem-

sil ettikleri, bir kez daha hatırlatılmaktadır. 

Musahipler öncelikle temsil ettikleri kişilere 

karşı sorumludurlar.

Musahip musahibe küsemez. Musahip 

musahibin varisidir, bir elmanın yarısıdır. 

Birbirine küsen Allah’a küser. Muhammed’e 

küser, Ali’ye küser. Dört can bir candır, bir-

birini incitemez. Yüzünü ters çeviremez. 

Musahiplerin arasına kimse giremez. Ne 

anaları ne de başkaları. Musahip olan ki-

şilere sıkça şu öğüt verilmektedir “Biriniz 

şiddete geldiğinde biriniz susmasını bile-
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ceksiniz. Yoksa birbirinizi incitirsiniz o za-

man da Allahınızı incitirsiniz. Musahibine 

yumruk atan kendine yumruk atar. Musa-

hibini inciten kendini incitir, atasını incitir, 

Muhammed’i incitir, Ali’yi incitir, Hatice’yi 

incitir, Fatma’yı incitir (K.Ş.1). Bir insan 

anasını babasını kırabilir ama musahibini 

asla kıramaz. Musahibin musahibe kırgın-

lığı Ağustos ayında bir mendilin kuruması 

kadardır (K.Ş.3). Musahip ceminde kişiler, 

Kuran’a el basarak karşılıklı birbirlerine kö-

tülük yapmayacaklarına, kötü bir şey söy-

lemeyeceklerine, eline, beline, diline sahip 

olacaklarına yemin etmektedirler. Musahip 

olunan kişiyle küslük kabul edilmemekte 

ve her ne olursa olsun bozulmayacağı dü-

şünülmektedir. Musahipliğin bozulması de-

mek tüm topluluğa, inanca sırtını dönmek 

demektir (K.Ş. 4).

Musahiplerin bir olduğu “dört can bir 

can” ifadesiyle sık sık dile getirilmektedir. 

Birinin yapmış olduğu hata dördünü de 

bağlar. Birinin yapmış olduğu iyilik dör-

düne de pay edilir. Eğer birisi bir kötülük 

yaparsa hepsi de düşkün olur. Örneğin biri 

adam öldürdü. Dördü de artık ceme, yola 

gelemez. Çünkü cana kıymanın herhangi 

bir savunması olduğuna inanılmamaktadır. 

Musahibi de bu kişiye engel olmadığı, onu 

yanlış yapmaktan alıkoyamadığı için suçlu-

dur. Musahipler musahibiyle maddi konu 

üzerinde de tartışmazlar. Çünkü dört can 

bir can denildiğinde; dede Kuran’da Fetih 

Suresi’ni, İsm-i Azam duasını çiftlerin üze-

rine okumuştur. Bu durumda malın hesabı 

yapılamaz (K.Ş. 5). Bir hata yaparak musahi-

binin yüzünü eğdiren kimsenin toplum içe-

risinde kimse selamını almamakta, hakkını 

helal etmemektedir (K.Ş. 6).

Musahibin musahibe kırılma gibi bir 

hakkı bulunmamaktadır. Musahip olan kişi-

ler bu yolun devamını istiyorlarsa, bir göz-

lerini kör bir kulaklarını sağır etmek duru-

mundadırlar. Kaynak şahıslarımız bu duru-

mu musahiplikte incinsen de incitmeyecek-

sin şeklinde açıklamaktadırlar. Musahipler 

birbirlerinin evine sorgu-sual olmadan, izin 

almadan, haber vermeden girebilmekte, ge-

rektiğinde kendi eviymiş gibi kendine sof-

ra bile kurdurabilmektedirler. Çünkü artık 

o kişi, o evin insanlarından biridir (K.Ş. 5). 

Musahiplik bozulmaz ve bir kişi ömründe 

bir kişiyle musahip olabilmektedir. Musa-

hibiyle arası bozulan kişi hiçbir düğüne, 

derneğe, toplantıya katılamaz. Musahibiyle 

küsen kişi düşkün ilan edilir. Örneğin bay-

ramda dedenin evinde kurban eti yemek 

için toplanılır ve herkes orada kurban etin-

den yer. Musahibiyle küs olan kişi buna ka-

tılamaz. Kimse verdiği selamı almaz (K.Ş. 6, 

K.Ş. 7).

Musahiplik, iyiliğin de kötülüğün de se-

vincin de hüznün de birlikte paylaşıldığı bir 

kurumdur. Örneğin, musahiplerin çocukla-

rından biri hırsızlık yaptı. Çocuğun öz an-

nesi babasıyla birlikte musahipleri de ceza 

almaktadırlar. Bu bir oto kontrol sistemidir. 

Bu nedenle kaynak şahıslarımızın çoğu ken-

di köylerinde kötü bir olay olmadığını be-

lirtmektedirler. Çünkü herkes birbirinden 

sorumludur. Herkes birbirinin bacı kardeşi-

dir (K.Ş.8).
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Musahiplerin birbirlerine ve bulunduk-

ları topluluğa karşı sorumlulukları bulun-

maktadır. Bu sorumlulukların yerine geti-

rilmemesinin yaptırımları ağırdır. Musahip 

ceminde dede, talipleri baştan: “gelme gel-

me, dönme dönme, gelenin malı dönenin 

canı” ifadesiyle uyarmakta ve talipler de söz 

vermektedirler. Bu söz yalnızca birbirlerine 

ya da dedeye verilen bir söz değildir. Orada 

bulunan tüm topluluğa verilmiş bir sözdür. 

Hz. Ali’ye verilmiş bir sözdür. Bu nedenle 

de yaptırımları ağırdır.

Musahiplerin dördü de yanlış bir hare-

ket yapmamalıdırlar. Birbirlerinin boynunu 

bükmemek, yüzünü eğmemek için azami 

dikkat göstermelidirler. Böyle bir durum-

da ertesi yıl yola giremezler. Cezası ağırdır 

(K.Ş. 2, K.Ş. 9).

Kaynak şahıslarımızdan biri kendi aile-

sinin başından geçen bir olayı anlattığında 

durumun ciddiyeti daha net ortaya çıkmış-

tır. Kaynak şahsımızın ifadesi şu şekildedir:

“Benim annem vefat etti. Annem he-

men dardan indi. Bir yıl sonra dardan indi. 

Annemin babamın sağdıç olduğu kişilere 

büyükanne, büyükbaba diyoruz. Onlarla 

ilişkimiz devam ediyor. Sağdıcın sana öl-

dükten sonra da şefaat eder. Annemden 

sonra babam bizden biriyle evlenmedi. Ya-

bancıyla (Sünniyle) evlendi. Şimdi koca ana 

ile koca amcam öldüğünde dardan inemeye-

cek. Dördü arasından bir tek annem dardan 

inmiş olacak. Babam Yörükle evlendiği için. 

Öbür dünyada annem ne sağdıçlarıyla ne de 

babamla buluşamayacak. Teyzem de vefat 

etti. Teyzemin kocası da Azeriyle evlendi. 

Teyzem dardan inemedi. Hiç inemeyecek. 

Bir nevi Alevi inancına göre öbür dünyada 

yaşayamayacak.” (K.Ş. 2)

Musahipler birbirlerinin düğün, dernek 

her türlü işine maddi manevi yardım etmek 

zorundadırlar. Bir kişinin musahibinin ve-

fatı durumunda onun ailesinden de kalan 

taraf sorumludur. Çocukları okuyorsa okut-

mak, evlenecekse evlendirmek, hastaysa 

bakmak geride kalan musahibin görevidir 

(K.Ş. 6). Günümüzde musahipler farklı yer-

leşim yerlerinde de yaşamaktadırlar. Bu ne-

denle devamlı bir arada olma zamanları da 

daha azdır. Ancak yine de musahipler bir-

birlerini en azından haftada bir defa aramak 

zorundadırlar. İnanca göre kırk sekiz cuma 

musahip musahibini ziyaret etmelidir. Bu 

ziyaret yalnızca yas ayı olması nedeniyle 

Muharrem ayında aksayabilir (K.Ş. 3). 

Musahiplerden birinin vefatı durumun-

da geride kalan yeniden musahip olamaz. 

Erkek musahip öldüğünde musahiplik bi-

ter. Ancak geride kalan dul kadın yeniden 

bir evlilik yaparsa o evlilikten olan musa-

hipliğini devam ettirir. Musahip olan erke-

ğin eşinin vefat etmesi durumunda, erkek 

boşanmış bir kadınla evlenirse musahipli-

ğe devam edememektedir. Bu kişi düşkün 

ilan edilmektedir. Bu noktada boşanmanın 

Alevi inancında hoş karşılanmadığı ortaya 

çıkmaktadır. Bir kadının eşinin vefatı nok-

tasında dul kalması ve yeniden evlenmesi 

olağan bir durum olarak değerlendirilirken, 

boşanması hoş karşılanmamakta, boşanmış 

bir kadınla evlenen erkek de düşkün ilan 
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edilmekte ve bunun cezasını diğer musahip-

ler de çekmektedirler. Çünkü musahiplerine 

engel olmamışlar, onu yanlıştan geri döndü-

rememişlerdir. Kaynak şahıslarımızdan biri, 

musahibinin boşanmış bir kadınla evlenme-

sine engel olamadığı için abisinin dardan in-

dirme törenine katılamamıştır (K.Ş.10).

Musahipli olan kişilerden biri gece öl-

müşse, diğeri gece yarısından sonra delil ya-

kar. Elleri dizlerinin üzerinde, sol parmakla-

rının üstü sağ elin içine gelecek şekilde diz 

çöker ve hiç hareket etmeden aynı şekilde 

bekler. Sadece nefes söyleyerek ağıda katı-

lır, onun dışında hiç hareket etmez. Saygısı-

na ve gücüne göre hareketsiz bekleyiş saba-

ha kadar bile sürebilmektedir (Biçen, 2005: 

128).

Musahipler davranışları noktasında 

birbirlerine karşı sorumlu oldukları kadar, 

içinde bulundukları topluluğa karşı da so-

rumludurlar. Köyün birinde iki musahip 

birbirlerine küfrederler. Sonra tekrar barışır-

lar ancak cemde oradaki topluluk bu kişiler-

den şikâyetçi olur. Musahip musahibe nasıl 

böyle davranır diye dedeye sorarlar. Bu kişi-

ler cemden atılma noktasına gelirler. Kavga 

eden iki musahibin arasına Hz. Ali bile gire-

mez. Küs olan iki musahibi barıştırmak kim-

senin işi değildir. Bu kişiler önce kavga edip 

barıştıkları halde, köylüler onların musahip 

erkânına karşı olan davranışlarından dolayı 

onlardan şikâyetçi olmuşlardır (K.Ş. 3).

Musahipliğin şartları ve uygulama-

sı ağır olsa da kaynak şahıslarımız bu işin 

hazzının da olduğunu belirtmektedirler. Bir 

kişinin musahibi olmadan ölmesi durumun-

da hak didarını göremeyeceğine inanılır. Bu 

düşkünlüktür. Musahibi olmayan kişiler 

öldükleri zaman dardan indirilmez. Nama-

zı kılınır, yedisi, kırkı yapılır ancak dardan 

inemez (K.Ş. 11).

Musahiplerin kardeşlikleri toprakla su-

yun, Hz. Muhammed ile Hz. Ali’nin kar-

deşliklerine benzetilmektedir. Bu nedenle 

musahibin musahibe olan kızgınlığı ağustos 

ayındaki mendilin kuruması kadar olma-

lıdır. Daha fazla küs kalmak günah olarak 

değerlendirilmektedir (K.Ş. 12).

Musahiplerin çocukları evlendiğinde öz 

anne-baba neyi yaparsa musahipler de aynı-

sını yapmaya çalışırlar. Bu konuyla ilgili şu 

rivayet anlatılmaktadır: Pir Sultan Abdal bir 

yere gider. Kendisi yokken kızına dünürcü 

gelir. Pir Sultan Abdal’ın Ali Baba ismin-

de bir musahibi vardır. Pir Sultan Abdal’ın 

kendisi olmadığı için musahibi kızı verir. 

Düğününü yapar. O da benim kızımdır der 

(K.Ş. 5).

3. Musahip Ceminden Sonraki 

Sorumluluklar

Musahip olduktan sonra her şey bitmiş 

değildir. Musahipler her yıl ceme gelerek 

kendisinin ve musahibinin dürüst olduğunu 

ispat etmek zorundadır. Gelmedikleri tak-

dirde düşkün olarak ilan edilirler. Yol düş-

künü olurlar (K.Ş.1). Bu cemlerde kişi, Hak-

Muhammed-Ali yolunda görülüp sorulma-

ya gelmiştir. Bir yıl içinde yapılanların hesa-

bını vermek zorundadır. Birine kırıldın mı? 

Kırdın mı? Kul hakkıyla geldin mi? Haksız-
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lık mı yaptın? Hak mı aldın? Bütün bunların 

sorgusu yapılır. Cemde kapıdan girildiğin-

de kişi: “Hu erenler Hak-Muhammed-Ali 

yolunda görülüp sorulmaya geldim” der. 

Bu olayı kaynak şahıslarımız ağır bir yü-

kümlülük olarak görmektedirler. Musahip 

ceminde de ilk önce kişiler cemevinin kapı-

sından girdiğinde “bugüne kadar yaptığım 

günahlarımdan tövbe estağfirullah” sözünü 

üç defa tekrarlamaktadırlar. Kul mutlaka 

hata yapar, ancak musahip olduktan sonra, 

kemerbesti bağladıktan sonra bireyler acaba 

bir hataya düşer miyim kaygısını taşımakta-

dırlar (K.Ş.1, K.Ş.12).

4. Musahipliğin Toplumsal 

Yaşamdaki İşlevi

Musahipliğin uygulanmaması Alevi 

köylerinde hoş karşılanmamakta ve top-

lumsal sorunların ortaya çıkmasına neden 

olmaktadır.

Balıkesir ili İvrindi ilçesine bağlı Soğan-

bükü köyüne bir süre dede gelmez. On dört 

yıl öncesine kadar da musahiplik törenleri de 

yapılmaz. Bu süreç içerisinde boşanmaların 

arttığı, gençlerin yaşlılara saygısının kalma-

dığı kaynak şahıslarımız tarafından aktarıl-

mıştır. Şimdi yeniden köy toparlanma içeri-

sindedir (K.Ş.2, K.Ş. 9). Kaynak şahıslarımız 

eğer musahiplik uygulamasında bir kesinti 

olmamış olsaydı köyde bozulmaların olma-

yacağını, musahibinin kötü bir şey yapmaya 

mutlaka engel olacağını belirtmektedirler. 

Musahibin olmadığı durumlarda bireyler 

boşvermişlik içerisinde kalmışlardır. Köyde 

iki üç yıldan beri herhangi bir kavga ve kötü 

sözün olmadığı, gençlerin büyüklerin önün-

den geçmedikleri belirtilmektedir. Köye, de-

denin yeniden gelmesiyle birlikte cemlerde 

toplumun bilinçlendirildiği ve başta dede-

nin bedduasını almaktan korkulduğu dile 

getirilmektedir. İnanışa göre; dedenin duası 

da bedduası da geçmektedir (K.Ş.13).

Balıkesir ili Bigadiç ilçesine bağlı Gü-

vemçetmi köyünde de şu ana kadar iki cina-

yet olayının olduğu ve bu kişilerin de ceme 

giremedikleri hatta cemi ağızlarına bile 

alamadıkları belirtilmektedir. Aynı köyde 

musahibiyle kavga eden, ağza alınmayacak 

sözler söyleyen bir kişinin ise musahibini 

kırmasının ardından tüm işlerinin bozuldu-

ğu, traktörünü, evini, arabasını kaybettiği, 

köyden ayrılmak zorunda kaldığı ve şeker 

hastası olarak bacağının kesildiği ibretlik bir 

hikâye olarak anlatılmaktadır. Musahibinin 

kötü sözleri karşısında olgun davranan kişi-

nin ise hayatında bir değişiklik olmamıştır 

(K.Ş. 12). Bu nedenle musahibinle aranı bo-

zarsan başına her türlü iş gelir inancı köyde-

kiler tarafından yaşanarak tespit edilmiştir. 
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SONUÇ

Balıkesir Çepni ve Tahtacılarından derle-

nen bilgiler ışığında musahiplik geleneğinin 

devam ettiği ve yaşanılan toplum içerisinde 

etkili bir rol oynadığı görülmektedir. Musa-

hiplik köken itibarıyla Hz. Muhammed ve 

Hz. Ali’ye dayandırıldığından dolayı olu-

şum bağlamında ayrı bir kutsiyet taşımak-

tadır. Bireylerin gönül rızalarıyla sonradan 

kurulan bu kardeşlik sistemi, yaşanılan top-

lumda birliğin ve beraberliğin devamının 

yanı sıra toplumsal düzenin sağlanmasında 

da önem arz eden bir kurumdur. İki aile bir 

araya gelerek cemde toplum önünde söz ver-

mektedir. Verilen sözden dönmenin, dinen 

ve toplumsal açıdan büyük yaptırımları bu-

lunmaktadır. Musahipler toplum yaşamın-

da öncelikle kendilerine, sonra birbirlerine 

ve son olarak da yaşadıkları topluma karşı 

sorumludurlar. Musahip olan çiftler birbir-

lerinden ve birbirlerinin yapmış olduğu her 

türlü iyilik ve kötülükten de sorumludur-

lar. Bu sorumluluk yalnızca çiftlerin ken-

dilerine değil onların tüm aile fertlerine de 

sirayet etmektedir. Bu da yaşanılan toplum 

içerisinde sarsılmaz bir oto-kontrol sistemi-

ni oluşturmaktadır. Bu nedenle yaşanılan 

toplum içerisinde problemler büyümeden 

hallolmakta, bireylerin yanlıştan kaçınma-

ları için gerekli denetim ortamı sağlanmak-

tadır. Musahiplik, bireylerin ve toplumun 

otokontrol mekanizmasıdır. Herhangi bir 

hata yaparken bu hata sadece kişiyi ve aile-

sini değil; kendisine güvenip onunla Allah 

huzurunda aynı yola çıkan kişileri de etki-

lemektedir. Bu açıdan, bireyleri vicdanları 

bakımından da kontrol etmektedir. Musahi-

bi olanlar hayat karşısında kendilerini daha 

güvende hissetmektedirler. Kendilerine bir 

şey olduğunda musahiplerinin varlığını his-

setmekte, doğum, düğün, ölüm gibi zaman-

larda maddi ve manevi anlamda da destek 

bulabilmektedirler. 
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TÜRĀBĮ DEDE-HURÛFÎLİK VE RİSALESİ* ÜZERİNE

ABOUT TÜRĀBĮ DEDE-HORUFISM (LETTERISM) 
AND HIS EPISTLE

Birol AZAR1

ÖZET

Harfler bizi doğrudan yazıya götürmek-

tedir. Harf ve rakamların yorumlanması ve 

aralarında çeşitli özel ilişkiler kurulması ve 

böylelikle görünen amaçlarının ötesinde 

anlamlandırılmaları tüm eski kültürlerde 

görülen ve neredeyse yazının tarihiyle aynı 

zamanda başlamış bir uğraştır. Harfçilik ve 

etkilerinin İslam’da ne zaman ortaya çıktı-

ğı konusu oldukça tartışmalıdır. Hurûfîliğe 

göre, varlığın özü sesten oluşur. Evren, sesin 

ortaya çıkması ile var olmuştur. Hurûfîliğin 

uyguladığı sayı ve harf oyunlarının asıl he-

definin inançsal olduğu gözden kaçırılma-

malıdır. Hurûfîlik’te amaç tüm o sayı ve 

harfler arasından insana, insanın kendini 

açıklamasına ve bilinçlenmesine ulaşması-

dır. Batınî bir mezhep olan, Hurûfîlikte Hz. 

Muhammed, yirmi sekiz harfle konuşmuş-

tur. Fazlullah-ı Hurûfî ise otuz iki harfle 

konuşmuştur. Bu tarikatde 4, 7, 14, 28, 32 

∗ Yapı Kredi Bankası Kütüphanesi 262 numarada ka-
yıtlıdır. TaǾlik hattıyla yazılmış olup 32 yapraktır. 
1 Yrd. Doç. Dr., Fırat Üniversitesi, İnsani ve Sosyal Bi-
limler Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. 

rakamları önemli yer tutar. Hurûfîlikte harf-

lerle ilgili düşünceler sonsuzdur. 

TürābĮ’nin gerek divanındaki şiirlerden 

gerekse Hurûfîliğe dair yazdığı risalesinden 

Hurûfîliğe meyilli, bu inancın gerektirdiği 

bilgi ve donanıma sahip olduğunu rahatlıkla 

söyleyebiliriz. Divanındaki beyitlerin çoğu 

Hurûfîlik üzerinedir veya Hurûfî inancının 

izlerini taşımaktadır. Ancak bu demek de-

ğildir ki TürābĮ, Hurûfîdir. Onu Hurûfîliği 

bilen, seven, bu inancı şiirlerinde işleyen 

biri olarak tanımlamak daha doğru olur. 

Anahtar Kelimeler: Hurûfîlik, Batınî, 

Otuz iki, Yirmi sekiz, Risale, Hz. Muham-

med, Fazlullah-ı Hurûfî. 

ABSTRACT

TürābĮ was a “dedebaba” for nineteen 

years in this century His poems that was 

written using both vernacular Turkish and 

the rules of classical Ottoman poetry was 

very popular among Bektashi order. His 

poems were printed using old alphabet but 

they couldn’t be preserved. We can say that 

he has knowledge and ability althougth 

most of his poems have sufictis character, 
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they aren’t monotonous. He used an atrac-

tive, simple, fluid language in his poems. He 

reflected all beauties and finesses of tariga in 

his poems successfulyand and expertly. He 

emphasized nonreligios love in his some po-

ems deeply. He used syllabic meter and the 

muhes of classical Ottoman poetry. The ter-

minology belongs to “Hurûfîlik” is freguent 

used as the subje ct in his poems. When we 

keep in mind. His pamphlet that is written 

in verse, it’s possıble to say that Türābį is in 

the effect of “Hurûfîlik”

He died in M. 1868 after he had been 

“dedebaba” for nineteen years. His tomb is 

in Hacıbektaş.   

Key Words: Hurûfism, Esoteric, Thirty-

two, Twenty-eight, Treatise, Muhammad, 

Fazlullah-i Hurûf.

İnsanoğlu ilk dönemlerden itibaren aş-

kın bir gücün varlığına ihtiyaç hissetmiş, 

tabiattaki doğa olaylarını anlamlandırmak 

onu mantık silsilesine uydurmak için uzun 

gözlemlerde bulunmuş ve neticede gör-

düklerinin çok ötesinde ilahi bir güce ulaş-

mıştır. Bu ilahi güçle temasa geçip hayatını 

düzene sokmak, yaşamını idame ettirmek 

ve kötülüklerden korunmak için ayinler 

düzenlemiş, kurbanlar sunmuş, O’nu her 

daim anmıştır. Bazen O’nun izdüşümleri-

ne ulaşmış, bazen konuşmuş, bazen de bir 

din adamı eşliğinde bağlanmaya çalışmıştır. 

Hiç şüphe yok ki ilk insandan başlayarak 

tarihin her döneminde insanlar sığınma ih-

tiyaçlarını aşkın olan güçte aramışlardır. Bu 

sebeple O’nu bulmak için her dönemde çe-
şitli yollara başvurmuş ilahi olsun olmasın 
dini inanç sistemlerine girmişlerdir. Tanrı’yı 
bulmak için bazen sıradanlıktan çıkıp deği-
şik yollar ve yöntemlere başvurmuşlardır. 
Bu yollar ve yöntemler her dönemde de 
kurulu düzene ortadoksiye karşı oluşmuş 
ve devrinde heterodoksi aykırı anlayışlar 
olarak görülmüş kovuşturmalara uğramış-
tır. Tarih böylesine değişik sıradışı inanç, 
sistem ve tarikatların varlığıyla doludur. Bu 
sıradışı inançlardan birisi de harf simgecili-
ğine dayanan Hurûfîlik’tir. Kimi araştırma-
cılara göre ayrı bir din, kimilerine göre bir 
mezhep ya da yalnızca bir tarikat olarak ta-
nımlanan bu inanç batıl inançlara sahip bir 
fırka ve uydurulmuş bir inanç sistemi diye 
genelleştirilmiş bir tarifle bilinmektedir. Pek 
çok ilkçağ inanç sisteminde harflere çeşitli 
manalar yüklenerek onlardan çeşitli teviller, 
yorumlar çıkarılmıştır. İlk çağlardan beri in-
sanoğlu tarafından bir takım harf ve rakam-
lar kutsal sayılmış ve bunlara çeşitli manâlar 
yüklenmiştir. 

Allah’a ait sırların bunlarda gizlendi-
ği düşüncesinden hareketle zaman zaman 
gökte ve yeryüzünde varlığı kabul edilen 
gizli güçlerden istifade edilmeye çalışılmış-
tır. İnsanlar çözemedikleri sırlı olaylardan 
önce korkmuşlar, sonra da onlardan yarar-
lanma yoluna gitmişlerdir. İnsanlar tabia-
tı öncelikle büyü, tılsım ve sihirbazlık gibi 
yöntemlerle kontrol altına almak istemişler, 
bunun neticesinde de “hurûf” ilmini ortaya 

çıkarmışlardır.2

2 Bkz. Hüsamettin Akın, www.enfal.de/orta31.htm 
2005
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Asırlar boyunca bir takım harf ve ra-

kamlar mukaddes sayılmış ve bunlara muh-

telif anlamlar verilerek, Allah’a mahsus sır-

ların bunlar da gizlendiği düşüncesi kabul 

edilmiştir. Çok eski çağlardan bu yana insa-

noğlu zaman zaman, gökte veya yeryüzün-

de varlığı kabul edilen gizli kuvvetlerden 

istifade yollarını araştırmıştır; çözemediği 

esrarlı hadiselerden önceleri korkmuş, son-

raları onlardan faydalanma yollarını aramış-

tır. Mevcudiyeti kabul edilen bu kuvvetler 

harf ve şekillerle tasvir edilmiştir. 

Hurûf, harf’in çoğuludur. Harf, 

Arapça’da alfabeyi teşkil eden işaretlerin her 

biridir. Söz manasına gelir. Hurûfî, Arapça 

sıfat olup, ilm-i hurûf ile ilgili olarak harfle-

rin sırlarına dair itikat ve düşünceye inanan 

kişi demektir.

Hurûfîliğin ne zaman ve nasıl doğduğu 

kesin olarak bilinmemekle beraber gerçek 

anlamıyla milattan önce IV. ve III. yüzyıl-

lardan itibaren Ortadoğu’daki Helenistik-

gnostik karakterli dinlerde ortaya çıktığı 

düşünülmüştür.3

Hurûfîliğe benzer inançlar veya bu 

manaların köklerini eski Hindistan’da, 

Yunan’da, Mısır’da, Musevilik’te Kabala ve 

Hristiyanlık’ta görmek mümkündür. Harf 

ve rakamların aralarında çeşitli özel ilişki-

ler kurulması ve böylelikle görünen amaç-

larının ötesinde anlamdırılmaları tüm eski 

3 Hüsameetin Aksu, http://rumimevlevi.com/is-
lam/mezhepler-ve-tasavvuf/sufi-yollari/sii/903-
Hurûfîlik-

kültürlerde görülen ve neredeyse yazının 
tarihiyle başlamış bir iştir.4

Harfçiliğe tarihsel olarak önem veren 
ikinci sistem olan “Kabala” harf ve sayıların 
gizemini çözerek Tevrat’ı yorumlamayı he-
deflemektedir. Bu yoruma göre; Tanrı ken-
disini belli bir sayıda nitelik biçiminde dış-
sallaştırarak evreni yaratmıştır. Kabala’nın 
yaratılış ile ilgili düşüncesinde yer alan 
hemen hemen bütün unsurları, İslâm ezo-
terizminde ve dolayısıyla Hurûfîlik ve 
onun etkisi altındaki “Bektaşîlik”te bulmak 
mümkündür.5

İslâm dünyasında harflerin bazı gizli 
özelliklere sahip olduğu düşüncesi olduk-
ça eskiye dayanmaktadır. Hurûfî anlayış 
ve yorumlar bazı mutasavvıflar ve tarikat-
lar arasında ilgi görmüştür. Hallac-ı Man-
sur, İbn-i Nedim, İbn-i Arabi, İbn-i Haldun, 
Abdurrahman-ı Bistami ve Sarı Abdul-
lah Efendi gibi mutasavvıflar bu konuda 
başta gelmektedirler.6 İslâm dünyasında 

Hurûfîliğin başlangıcı Kur’ân’da bazı sure-

4 İlk örneği Pythagoras’ın düşüncelerinde bulunan bu 
dizge, varoluş sorunlarının felsefi yönünün araştırıl-
ması amacıyla oluşturulmuş bir inanç akımdır. Bkz. 
www.hermetics.org.

5 Bkz. www.hermetics.org 2005.

6 Yaşar Nuri Öztürk, Tarih Boyunca Bektaşîlik isimli 
eserinde; Hurûfîliğin harflere dayanarak izah eden tu-
tumunun aksine; harflere, özellikle kutsal metinlerdeki 
kelime ve harflere, bazı mistik manalar yükleyen yak-
laşımın İslâm düşüncesi bünyesinde yer alan hemen 
bütün disiplinlerde bulunduğunu belirterek, harflere 
esrarlı manalar verme işinin sahabeler devrinde baş-
ladığını hatta Hz. Ali’nin: “Kur’ân Fatiha’dan, Fatiha 
Besmele’den, Besmele Ba harfinden ibarettir. Bense o 
Ba harfinin altındaki noktayım.” sözünün buna örnek 
olduğunu ifade eder . (Öztürk, 1992:160). 
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lerin başında ve birbirinden ayrı ve anlam-

sızmışçasına yer alan ve “Hurûf-Mukatta” 

diye adlandırılan harflere dayandırılmıştır. 

Fakat İslâm dünyasında batınî düşüncelere 

dayalı olarak Hurûfîliği sistemleştiren kişi 

Esterebâdlı Fazlullah-ı Hurûfî’dir.7

Fazlullah-ı Hurûfî Hurûfîliği kurarken 

batınilerin tev’îl ve usullerini başarılı bir şe-

kilde kullanarak, Arapça’daki yirmi sekiz 

harf ve ilaveten Farsça’daki dört harfi de ek-

leyerek sayılar arasında çeşitli ilişkiler kura-

rak sistemini yerleştirmiştir.8

Hurûfîliğe göre; varlığın özü sesten olu-

şur. Evren sesin ortaya çıkması ile var ol-

muştur. Özü oluşturan ses canlılarda eyleme 

dönük (bi’l-fiil), cansızlarda gizli güç (bi’l-

kuvve) olarak vardır. Ses canlılarda istem ve 

istekle ortaya çıkar. Gizli bir hazine (kenz-i 

mahfi) olan Allah’ın ilk tecellisi söz (kelam) 

ile olmuştur. Söz ilk nedendir ve Tanrı’nın 

“iç konuşması” niteliğindedir. Kesin bir ger-

çek olarak görülen bu soyut söz bazı ögele-

7 1340 yılında doğan Fazlullah genç yaşta teoloji ile 
ilgilenmiş on sekiz yaşında hacca gitmiştir. Tebriz 
‘de uzun tasavvufi perhiz-çile geçirip etrafına topla-
dığı insanlarla yaptığı sohbetler ile büyük saygınlık 
kazanmıştır. 1386 yılında İsfahan’da kendi sistemini 
yaymaya çalışmış ve Mehdi olduğunu ileri sürmüş-
tür. Timur’un oğullarından Miran Şah tarafından ya-
kalanarak idam edilmiştir. Cesedi ayaklarına bağla-
nan iple günlerce halk içinde dolaştırılmıştır. Fakat bu 
ortadan kaldırma hareketi başarıya ulaşmamış, mü-
ritleri tarafından birçok yöreye inançları yayılmıştır. 
(Öztürk, 1992: 162). 

8 Bu konuda daha fazla bilgi için bkz. Rasim Deniz, 
(1994). Hurûfîlik ve Hurûfîler. Yayınlanmamış Yük-
sek Lisans Semineri. Elazığ.

re ayrışır ve bu ögeler biçiminde dışsal bir 

nitelik kazanır. Aslında sözün ayrıştığı bu 

ögeler Arap alfabesinin yani Kur’ân’ın yir-

mi sekiz ve Fars alfabesinin otuz iki harfidir. 

Söz bu dış ögeleri edinince soyut durumunu 

yitirerek (kelam-ı melfuz) biçimine dönü-

şür. Söylenmiş sözün birleşik görüntülerin-

den duygu ve bilinç evresi meydana gelir. 

Hurûfîler, evrenin sonsuzluğuna ve sürekli 

döngüsel devinimine, bu devinimden doğal 

olayların oluştuğuna inanırlar.9

Bu sistemde bütün yaratılmışlar insanın 

yüzünde bulunduğu kabul edilen ve biri-

ne ”hutût-ı ebiyye”(babahatlar), diğerine 

hutût-ı ümmiye (anahatlar) denilen yedişer 

hatlı iki görüşle açıklanır. Bütün dini hü-

kümler yirmi sekiz ve otuz iki sayısına uy-

gulanarak bu hükümlerin insanın yüzünde 

temsil edildiği ileri sürülür. İnsanın yüzün-

deki burun “elif”, burnun iki yanı “lam”; 

gözler de “he” harfini verir. Böylece insanın 

yüzünde simetrik olarak yazılmış iki Allah 

sözcüğü ortaya çıkar. İnsanın yüzündeki iki 

kaş, dört kirpik ve saçtan oluşan yedi çizgi; 

dört unsur (ateş, su, hava ve toprak) ile çar-

pılarak yirmi sekiz harfe ulaşılır. Eğer saç or-

tadan bölünürse sekiz hat olur ve bu da otuz 

ikiye tekabül eder. Alemde her ne varsa otuz 

ikiye bağlanmaya çalışılır. Kâinatta otuz iki 

dışında başka bir şey vücut bulamaz.10

9 Daha fazla bilgi için bkz. www.hermetics.org 2005/ 
www.fatihusluer.com (2005).

10 Bu inançta otuz ikiyi bulma konusunda yüzler-
ce yol vardır. Bunlar için bkz. Şevki Koca, Melâmî-
Bektâşî Metaforunda İrşad Paradigması Mürg-i Dil. 
İstanbul. 1999: s.19-2. 
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Hurûfîlere göre Kur’ân-ı Kerim’de geçen 

bütün “fazl” kelimeleri Fazlullah’ı kasteder. 

Fazlullah’ı Allah’ın zuhuru olarak gören 

Hurûfîler onun eseri Câvidânnâme’yi kut-

sal bilirler. Onlara göre peygamberlik Hz. 

Muhammed’le velâyet Hz. Ali ile son bul-

muş; Fazlullah’la “uluhiyyet” devri başla-

mıştır. Yine bu inanca göre tüm peygamber-

ler “Mehdi” olan Fazlullah’ın habercisidir.11

Hurûfîler bütün dinî hükümleri kendi 

düşünceleri doğrultusunda izah ederler. 

Kelime-i şehadet, namaz, oruç, hac, zekat 

gibi hükümler hep yirmi sekiz ve otuz iki 

harf ile ilişkilendirilir. Rakam fazla veya ek-

sik olursa yirmi sekiz ve otuz iki harfi tuttur-

mak için ilm-i hurûf usullerine başvurulur. 

“Bütün o sayı ve harf cambazlıkları insanı 

ortaya çıkarma, insana ulaşma çabası için-

dir. Yirmi sekiz harfli Arap; otuz iki harfli 

Fars alfabesinde bulunan harflerle oluştu-

rulan dil oyunlarıyla amaç “kenz-i mahfi” 

olan Allah’ı ve insanı ortaya çıkarmaktır.” 

(Çamuroğlu, 1999: 26)

11 Tüm peygamberler “Mehdi” olan Fazlullah’ın ha-
bercisi ve müjdecisidirler. Fazlullah’tan sonra gelecek 
olan “Yetkin İnsan” (İnsan-ı Kamil) Fazlullah’a uymak 
zorundadır. Fazlullah Musevilerin beklediği “Mesih”, 
Hristiyanlar ve Müslümanların gökten ineceğine inan-
dıkları “İsa”dır.  Fazlullah, gökten inmiş ve kıyamet 
kopmuştur, dünya ahiret bir olmuştur. Bu nedenle ahi-
ret yoktur. Daha fazla bilgi için bkz. www.hermetics.org. 
Gerçek ortaya çıkmış ve tüm dinsel yükümlülükler 
kalkmıştır. Böylece Hurûfîler tüm ibadetleri harfler ile 
yorumlayarak iptal ederler ya da değişik biçimde uy-
gularlar. Örneğin hac, Fazlullah’ın öldürüldüğü yeri 
ziyaret etmektir. Şeytan taşlama ise, Fazlullah’ı öldüren 
ve “Maran Şah” (Yılanlar Şahı) dedikleri Timur’un oğlu 
Miran Şah’ın yaptırdığı Senceriye Kalesi’ni taşlamaktır. 
Daha fazla bilgi için bkz. www.hermetics.org 2005

Bu inancın merkezinde daima insan 
vardır. Mutlak varlığın tezahürü olan insan 
kutsal sayılır. Ruhun bedeni terk ettikten 
sonraki durumu ile ahiret inancı, cennet-
cehennem bu manada hep tartışma konu-
su olmuştur. Ölümden sonra hayat olup 
olmadığı şeklindeki tartışmalar yıllarca 
sürmüştür.12

XV. yüzyılın ikinci yarısında Esterabâd 
ve civarında ortaya çıkan Hurûfîlik kısa 
süre içerisinde Hindistan, Azerbaycan, Irak, 
Suriye, Anadolu ve Rumeli’ye yayılmıştır. 
Düşüncelerinin şeriata aykırı olduğu şeklin-
deki devrin ulemalarının görüş bildirmeleri 
üzerine takibata uğramışlar ve katledilmiş-
lerdir. Birçok Hurûfî daha güvenli bulduk-
ları Anadolu’ya gelmişlerdir (Aksu, 1998: 
410). Fazlullah’ın baş halifesi Ali el-A’lâ’da 
Anadolu’ya gelerek Hacı Bektaş Tekkesi’ne 
sığınmış kimliğini gizleyip, Bektaşî gibi gö-
rünerek inancını Bektaşîler içerisinde yay-
maya başlamıştır. Melikoff, Hurûfîliğin 

Bektaşîliğe sızarken ayrı bir biçime bürün-

12 Reha Çamuroğlu, Sabah Rüzgârı. İst., 1999 adlı ese-
rinde şunları belirtmektedir: “Hurûfîliğin uygulandığı 
sayı ve harfler, insanın konuşmasına, kendini açıklama-
sına ve bilinçlenmesine ulaşma çabası için bir araç ola-
rak kabul edilmektedir. İnsan belirli sayıdaki harflerle 
konuşmaktadır. İnsan bu harfler aracılığı ile oluşturdu-
ğu dil sayesinde, bir simgesel evren kurmakta ve böy-
lece Tanrı’yı bulmakta, var etmektedir. İnsan konuşan 
Kur’ân’dır (Kur’ân-ı Natık), kağıda geçirilmiş Kur’ân 
ise sessiz Kur’ân’dır. (Kur’ân-ı samit). Konuşan Kur’ân 
her an yenilenir, değişir ve kalıplaşmadan yaşar. Tüm 
heteredoks düşüncelerde olduğu gibi Hurûfîlik’te de 
kişi, zamanın çocuğudur. Onu sınırlı belgeler ve metin-
lerle kaplamak ve kutsallığın sınırları içinde hapsetmek 
olanaklı değildir. Sonuç olarak Hurûfîliğin kullandığı 
harf ve sayı teknikleri kalıplaştırmayı aşma yollarından 
biri olarak görülebilir” (s. 26). 
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düğünü; Panteizm ve Anthropomortizm 
(doğa tanrıcılığı ve insan biçimli tanrıcılık) 
görünüşü altına girdiğini belirtir13 (Melikoff, 
1994: 39).

Bu inancın önde gelen halifelerinden biri 
olan Nesimî (ö.1418) sayesinde de Hurûfîlik 
Anadolu ve Rumeli’de de uzun müddet 
varlığını korumuştur. XVII. yüzyılda Virânî 
Baba bu akımın en önemli temsilcisi olmuş-
tur. Hurûfîler bir ara Fatih Sultan Mehmet 
zamanında saraya kadar nüfuz etmişler fa-
kat sonra niyetleri anlaşılınca takibata uğra-
mışlardır. Bundan sonra Hurifîler kendileri-
ni gizleyerek, Bektaşî gibi görünüp, Bektaşî 
tekkelerinde varlıklarını uzun süre devam 
ettirmişlerdir. Bu yüzden birçok araştırma-
cı Hurûfîlikle Bektaşîliği karıştırmış, ikisini 

aynı inanç gibi görüp eleştirmiştir.14

13 Bektaşîlik ve Hurûfîlik ilişkisi için bkz. Y. N. Öztürk, 
Tarih Boyunca Bektaşîlik, İst., 1992, s. 157; J. Kingsley 
Birge, Bektaşîlik Tarihi, İst., 1999, s. 167; İ. Melikoff, 
Uyur İdik Uyardılar, İst., 1994, s. 39; R. Çamuroğlu, 
Sabah Rüzgârı, İst., 1999; B. Noyan, Bütün Yönleriyle 
Bektaşîlik ve Alevîlik C. 2, Ank., 1999, s. 291; İ. Melikof, 
Hacı Bektaş Efsaneden Gerçeğe, İst., 1998, s. 160; M. 
Eröz, Türkiye’de Alevîlik ve Bektaşîlik, Ank., 1990, s. 
242; Ş. Keçeli Alevîlik Bozkırda Yanan Ateş, Ank., tarih 
belirtilmemiş, s. 147-157. 

14 Bu konuda Hoca İshak Efendi (Harputî)’nin 
Kâşifü’l-Esrâr ve Dâfiü’l-Eşâr isimli eseri önemli-
dir. Bektaşîliğin Hurûfîlikten doğduğunu “evrâd ve 
ezkârının” bulunmadığını söyleyen Harputlu Hoca, 
Bektaşî tekkelerinin fasık yuvası haline geldiğini be-
lirtir ve daha pek ağır cümleler kullanır. Hoca İshak 
Efendi, Kâşifü’l-Esrâr ve Dâfiü’l-Eşâr hakkında bkz. 
N. Subaşı “Modern Alevilik: Sınırları Zorlayan Söylem 
Arayışları” İslâmiyet, C. IV, S. 4, Ekim-Aralık 2001. s. 
227; İ. Sunguroğlu, Harput Yollarında,1968, C. II, s. 
125; H. Mahmut Yücer, Osmanlı Toplumunda Tasav-
vuf (19. yüzyıl). İst. 2003. s. 532.
Ayrıca F. Hasluck, Bektaşilik Tetkikleri, Ank., 2000 
eserinde Bektaşîlikle Hurûfîliği karıştırmış Bektaşîliğin 
kurucusu olarak Fazlullah’ı göstermiştir. (s. 46). 

Bektaşî inancına hızla etki eden Hurûfîlik 

nedeniyle Bektaşîliğin XV. yüzyıldan itiba-

ren bozulduğu ileri sürülmüştür. Hurûfî 

dervişlerin hileli yöntemlerle görüşlerini 

Hacı Bektaş’ın görüşleriymiş gibi savunarak 

Bektaşîliği bozdukları ifade edilmiştir.15

Bu gelenek, çeşitliliği özümsemesi ve 

hoşgörülü yapısı nedeniyle bir çok farklı he-

terodoks zümreyi de içinde barındırmış ve 

tüm ezoterik düşüncelerin Anadolu’daki sı-

ğınağı olmuştur. Tümü farklı düşünce ve uy-

gulamalara sahip olan Kalenderî, Haydarî, 

Hurûfî, Torlak gibi akımlara bağlı olanlar 

bu geniş yelpazeye katılmış, kendi bağımsız 

varlıklarını feda ederek, Alevî-Bektaşî top-

lumsal olgusuna kendilerine özgü renkler 

katmışlardır. Alevî-Bektaşîler bu durumda 

bir bozulma görmezler, zira inançları deği-

şime açıktır. Tam tersine bu durum onlari-

çin bir zenginleşme yoludur. 

TürābĮ’nin şiirlerinde işlediği konula-

rın başında sıkça kullandığı Hurûfîliğe ait 

terimler gelmektedir. “Bist ü heşt”, “si vü 

dü” gibi rakamlar Hurûfîliğin benimsedi-

ği Allah’ın insanın yüzünde tezahür eden 

kelâmlarının harfleridir. “Bist ü heşt” 28, “si 

vü dü” 32 rakamının simgesidir ve bütün 

varlığın asli unsuru olan bu 28 harfi insanın 

yüzünde görmek mümkündür. Hurûfîler 

daha sonra bu harflere Farsçadaki (j, ç, p) 

15 Baha Said, Balım Sultan’a ağır eleştirilerde bulu-
narak: “Hacı Bektaş ocağının Türklüğe ettiği çok bü-
yük iyiliği Balım Sultan, Hurûfîlikle en fena dereceye 
düşürmüştür.” Bkz. İ. Görkem, Türkiye’de Alevîlik 
Bektaşîlik, Ahi ve Nuseyrî Zümreler, Ank. 2000. 
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harflerini de ekleyerek 32’ye çıkarmışlardır.

Şiirlerindeki Hurûfîlikle ilgili terimle-

rin çokluğu ve Hurûfîlik üzerine yazdığı 

manzum risalesi göz önüne alındığında 

TürābĮ’nin Hurûfîliğin kuvvetli etkisi al-

tında olduğunu söylemek mümkündür. 

Hurûfîliğin önemli rakamlarından 32’nin 

harf karşılığı olan “si vü dü” şiirlerinde pek 

çok yerde geçmektedir.

Türābį’nin şiirlerinde sık sık kullandığı 

Hurûfî terminolojilerin başında “heft harf” 

ve “heft hatt” kavramları da bulunmakta-

dır. Beyitlerde sıklıkça işlenen bu kavram-

larda, insan yüzünde bulunan yedi hattın 

Kur’an’ın ilk suresi olan Fatiha Suresi’nin 

yedi ayetine karşılık geldiği, insan yüzünün 

Fatiha’ya tekabül ettiği inanışı görülmekte-

dir.

 Türābį’nin gerek divanındaki şiirlerden 

gerekse Hurûfîliğe dair yazdığı risalesinden 

Hurûfîliğe meyilli, bu inancın gerektirdiği 

bilgi ve donanıma sahip olduğunu rahatlıkla 

söyleyebiliriz. Divanındaki beyitlerin çoğu 

Hurûfîlik üzerinedir veya Hurûfî inancının 

izlerini taşımaktadır. Ancak bu demek değil-

dir ki TürābĮ’nin, Hurûfîdir. Onu Hurûfîliği 

bilen, seven, bu inancı şiirlerinde işleyen biri 

olarak tanımlamak daha doğru olur. 

HĀZĀ RİSĀLE-İ TÜRĀBĮ’NİN 
BABA ĶUDDİSE SIRRAHU BĀB-I 
EVVEL

Bismi’llāhi’r-rahmāni’r-rahĮm

1

1 BĮ bismi’llāhi gel dinle Ǿıyān

 Şāh-ı merdān sırrıdur bu gel inān

2 Ḥarf-ı bĮdür yĮ ile yĮ yĮ ile

 Üç yĮ oldı bunda hem-rāh bĮ ile

3 YĮ durur otuz iki üç yĮ ile

 Sırr-ı Âdem gösterür saña bile

4 Oḳı bismillâhi’r-raḥmān ey ḥakĮm

 Buyurur seb’a’l-mesānĮ16 fażl-ı ḳadĮm

5 Bismi’llāh ġayr-ı mükerrer on ḥurūf

 Dört şedde ile on dört olur bul vuḳūf

6 Elifde fĮ nūnda vāv on altıdur

 İstivā sırrını sana gösterür

7 Bismi’llāh esmāmüsemmā ikidür

 Onaltı ile iki gör ne gösterür

16 Fatiha Suresi. 
Genellikle kabul edildiğine göre bunlar, Fatiha’nın 
yedi ayetidir. Her namazda bir bütün olan iki rek’atın 
ikisinde de okunduğu için bu surenin ayetleri ikişerli 
yedi ayet vasfını almıştır. “Andolsun, sana (namazın 
her rekatında) tekrarlanan yedi ayeti ve şu büyük 
Kur’an’ı verdik.” (Hicr, 15/87). (Yılmaz, 1992: 139).
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8 On altıyile iki oldı on sekiz

 On sekiz bin Ǿālem ey ehl-i temiz

9 Ḥarf-ı bismi’llāh gene yigirmi bir

 Yigirmi yedi ḫaṭṭ-ı Ḫavvā gösterir

10 Üç noḳṭa dört şedde ile bist ü heşt

 Baḥr-ı vahdetdür bu sen gel eyle geşt

11 Üç noḳta dört şedde yigirmi bir ḥurūf

 Dört lafẓ ile sĮ vü dü dür bol vuḳūf

12 Oldı bismi’llāh hem otuz iki

 Ādem ü Ḥavvāyı añla ey zekĮ

13 Çünki ḳıṣṣa burada oldı tamām

 Kıl TürābĮye Ǿināyet yā imām

 2

1 Dinle gel ümmü’l-kitābdan bir kelām

 Yedi āyet fātihadan ey hümām

2 Ol sebebden ismidür ümmü’l-kitāb17

 Ḫaṭṭ-ı Ādemi gösterüpdür bĮ-hicāb

3 Çār müjgān her dü-ebrū mūy-ı ser

 Oḳı bir bir ki añlayasın muǾteber

17 “Kitabın anası” (Ra’d Suresi, 13/39)

4 Anıñ içün didiler sebǾa’l-mesān

 Ḫaṭṭ-ı ümmile ḫaṭṭ-ı eb ḳıldı beyān

5 Yigirmi bir harfin okı hem bir bir

 Yigirmi bir hat hatt-ı Havvā gösterir

6 Yigirmi bir ḥarf ile yedi āyeti

 Bist ü heşt ḥarfin budur kitābeti

7 Yedi ḫaṭṭ-ı ümdür ḫaṭṭ-ı eb hem yedi

 İki kerre fātiha iki yedi

8 Niçün itdi fātiha tekrār nüzūl

 Cān gözün aç ki olmayasın bü’l-füżūl

9 Fātihadur yigirmi ṭoḳuz kelām

 Ol muḳaṭṭa’ sūreler sırrı tamām

10 Āmini hem çār ḥurūfa ḳıl bedel

 Gösterir otuz iki sırr-ı ezel

11 Otuz iki ḫaṭ vech-i Ādemi

 PĮr-i pĮrān- şāh-ı merd ü Ǿālemi

12 Yedi ḫaṭ Ḥavvādan oldı āşikār

 ǾUnsurıyle bist ü heşt ḥarf-ı nigār

13 İstivāyile yedi ḫaṭ sekiz olur

 Çār Ǿunṣur otuz iki gösterür
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14 Yedi hatt-ı ümm daḫı yedi yedi

 Yer ile gök sırrıdur Ahmed didi

15 Ḫaṭṭ-ı ebden yedi ḳara ḫaṭ oḳı

 Kim bülūġdan ṣoñra olur ey zekĮ

16 Ḥāl-ı muḥāl oldı yigirmi hem sekiz

 Aç gözüñ baḳ gör ne sırdur ey ǾazĮz

17 On dört siyāh on dört aġ ḫaṭ

 Yigirmi sekizdür bular da bĮ-ġalat

18 Gel Ǿubūr it istivādan sĮ vü dü

 Cümle eşyā aslına kıldı rücu

19 Ey Türâbî kıl sözüñi muḫtaṣar

 Azdañ anlar kim ola ehl-i basar

İKİNCİ BÂB

1 Diñle ez-min indehü Ǿilmü’l-kitāb

 Ādemiñ sürāḫından virem cevāb

2 Oldı vechiniñ sürāḫı hem yedi

 İstivā ile sekiz olur ey zekĮ

3 Çār-Ǿanāṣır ile yigirmi sekiz

 İstivā ile olur iki ey ǾazĮz

4 Nāf ü pistān iki daḫı āşada

 İstivā ile oldı sekiz ey dede

5 Çār-Ǿanāṣır birle otuz ikidür

 Gösterüpdür saña otuz iki nūr

6 Bist ü heşt sĮ vü dü dendānıdur

 Bu mĮzānda Ādemiñ her yanıdur

7 Dest ü pā hem bist ü heşt sĮ vü dü

 Her Ǿużvı Ḳur’ān olup gösterdi rū

8 ǾArş ü kürsĮ Ḳabe hem ḳavseyni bil

 Öz vücuduñ saña olmuşdur deĮl

9 Yerde gökde her ne vardur sende var

 İr kemāle kim olasın āşikār

10 Üçyüz altmış ādemiñ mafṣalları

 Ol ḳadardur at sinir ṭamarları

11 Ḳān ü ilik oldı bunlar yedi ḳāt

 ǾUnṣur ile bist ü heştdür bĮ-ġalat

12 Oldı eflākĮñ burucı on iki

 Çün sürāḫı ĀdemĮdür ey zekĮ

13 Üç yüz altmış derece hem seyr ider

 Dereceden altmış daḳiḳa gider
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14 Bu da oldı bist ü heşt sĮ vü dü

 Saña Ādem vechini gösterdi bu

15 Ḳān ilik ü et sinir tamar deri

 Üç yüz altmış yedi ḳāt her biri

16 Ādemiñ başında sürāḫ yedidür

 Bunlar da Ashâb-ı Kehfiñ sırrıdur

17 İstivā ile dehen sekiz olur

 Sekiz uçmak sırrı bunda görinür

18 Uçmaġun çün vardur sekiz ḳubbesi

 Her biriñ iki ḳanadlı yapusı

19 Gel oḳu innā feteḥnā sūresin

 Ol ṣırāṭ-ı müstaḳĮmi göresin

20 Ādemiñ sen istivāsın ḳıl Ǿubūr

 Gör yine var saña ḥūr ile nūr

21 Ey TürābĮ sözüni ḳılma ṭavĮl

 Añlayana bu ḳadar yeter delĮl

ÜÇÜNCİ BÂB

1 Diñle gel Ǿilm-i ledünnĮden bir kelām

 Ādem ile ḫātime olsun selām

2 İbtidā bir dür yaratdı çün Ḫudā

 Cān ḳulaġın aç da dinle ṭālibâ

3 Bir naẓar ḳıldı aña ol demde Ḥaḳ

 Eridi ṣu oldı sen ḥikmete baḳ

4 Ṣudan ol dem oldı peydā bir buḫār

 Cān gözüñ aç gör bu esrārda ne var

5 Ẓāhir oldı o buḫārdan bir ṭūman

 Ol ṭūmandan oldı yedi āsumān

6 Āsumāndur ol yedi ḫaṭṭ-ı siyāh

 Aç gözüñ gör cümlesi saña güvāh

7 Ḫüdḫüdüñ peyk-i Süleymān oldıġı

 Nāmesin Belḳîse irsāl ḳıldıġı

8 Ḫüdḫüdüñ vardur sürāḫı çün yedi

 İstivā ile sekizdür ey zekĮ

9 Tāc-ı Ḫüdḫüd gāhĮ iki gāh bir 

 Yedi ḫaṭṭ ile sekiz ḫaṭṭgösterir

10 Añladı Belḳîs Süleymān birbirin

 Çünki gördiler bu remzin Ḫüdḫüdüñ
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11 Birbirine yaǾnĮ āşnā oldılar

 Ḫaṭların esrārını çün bildiler

12 Çün Süleymān taḫtını götürdi yil

 Yil götürdigi rumūzı añla bil

13 Çün Ǿanâṣırla vücūd-ı ādemĮ

 Dört ḳısımdur anlagil sen bu demi

14 Otuz iki pāre taksĮm oldıġı

 Bu durur taḫtın yil götürdigi

15 Cümle eşyā uş saña oldı güvāh

 Olma ġāfil sendedür sırr-ı ilâh

16 Ḳıldı Mūsāya tecellĮ Ṭūrdan

 Gitdi Ǿaḳlı şaşdı gitdi nurdan

17 SĮ vü dü āteşden eyledi ẓuhūr

 Bu remizdür Mūsānın gördigi nūr

18 Nār-ı Nemrūd içre düşdi çün ḪalĮl

 Gül gülistân oldığı budur delĮl

19 Otuz iki āb ü ḫāk ü nār ü bād

 Farḳ idüp oldı ḪalĮlin göñli şād

20 Hem bereḳāt-ı ḪalĮl kim zikr olur

 Añla remzini anın sırrı budur

21 İstivā sırrına iren ādemĮ

 Göñli gözi ṭoḳ olur bil bu demi

22 Gel oḳı innā aǾtaynā sūresin

 Şol rūḥı cinānda sırrın göresin

23 Otuz iki ābı oḳı gel beri

 Teşne olmaz nūş iden ol Kevŝeri

24 Āb ü ḫāk ü nār ü bād ey cıvān

 SāǾat ü eşyāsını eyler beyān

25 Lā teḳūmu’s-sā’atü dinle kelām

 Yetteḳā rabbe’z-zamān dir ol imām

26 Seyyidü’l-kevneyn ü ḫatmü’l-mürselĮn

 Ḥaḳ resūlı raḥmeten li’l-ālemĮn

27 Salā vir Ahmed daḫı on iki māh

 Bu vücūd-ı Ādeme oldı güvāh

28 Ol zamān kim yıl ola bir ay gibi

 Māh ol gün ola bir ḫafta gibi

29 Ola bir gün gibi hafta ey ǾazĮz

 Gün ziyān āteş tek ola tĮz

30 Vech-i Ādem sĮ vü düdür nārdan

 TaḳsĮm it on iki parça oradan

31 Bist ü heştderecedür felek bürūc

 Nefsiñi bil ḳıl semāvāta Ǿurūc
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32 Bir derece oldı altmış dakika

 Ŝāniye vü ŝālise tāǾāşıra

33 On iki seyyāre māh ü āfitāb

 Ḳıldılar Yūsufa secde ender-ḫˇāb

 

34 DāǾim anlar bu felekde seyr ider

 Ādemiñ ṣūretine girmek diler

35 Ṣūret-i insān gibi taḳvĮmde

 Cümle eşyā saña ṭālib ey dede

36 Gördi Yūsuf rüǾyāda on dört öküz

 Aç gözüñ baḳ ne remizdür işbu söz

37 Yedi lāġar yedisi idi semĮz

 Yedi hazr sünbülāt hem ey ǾazĮz

38 Bu daḫı seb’a’l-mesānĮ sırrıdur

 Ol muḳaṭṭa sūrelerin sırrıdur

39 Hem ḥarekāt-ı felekdür ey dede

 Ṣūret-i kisvet-i kāh ü sünbüle

40 Rūḥ-ı nebātî vü ḥayvān ādemiñ

 Hem rumūzı on sekiz biñǾālemiñ

41 Rūh-ı insānĮye ey dil çün ire

 Cümle mevcūdātı kendüde göre

42 Ey TürābĮǾāleme oldun nişān

 Bu ṣadef-i kevn içinde dür-i feşān 

DÖRDÜNCİ BĀB

1 Diñle ez-men Ǿindehü Ǿilmü’l-kitāb

 On sekiz bin Ǿālemden işte cevāb

2 BĮ-mükerrer bismi’llāh on ḥurūf

 Dört şedde dört lafz iledür vuḳūf

3 On sekiz ṣay bunları ey ādemĮ

 Gösterir hem on sekiz biñǾālemi

4 On ikidür levḥ-i Mūsā ḥaṭları

 Yerli yerinde bellidür her biri

5 Çār müjgān her dü ebrū mūy-ı ser

 Enf-i şārib Ǿanfikadur ey püser

6 On sekiz biñǾālemiñ işte sendedür

 Şāh sensin cümle saña bendedür

7 Emr idüp Mūsāya Ḥaḳ bir hayme yap 
 Ümmetinle ana karşu Ḥaḳka tap

8 Yüz tınāb ile didi ol haymenin

 Ellişer say her taraf sağ u solun

9 Bist ü heştḥarfi ile yigirmi iki

 Noḳṭasıyla oldı Ḳur’ān ey zekĮ

10 YaǾni elli oldı noḳṭa ile ḥurūf

 Bu ḥurūfdan gel vücūda ol vuḳūf

11 On bir şıḳḳası ola ol ḫaymeniñ

 Ṭūlı bist ü heştarış her birinin
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12 Ola hem behnāsı daḫı dört arış

 Gel ṣalātıñ sırrına bundan eriş

13 On birdür daḫı salātın der-sefer

 On beş ile on yedi cumǾa ḥażar

14 Bu da oldı bist ü heşt sĮ vü dü

 Öz vücūduñdan saña gösterdi rū

15 Vech-i Mūsā on iki ḫaṭṭ-ı siyāh

 Sağ elinle ayağın kırk dört eyvah

16 Mafṣal ile ṭırnaġı hem ayası

 Ṣol ṭarafı daḫı ḳırḳ dört ṣāyesi

17 Sağ u solun oldı hem seksan sekiz

 On iki ile yüz olur bu ey azîz

18 Yüz ṭınābı sende isbāt eyledik

 Ḫaymenin sırrını saña söyledik

19 Geldi soñra Dāvūda vaḥy-ı Ḫudā

 Ḫaymenin yerine yapdı bir binā

20 Hem buyurdı hĮç ṣadāsı çıḳmasın

 Ol vaḳitde kim bināyı yapasın

21 YaǾni taḫmîr-i vücūd-ı ādemĮ

 HĮç ṣadāsı çıḳmaz añla bu demi

22 KāǾinātın aṣlı ādem ādem ol

 Ādem ol kim bulasın sen Ḥaḳka yol

23 Ḫayme vü Ḳa’be vü Ḳuds ey civān

 Hep vücūd-ı ādemi eyler beyān

24 Diñle bu Ǿilm-i ledünden ṭālibā

 Ḫayme oldı ḥaşr-gāh-ı enbiyā

25 Ṣadr-ı ẓahra yaǾni Ḳuds oldı makām

 Nuṭfe yiri ṣadr-ı zuhra dir imām

26 Ṣadr-ı ādemden ḳılar nutfe ẓuhūr

 Ẓāhir olur andan otuz iki nūr

27 TĮn ü zeytūn hem Ṭūr-ı sĮnĮn

 Raḳḳ-ı menşūr üzre rabbü’l-ǾālemĮn

28 Ḫilḳat-ı insānı eyledi kısîm

 İtmedi ḫilḳatden aḥsen-i taḳvĮm

29 TĮn kitābet-i ādemin dendānıdur

 Ḥavẓ-ı Kevser gibi hem dehānıdur

30 Çünki ol incir yemişin döker

 Ṣoñrasında ādem anı ekl ider

31 Ādemiñ evvel dökilür dişleri

 Gine biter ḳudret-i Ḥaḳ işleri

32 Bir daḫı zeytūn rumūzın söyleyem

 Diñler isen anı taḳrĮr eyleyem

33 Bu draḫt-ı zeytūn dāǾim tāzedür

 Lā şarḳiyye lā ġarbiyye tāzedür
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34 Ümm-i kurā oldı beledi’l-emĮn

 Vahy-ı Ādem yiridür ey müǾminĮn

35 Nefsini añlamaġiçün böyle dir

 Kendini bilmeye esfel oldı yir

36 Tūr-ı Sînādur vücūdı Musānın

 Ṭūrı vardur her bir kāmil insānın

37 Didi İbrāḥĮm ḪalĮl kim yā KerĮm

 Ölüyi diri ḳılarsın göreyim

38 Didi fe-huẕerbaǾatan mine’t-tayr

 ḲaǾbeye ḳarşu boġazla bĮr bir

39 Cümlesin āl dĮdi ezgil bir yire

 Pāreleriñ eyle taḳsĮm ṭaġlara

40 Başlarında dört ḳuşuñ dört yedi ḳat

 Yigirmi sekizdür bular hem bĮ-ġalaṭ

41 Ḳuşlarıñ gel istivāsın ḳıl Ǿubūr

 Sekizden otuz iki görinür

42 Bu da gösterdi ḫuṭūṭ-ı Ādemi

 Ādem olgil olasın Ḥaḳ mahremi

43 Ey TürābĮ gizli rāzı söyle sen

 Ṣaḳlama ehline izhār eyle sen
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TOKAT BÖLGESİNDE YERLEŞİK BİR ALEVİ TOPLULUK: 

GÜVENÇ ABDAL OCAKLILARI-KÜRTÜNLÜLER

AN ALEVI COMMUNITY SETTLED IN THE TOKAT REGION: 
THE MEMBERS OF GUVENC ABDAL-KURTUNLULER

    1Coşkun KÖKEL2

ÖZET

13. yüzyıl Anadolu tarihi için son de-

rece önemli bir dönemdir. 13. yüzyılda ya-

şanan sosyal, siyasal, askeri, iktisadi, kül-

türel ve inançsal gelişmeler Anadolu’nun 

sosyolojik-tarihsel profiline kalıcı izler bı-

rakmıştır. Alevi-Bektaşi inancı, 13. yüzyılda 

Anadolu’da kendi dinamiklerini oluştur-

muş ve temsil edilmeye başlamıştır. 13. yüz-

yılda Horasan coğrafyasından Anadolu’ya 

yönelen büyük kitlesel göç hareketleri bağ-

lamında, Horasan tasavvuf geleneğine bağlı 

derviş toplulukları da Anadolu’ya gelmiş 

ve eren öğretisi adına Anadolu’da faaliyet 

göstermiştir. Hacı Bektaş Veli 13. yüzyıl-

da Horasan’dan Anadolu’ya gelerek Hoca 

Ahmed Yesevi düşün-inanç geleneği adına 

önemli etkinlikler göstermiştir. Hacı Bek-

taş Veli önderliğinde organize olan derviş 

1 Bu metin Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından 
25-26 Eylül 2014 tarihleri arasında düzenlenen Tokat 
Tarihi ve Kültürü Sempozyumu’nda sunulan bildiri-
nin genişletilmiş şeklidir. 

2 Yrd. Doç. Dr., Tunceli Üniversitesi, Edebiyat Fakül-
tesi, Sosyoloji Bölümü.

toplulukları Sulucakara(h)öyük (bugün-

kü Hacıbektaş ilçesi)’de kurulu dergahta 

eğitim almış, yetişen dervişler Anadolu ve 

Balkanlar’ın farklı bölgelerine eren felsefe-

sinin temsilcisi olarak gönderilmiştir. Hacı 

Bektaş Veli Dergahı’na bağlı dervişler ken-

dilerine faaliyet alanı olarak gösterilen böl-

gelerde köy, ocak ve tekke kurarak Alevi-

Bektaşi inancının kurumsallaşıp organize 

olmasını sağlamıştır. 

Güvenç Abdal da 13. yüzyılda yaşa-

mış, Hacı Bektaş Veli tarafından eğitilmiş 

ve Kuzey Anadolu’ya, Karadeniz bölge-

sine Alevi-Bektaşi inancının temsilciliğini 

yapmak üzere görevlendirilmiştir. Güvenç 

Abdal, Gümüşhane-Kürtün-Harşit vadisine 

giderek Taşlıca köyünü kurmuştur. Diğer 

taraftan adıyla anılan inanç-dede ocağını da 

Taşlıca’da organize eden ve kuran Güvenç 

Abdal, bölgede önemli bir demografik güce 

sahip Çepni boyu mensubu Türkmenlere 

sosyal-dini önderlik yapmıştır. Tarihi süreç 

içerisinde Güvenç Abdal Ocağı’nın mensu-

bu dede ve talip toplulukları başta Karade-

niz bölgesi olmak üzere İç Anadolu, Doğu 

Anadolu ve Marmara bölgelerinin farklı 
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yörelerine dağılmış ve ocağın etkinlik saha-
sı doğuda Kars-Sarıkamış, batıda Kocaeli-
Kandıra’ya kadar ulaşmıştır.

Tokat bölgesi de Güvenç Abdal ocaklı-
larının dede ve talip olarak mensuplarının 
yerleşik olduğu bir bölgedir. Tokat’ın Nik-
sar, Almus, Başçiftlik, Turhal ve Zile ilçele-
rine bağlı yerleşim birimlerinde Güvenç Ab-
dal ocaklıları yaşamaktadır. Anadolu’daki 
tarihi yurtları Gümüşhane-Kürtün sebebiyle 
Tokat yöresinde Kürtünlüler olarak anılan 
ocaklılar, geleneksel-tarihsel Aleviliği temsil 
eden önemli bir topluluktur. Tokat yöresin-
deki etkinlikleri 19. yüzyıldan itibaren baş-
layan Kürtünlüler topluluğu, konar-göçer 
bir yaşam biçimine sahip olmaları sebebiyle 
başlangıçta kışlak alanı olarak değerlendir-
dikleri Tokat bölgesine devamındaki süreç-
te iskan olmuştur. 19. yüzyılda bölgeye yer-
leşen Kürtünlüler topluluğu onlarca köyde 
varlığını günümüze kadar devam ettirmiş-
tir. 

Bu çalışmada Kürtünlüler topluluğunun 
Tokat bölgesine iskanı, Tokat bölgesinde 
kurulan Kürtünlü köyleri, Kürtünlü toplu-
luğunun sahip olduğu Alevi-Bektaşi inanç 
profili, mevcut topluluğun diğer bölgelerde 
yerleşik Kürtünlüler ile irtibatları, devam 
eden dede ve talip diyaloğu, Kürtünlüler’in 
Tokat bölgesindeki diğer Alevi topluluklar-
la ilişkileri, benzerlik ve farklılıkları ana baş-
lıklarıyla değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Alevilik, Bektaşilik, 
Hacı Bektaş Veli, Güvenç Abdal, Güvenç 
Abdal Ocağı, Tokat, Kürtünlüler, Güvenç 

Abdal Ocaklıları.

ABSTRACT

13th century is a very important  period 

in the history of Anatolia. The social, po-

litical, military, economic, cultural and reli-

gious developments of 13th century has left 

permanent traces on the sociological-histor-

ical profile of Anatolia. Alevi-Bektashi belief 

created its own dynamics in the Anatolia in 

the13th century. The dervish communities, 

who came Anatolia to with a mass migra-

tion from Khorasan to Anatolia, spreaded 

the information about sufism in the 13th 

century. Haci Bektaş Veli came to Anato-

lia from Khorasan and he had spreaded 

Hodja Ahmed Yesevi’s thought-faith and 

tradition. The dervish communities who 

were organized by Haci Bektaş Veli trained 

in the Sulucakara(h)oyuk (Now it’s called 

Hacıbektaş districts) were sent to Anatolia 

and the Balkans region to spread Sufism. 

The dervish communities who were dedi-

cated to the Haci Bektaş Veli’s belief estab-

lished villages, shrines and hearth (ocak) and 

Alevi-Bektashi belief was organized in Ana-

tolia and Balkans by them. Guvenc Abdal 

who lived in the 13th century was trained by 

Haci Bektaş Veli and he was commissioned 

to spreaded Alevi Bektashi belief in North 

Anatolia and Black Sea region. Guvenc Ab-

dal went to Gumushane-Kurtun- Harşit’s 

valley and he established Taşlıca villages. 

Guvenc Abdal, who organized Inanç-Dede 

hearth (ocak) in Taslıca, managed Turk-

men’s people who connected members of 

Çepni’s people. In the historical process, the 

members of Guvenc Abdal Hearth (ocak) 
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spreaded Black Sea region, Central Anato-

lia, East Anatolia and Marmara region and 

Guvenc Abdal Hearth (ocak)’s activity had 

reached Kars –Sarıkamış’s region in the East 

and Kocaeli-Kandıra’s region in the west.

The Tokat district is a region on which 

the members of Guvenc Abdal Hearth (ocak) 

settled. The members of Guvenc Abdal 

Hearth (ocak)  has lived in Tokat’s districts 

such as Niksar, Almus, Başçiftlik, Turhal and 

Zile. They are called Kurtunluler for they 

had settled Gumushane-Kurtun. Kurtun-

luler whose activity started in 19th century 

had had nomadic lifestyle settled in Tokat’s 

region. They are stil living in this region. 

The current study,  the topics which 

are about settled Kurtunluler’s members 

in Tokat’s region, their villages, their belief 

profiles, their communication with other’s 

Alevi’s members will be analyses.

Key Words: Alevism, Bektashism, Gu-

venc Abdal, Guvenc Abdal Hearth (Ocak), 

Tokat, Kurtunluler, The members of Guvenc 

Abdal Ocagı (Clans).

Anadolu’da Alevi inancı ocak adı veri-

len tarihi inanç merkezleri aracılığı ile orga-

nize olmuş ve kurumsallaşmıştır. Özellikle 

13. yüzyıldan itibaren Anadolu’da Alevi 

inanç-dede ocakları oluşmaya başlamıştır. 

Anadolu’da inanç-dede ocaklarının organi-

ze oluşunun merkezinde Hacı Bektaş Veli ve 

dergahı yer almaktadır. Nitekim adıyla anı-

lan velâyetnamede Hacı Bektaş Veli, Rum 

ülkesi olarak anılan Anadolu topraklarına 

tasavvuf düşüncesini, eren öğretisini yay-

mak ve örgütlemek üzere gönderilmiştir.3

Diğer taraftan sözlü bilgilere göre; 

13. yüzyıldan önce Hacı Bektaş Veli’nin 

Anadolu’ya intikali öncesinde de Anadolu’da 

dede, baba ve sultan sıfatlarıyla anılan der-

vişler yaşamıştır. Nitekim bazı inanç-dede 

ocakları Anadolu’daki varlıklarını Hacı 

Bektaş Veli öncesi döneme götürmektedir.4 

Anadolu ve Balkanlar’da yerleşik Alevi-

Bektaşi toplulukların çoğunluğunun Hacı 

Bektaş Veli’yi Alevi-Bektaşi inancının tarihi-

karizmatik önderi kabul ettiği tarihsel-

toplumsal-inançsal bir gerçektir. Nitekim 

Hacı Bektaş Veli, Alevi-Bektaşi kitlelerce, 

farklı ocak ve süreklere bağlı gruplarca; pir, 

serçeşme ve hünkar gibi sıfatlarla anılarak 

yüceltilmiş ve erenler yolunun asli önderi 

3 Bkz. Abdülbâki Gölpınarlı, Vilâyet-Nâme Manâkıb-ı 
Hünkâr Hacı Bektâş-ı Veli, 1995, 16, İstanbul.

4 Hacı Bektaş Veli Velâyetnamesi’nde de Hacı Bek-
taş Veli’den önce Anadolu’da eren öğretisini temsil 
eden dervişlerin bulunduğundan bahsedilmektedir. 
Velâyetname’de Hacı Bektaş Veli’nin Anadolu’ya 
intikali esnasında elli yedi bin erenin öğreti için 
Anadolu’da faaliyette bulunduğu aktarılmaktadır. 
Bkz. Abdülbâki Gölpınarlı, Vilâyet-Nâme Manâkıb-ı 
Hünkâr Hacı Bektâş-ı Veli, 1995, 18, İstanbul.

Anadolu’da gerçekleştirdiğimiz alan çalışmalarında, 
Dede Kargın (Garkın) Ocağı mensubu dedeler dip de-
delerinin Hacı Bektaş Veli’den önce Anadolu’ya gelip 
Alevi inancının örgütlenmesi için çalışmalar yürüttü-
ğünü tarafımıza aktarmıştır.

Diğer taraftan On İki İmamlar’ın adıyla anılan Zeynel 
Abidin, Musa-i Kazım gibi inanç-dede ocaklarının ve 
özellikle Tunceli (Dersim) coğrafyasında etkinliğe sa-
hip kimi inanç-dede ocaklarının da benzeri bir arka ta-
rih algısı içinde olduğu saha çalışmalarında ve ocaklı 
dede mülakatlarında tespit edilmiştir. 
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kabul edilmiştir.5 Bu bağlamda Anadolu’da 
ve Balkanlar’da etkinlik kurmuş birçok 
ocak, sürek ve topluluk ait oldukları inanç 
merkezinin teşekkülünün merkezine Hacı 
Bektaş Veli’yi almıştır.6 Bu Alevi inanç-dede 
ocaklılarının, süreklilerinin aktardığı söz-
lü bilgilere göre ocak ve süreklerin organi-
ze oluşu Hacı Bektaş Veli’nin Horasan’dan 
Anadolu’ya gelerek Sulucakara(h)öyük’te 
dergah kurmasının paralelinde gerçekleş-
miştir.

Hacı Bektaş Veli, eren öğretisinin 
Anadolu’da ve paralel olarak Balkanlar’da 
örgütlenmesinde yola7 kurumsal bir biçim 
vermiş, dergah-derviş-ocak-tekke yapıla-
nışını siztematize etmiştir.8 Bu vesile ile 
Hacı Bektaş Veli’nin hem kendisinden önce 
Anadolu’da faaliyet gösteren dervişleri dü-

şünsel açıdan etkilediği hem de kurduğu 

5 Hacı Bektaş Veli’nin halifelerinden olan Güvenç 
Abdal’ın adıyla Kuzey Anadolu’da, Karadeniz bölge-
sinde etkinliğe sahip Güvenç Abdal Ocağı’nın men-
subu dedelerle yaptığımız mülakatlarda Hacı Bektaş 
Veli’nin Alevi-Bektaşi inancının yegane önderi olduğu 
tarafımıza iletilmiş, pir makamının Hacı Bektaş Veli’ye 
ait olduğu ifade edilmiştir.

6 Hacı Bektaş Veli Dergahı en üst Alevi-Bektaşi inanç 
merkezi kabul edilmiştir. Bu bağlamda Hacı Bektaş 
Veli Dergahı’nın yüzyıllar boyu Pirevi olarak anıldığı 
da yadsınmamalıdır. 

7 Yol ifadesi Alevi-Bektaşi kitlelerce mensubu oldukla-
rı düşün-inanç sistemini tarif etmek için kullanılmak-
tadır.

8 Alevi-Bektaşi inancının kendine has bir iç dili, ter-
minolojisi mevcuttur. El ele el Hakk’a şeklinde ifade 
edilen inançsal-tarihsel-kurumsal sistem de bu iç dile 
ait bir kullanımdır. Bu sistem bağlamında farklı bölge-
lerdeki aynı ocak mensupları veya aynı yöredeki farklı 
ocak mensupları birbirleriyle inançsal-kurumsal ilişki 
içinde öğretiyi yaşatmıştır. Bu sistemde ocaklar birbi-
rine ya da direkt olarak Hacı Bektaş Veli Dergahı’na 
bağlanmıştır. 

dergahta yetiştirdiği halifelerini öğreti adı-

na farklı bölgelere görevlendirdiği tarihsel-

inançsal argümanlar bağlamında analiz 

edilmelidir.9

9 Hacı Bektaş Veli Velâyetnamesi’nde, Hacı Bektaş 
Veli’nin Anadolu’ya gelişi ile beraber kendisinin mev-
cut derviş gruplarıyla olan ilişkilerine dair bilgiler de 
verilmektedir. Velâyetname’de güvercin donunda 
Hacı Bektaş Veli’nin Anadolu’ya gelişini, doğan do-
nunda karşı duruşla karşılayan dervişlerden bahis ge-
tirilmektedir. Başlangıçta bu derviş gruplarında Hacı 
Bektaş Veli’ye karşı bir olumsuz tavır bulunmakta, 
kendisi sorgulanmaktadır. Fakat daha sonra Hacı Bek-
taş Veli’nin gösterdiği delillerle yol ululuğunun kabul 
gördüğü ifade edilmektedir. Bkz. Abdülbâki Gölpınar-
lı, Vilâyet-Nâme Manâkıb-ı Hünkâr Hacı Bektâş-ı Veli, 
1995, 19, İstanbul.

Hacı Bektaş Veli’nin Anadolu’ya güvercin donunda ge-
lip Sulucakara(h)öyük’e konmasını Alevi-Bektaşi top-
lulukların gözcü sıfatıyla andığı Karaca Ahmed Sultan 
haber vermiştir. Karaca Ahmed adına Anadolu’nun 
farklı yerlerinde ziyaretler bulunmaktadır. Karaca 
Ahmed’in önemli bir Alevi-Bektaşi inanç önderi ola-
rak öğreti mensuplarınca kabul edildiği ve Hacı Bektaş 
Veli inanç-düşünce geleneğinin bir mensubu sayıldığı 
alan çalışmalarıyla tespit edilmiştir.

Hacı Bektaş Veli’nin kendinden önce Anadolu’da bu-
lunan ve ocak kurmuş erenler tarafından da ulu ka-
bul edildiğine bir önemli örnek de Hacı Bektaş Veli 
Velâyetnamesi’nde Hünkâr’ı doğan -ki kimi sözlü 
anlatılarda şahin olarak da geçmekte- donuna girerek 
karşılayan Hacı Tuğrul (Bkz. Velâyetnâme, Hamiye 
Duran, 2007, s: 177, Ankara)-Hacı Doğrul gösterile-
bilir. Duran’ın yayınında Bâyezit-i Bistami’nin, A. 
Gölpınarlı’nın yayınında Bâyezîd Sultan’ın halife-
si olarak tanıtılan Hacı Doğrul, sözlü bilgilere göre 
Alevi-Bektaşi tarihinde Sultan Gözü Kızıl olarak bilin-
mektedir. Gözü Kızıl Ocağı’nın da kurucusu olan Hacı 
Doğrul’un evlatları ve ocak talipleri yoğunluklu olarak 
Ardahan-Damal ve kısmen de Hanak bölgesinde yer-
leşiktir. Tecirli Türkmeni olarak anılan kitlenin talip 
olduğu Gözü Kızıl ocaklısı dedeler Hacı Bektaş Veli’yi 
Anadolu’da Alevi inancının en önemli önderi olarak 
kabul edip pir ve hünkar sıfatlarıyla anmaktadır.

Ardahan-Damal-Eskikılıç (Kirpeşen) köyünden Gözü 
Kızıl ocaklısı Ali Ekber Gögtekin Dede büyüklerinin 
dip dedelerinin adını Hacı Doğrul olarak andığını ta-
rafımıza iletmiştir.
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Hacı Bektaş Veli Velâyetnamesi’nde 

Hacı Bektaş Veli’ye bağlı dervişler hakkında 

detaylı bilgiler verilmektedir. Sarı Saltık10, 

Kolu Açık Hacım Sultan11, Sarı İsmail12, Ka-

radonlu Can Baba13, Seyyid Cemal Sultan14, 

Rasul Baba15 bu dervişlerden bazıları olup 

öğreti adına Anadolu ve Balkanlar’da son 

derece önemli faaliyetler göstermişlerdir. 

Hacı Bektaş Veli dervişlerinden olup adı 

Velâyetname’de Dünya Güzeli Menkıbesi 

ile beraber anılan Güvenç Abdal da Hacı 

Bektaş Veli’nin önemli halifelerindendir.16 

Velâyetname’de Güvenç Abdal hakkında 

10 Saru Saltuk şeklinde de anılmaktadır. Sarı Saltık’ın 
adına bir inanç-dede ocağı bulunmakta olup tarihi 
merkezi Tunceli-Hozat bölgesidir.

Sarı Saltık adına Anadolu ve Balkanlar’da onlarca zi-
yaret bulunmaktadır.

Sarı Saltık 13. yüzyıldan itibaren Alevi inancının, Hacı 
Bektaş Veli düşüncesinin Balkan coğrafyasında tem-
silciliğini yapmış önemli dervişlerdendir. 

11 Kolu Açık Hacım Sultan Hacı Bektaş Veli ile çağ-
daş olup Batı Anadolu’da, İç Ege Bölgesi’nde Alevi-
Bektaşi inancının temsilciliğini yapmıştır. 

Kolu Açık Hacım Sultan’ın kurduğu tekke ve türbesi 
Uşak-Sivaslı-Hacım köyündedir.

12 Anadolu’nun farklı bölgelerinde Sarı İsmail ocaklı-
sı dede ve talip toplulukları yerleşiktir. Sarı İsmail’in 
türbesi Denizli-Tavas-Tekke köyündedir.

13 Karadonlu Can Baba adına da Anadolu’nun farklı 
bölgelerinde ziyaretler bulunmaktadır.

14 Seyyid Cemal Sultan’ın türbesi Afyonkarahisar-
İhsaniye-Döğer-Çakırlar (Tökelcik) mevkiindedir.

15 Rasul Baba’nın türbesi Kütahya-Altıntaş-Beşkarış 
köyündedir.

16 Bkz. Velâyetnâme, H. Duran, s: 309.

Bkz. Vilâyet-Nâme, A. Gölpınarlı, s: 76.

bilgiler şeyh17, mürit18, muhip19 ve aşık20 
makamlarının konu edildiği bir menkıbe 
bağlamında verilmektedir. Konu edilen ma-
kamlar tasavvufta birer sıfat olup kâmillik 
olgusuna karşılık gelen basamakları tanım-
lamaktadır.

Sözlü bilgilere göre; Güvenç Abdal, Hacı 
Bektaş Veli tarafından Karadeniz bölgesine 
görevlendirilmiştir. Bu görevlendirme üze-
rine Güvenç Abdal Gümüşhane-Kürtün-
Harşit bölgesine giderek yörede Alevi-
Bektaşi inancının örgütlenmesi için çalışmış-
tır. Anadolu’nun en sarp ve çetin coğrafyala-
rından biri olan Harşit vadisini kendine yurt 
tutan Güvenç Abdal, Taşlıca köyünü kur-
muş, bu köyü adıyla anılan Alevi inanç-dede 
ocağının merkezi yapmıştır.21 13. yüzyılla 
beraber Kürtün-Harşit vadisine iskan olma-
ya başlayan Çepni boyuna mensup Türk-
menlere22 sosyal-dini önderlik yapma mis-

17 Şeyh ifadesi Alevi-Bektaşi inancında kullanım ola-
rak yaygınlık göstermez. Şeyh yerine genellikle mür-
şit tabiri kullanılmaktadır.

18 Mürit ifadesi de Alevi-Bektaşi inancında kullanım 
olarak yaygın değildir. Bu tabire karşılık olarak daha 
çok talip ifadesi dillendirilir.

19 Muhip ifadesi Alevi-Bektaşi inancında kullanıl-
maktadır. Bu kullanıma karşılık daha çok talip sözü 
tercih edilmektedir. 

20 Aşık ifadesi tasavvufta tinsel-içsel hakikate meyle-
dişi, yönelişi tanımlamaktadır.

Alevi-Bektaşi inancında aşık ifadesi cem ibadetlerinde 
bağlama eşliğinde nefes, deme, duvaz-duvaz imam 
okuyan hizmetli için kullanılmaktadır.

21 Taşlıca köyünün adı 16. yüzyıla ait tahrir defter-
lerinde geçmektedir. Bkz. Tapu-Kadastro Genel Mü-
dürlüğü arşivinde 355 ve 29 numarayla kayıtlı tahrir 
defterleri. 

22 Kürtün-Harşit vadisi merkezli olarak bölgede Çep-
ni boyuna bağlı önemli bir Türkmen nüfusun varlığı 
bilinmektedir. Bkz. Çepniler, F. Sümer, 1992, İstanbul.
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yonu ile bölgeye giden Güvenç Abdal kısa 

zaman içerisinde yörede gelişen iskan süre-

cine birincil derecede etkide bulunmuştur. 

Trabzon merkezli Rum-Pontus Devleti’nin 

denetiminde olan ve Rum-Hristiyan tabanlı 

bir inançsal-etnik kimliğe sahip olan bölgede 

13. yüzyıldan itibaren Alevi-Bektaşi inancı-

nın temsiliyeti gelişmiştir.

Güvenç Abdal’ın asıl adı ocaklıların ak-

tardığı sözlü bilgilere göre Halil olup Gü-

venç Abdal adını kendisine Hacı Bektaş Veli 

vermiştir. Güvenç Abdal Kürtün bölgesinde 

Güvende Şıh (Şeh) olarak da anılmaktadır. 

Taşlıca köyünde tekke kurmuş kutbü’l-

arifîn, gavsü’l-vâsılîn sıfatlarıyla anılan 

dervişin adı arşiv belgelerinde Şeyh Derviş 

Halil ibn Nureddin olarak verilmektedir.23 

Yazılı kaynaklara göre Güvenç Abdal nam-

lı Halil Derviş “e’izze-i kirâmdan” olup, 

Ehl-i beyt soyundan gelip “sahibü’n-neseb, 

sâdât-ı kirâmdandır” ve seyyiddir.24 Taşlı-

23 Bkz. Başbakanlık Osmanlı arşivi, 6 numaralı Trab-
zon ahkâm defteri, s: 79, 136.

Güvenç Abdal ocaklıları ile yapılan mülakatlarda Gü-
venç Abdal’ın asıl adının Halil olduğu tarafımıza ak-
tarılmıştır. Yazılı kaynaklarda da Güvenç Abdal’ın adı 
Güvende Şeyhi olarak geçmektedir. Bkz. İsmail Hacı-
fettahoğlu, Hüseyin Avni Bey (Tirebolulu Alparslan), 
“Trabzon İli Laz mı? Türk mü?”, 125, 2003, Ankara. 

24 Bkz. Başbakanlık Osmanlı arşivi, 6 numaralı ahkâm 
defteri, s: 79,136.

Taşlıca köyünde yerleşik Güvenç Abdal ocaklıları 
farklı belgelerde “sülâle-i tâhire”den, “sülâle-i tâhire-i 
Hâşimîye”den sayılmaktadır.

Bkz. Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivinde 
EV.MKT.01930.00183 numarayla kayıtlı belge.

Bkz. Başbakanlık Osmanlı arşivinde fon kodu: BEO, 
dosya no: 64, gömlek no: 4762 ile kayıtlı belge. 

ca köyünde yerleşik Güvenç Abdal ocaklı-
larının elinde muhafaza edilen ve Güvenç 
Abdal’ın soy ve yolca bağlı olduğu silsile-
yi gösteren şecerede de Güvenç Abdal On 
İki İmamlar soyundan sayılmakta, İmam 
Musa-i Kazım neslinden bir seyyid olarak 
tanıtılmaktadır.25

Gümüşhane-Kürtün-Harşit vadisi Ka-
radeniz bölgesinde Alevi-Bektaşi inancının 
tarihi merkezi olmuş; Güvenç Abdal, böl-
gede öğretinin tarihi-karizmatik temsilcili-
ğini yapmış, kurduğu Taşlıca köyü yüzyıl-
lar boyu tüm Karadeniz bölgesine Alevi-
Bektaşi inancı adına merkezi faaliyetler 
gerçekleştirmiş ve Güvenç Abdal’ın adıyla 
anılan inanç-dede ocağı Karadeniz’in farklı 
bölgelerine zaman içerisinde dağılan ocaklı 
kitlenin inançsal aidiyeti olmuştur.

Aynı zamanda Taşlıca köyünde Gü-
venç Abdal tarafından kurulan zaviye de 
tarih boyunca etkinlik sahası onlarca ile 
dağılan Güvenç Abdal Ocağı’na inançsal 
merkez olmuştur. 16. yüzyıla ait kayıtlarda 
Taşlıca’daki zaviyenin varlığı tespit edil-
mekte, zaviye ve zaviyedarlar hakkında bil-

giler yer almaktadır.26 Sonraki yüzyıllarda 

25 Bahsi geçen evrak Taşlıca köyünde yerleşik Hüse-
yin Güvendi’nin özel arşivindedir. Mevcut evrakın 
günümüz Türkçesine çevirisine tarafımızca neşredi-
len Güvenç Abdal Ocaklıları adlı eserin I. cildinde yer 
verilmiştir. Bkz. Coşkun Kökel, Güvenç Abdal Ocaklı-
ları I Tarihsel Süreç, s: 50, 2013, İstanbul.

26 Başbakanlık Osmanlı arşivinde 734 numarayla ka-
yıtlı tarihsiz tahrir kaydında Taşlıca zaviyesi tabiri yer 
almaktadır.

Tapu-Kadastro Genel Müdürlüğü arşivinde 43 numa-
rayla kayıtlı tahrir defterinde de Taşlıca zaviyesi geç-
mektedir.
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Şeyh İlyas Tekkesi/Zaviyesi, Çağırgan Baba 

Tekkesi/Zaviyesi adıyla da anılmaya başla-

yan Taşlıca zaviyesi 13. yüzyıldan günümü-

ze Karadeniz bölgesindeki en önemli Alevi-

Bektaşi inanç merkezi olmuş ve inançsal gü-

cünü günümüze kadar sürdürmüştür.27

Kürtün-Harşit bölgesi 13. yüzyıldan 

itibaren Alevi-Bektaşi inancının organize 

olduğu bir coğrafyadır. Bölgenin mevcut 

inançsal-kültürel dokusunu devamındaki 

yüzyıllarda da sürdürdüğü görülmekte-

dir. 15. yüzyılda Erdebil-Safevi Dergahı’nın 

karizmatik önderlerinden Şah Cüneyd’in 

Kuzey Anadolu’da, Karadeniz’de uzun dö-

nem kalarak Canik bölgesinden Trabzon’a 

kadar uzanan coğrafyada Kızılbaş-Alevi 

kitleler üzerinde etkinlik kurmaya çalıştığı 

bilinmektedir. Nitekim Şah Cüneyd topla-

dığı insan gücü ile Trabzon’a sefer düzen-

lemiş, Erdebil-Safevi Devleti’ni Anadolu’da 

kurmak istemiştir.28 Şah Cüneyd’in Alevi-

Kızılbaş öğretisi adına uzun dönem kalarak 

faaliyetler gerçekleştirdiği Canik, bugünkü 

Ordu havalisini içine alan bölgedir. Günü-

müzde de Ordu ve çevresinde yoğun bir 

Alevi kitle yerleşik olup tamamına yakını 

Güvenç Abdal Ocağı’na bağlıdır. Bu kitle 

Gümüşhane-Kürtün kökenli olup yüzyıllar 

içerisinde Ordu bölgesine göçle dağılmış-

27 Şeyh İlyas Tekkesi/Zaviyesi kullanımı için bkz. Va-
kıflar Genel Müdürlüğü arşivinde EV. MKT. 00310-08 
numarayla kayıtlı belge.

Çağırgan Baba Tekkesi/Zaviyesi kullanımı için bkz. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivinde 02026.00177 nu-
marayla kayıtlı belge. 

28 Bkz. WalterHinz, Uzun Hasan ve Şeyh Cüneyd, 
Çev: Tevfik Bıyıklıoğlu, 1992, İstanbul.

tır. 16. ve 17. yüzyıllarda Canik bölgesinde 

-özellikle Milas’ta (bugünkü Mesudiye)- 

Alevi-Kızılbaş inanca mensup toplulukların 

yerleşik olduğu bilinmektedir.29

Karadeniz bölgesinde Alevi-Bektaşi 

inancının en önemli tarihi merkezlerinden 

biri olan Kürtün-Harşit yöresindeki Alevi-

Kızılbaş gruplar 16. yüzyıla kadar olan dö-

nemde inançsal-kültürel kimliklerini diri 

tutmuştur. Özellikle 16. yüzyılda Kürtün 

Alevileri Erdebil-Safevi Dergahı ile son de-

rece yakın temas halinde olmuş ve düşünsel 

etkileşim içine girmiştir. Bu etkileşim neti-

cesinde Erdebil-Safevi coğrafyasına -İran’a- 

göçler dahi gerçekleşmiştir.30 Erdebil-Safevi 

Dergahı’nın bölge Alevileri üzerindeki etki-

si yörenin “Kızılbaş fetreti”ne uğraması şek-

linde kaynaklarda ifadesini bulmuştur.31 16. 

yüzyılda Kürtün bölgesinde Alevi-Kızılbaş 

inancı etkin bir kimlik olarak varlığını de-

vam ettirmiştir. Yörede Kızılbaş dergahla-

rının, dervişlerinin etkinlikleri bu yüzyılda 

da sürmüştür.32 Yörede Alevi inanç-kimlik 

aidiyetinin merkezini ise Taşlıca köyü ve 

Güvenç Abdal Ocağı temsil etmiştir.

Tarihi süreç içerisinde Güvenç Abdal 

Ocağı’na bağlı dede ve talip toplulukları 

29 Bkz. Başbakanlık Osmanlı arşivinde 255, 387 numa-
rayla kayıtlı tahrir defterleri.

Bkz. Tapu-Kadastro Genel Müdürlüğü arşivinde 169 
numarayla kayıtlı tahrir defteri. 

30 Bkz. Başbakanlık Osmanlı arşivinde 52 numarayla 
kayıtlı tahrir defteri.

31 Bkz. Başbakanlık Osmanlı arşivinde 52 numarayla 
kayıtlı tahrir defteri. 

32 Bkz. Başbakanlık Osmanlı arşivinde 52 numarayla 
kayıtlı tahrir defteri.
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başta Karadeniz bölgesinin farklı illeri olmak 

üzere; İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Mar-

mara bölgelerine kadar uzanan bir etkinlik 

sahası oluşturmuştur. Günümüzde Güvenç 

Abdal Ocağı’nın etkinlik sahası; Gümüşha-

ne, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Tokat, 

Sivas, Erzurum, Kars, Çorum, Yozgat, Zon-

guldak, Düzce, Sakarya ve Kocaeli illerinin 

yüzlerce köyünü kapsayan bir hacimdedir.

Güvenç Abdal Ocağı’nın talip olarak 

yoğunluklu tabanını Çepni boyu mensup-

ları oluşturmaktadır. Çepniler içerisinde 

Alevi inancı tarih boyunca temsil bulmuş 

ve benimsenmiştir. Bu sebeple Anadolu’da 

yüzyıllar boyu Çepni nüfusu yönetim-

ler tarafından kontrol-denetim altında 

kalmış, siyasi-askeri-stratejik görevlerde 

tutulmamıştır.33 Nitekim aynı baskı ve kont-

rollerin Karadeniz bölgesi Çepnileri için de 

geçerli olduğu arşiv belgelerinden tespit 

edilmektedir.34 Kroniklerde bölge Çepnileri-

nin İran’dan Anadolu’ya göç ettikleri ifade 

edilmekte, inançsal-kültürel yapıları ile ilgi-

li sorgulamalar yer almaktadır.35 Bölge Çep-

nileri;” tâyife-i bî-din”, “mezheb-i dalâlet”, 

“hilâf-ı mezhep ve dîn”, “melâhide-i rafz” 

33 Bkz. Başbakanlık Osmanlı arşivinde 7 numarayla 
kayıtlı mühimme defteri, hüküm: 2072 ve 2281.

34 Konuyla ilgili Trabzon şeriyye sicillerinde detaylı 
bilgiler bulunmaktadır. 

35 Bkz. Şâkir Şevket, Trabzon Tarihi, Haz: İsmail Ha-
cıfettahoğlu, 2001, Ankara.

Âşık Mehmed, Menâzırü’l-Avâlim, Haz: Mahmut Ak, 
2007, Ankara.

Fahrettin Kırzıoğlu, Osmanlılar’ın Kafkas-Elleri’ni 
Fethi, 1998, Ankara. 

ve “râfızi’l-mezhep” topluluğu olarak 

anılmaktadır.36

Güvenç Abdal Ocağı’na bağlı Alevi kit-

le için kullanılan bir diğer tabir de Kürtünlü 

ifadesidir. Kürtünlü sözü bir anlamıyla dip 

memleketi Gümüşhane-Kürtün olmayı kar-

şılarken bir anlamıyla da Alevi inançlı olma-

yı ifade etmektedir. Kürtünlü ifadesi Alevi 

kimliği olarak Güvenç Abdal Ocağı’na bağlı 

topluluğu tanımlamaktadır. Güvenç Abdal 

Ocağı’nın tarihi merkezi, Kürtün bölgesi 

olduğu için farklı bölgelere göç eden ocak-

lı Aleviler Kürtünlü tabiri ile tanınmıştır. 

Tarihi belgelerde Çepni ve Kürtünlü tabir-

leri Karadeniz bölgesindeki Güvenç Abdal 

ocaklısı Alevi kitleyi tarif etmek için kulla-

nılmıştır. Çepni, Kürtünlü topluluğu eşkıya 

olarak görülmüş, iki tabir iç içe geçmiştir.37

Kürtünlü tabiri günümüzde de özellikle 

Ordu bölgesinde Gürgentepe, Gölköy, Ulu-

bey ve Mesudiye ilçelerinde Sünni inançlı 

topluluk tarafından Güvenç Abdal Ocağı’na 

bağlı Aleviler için kullanılmaktadır. Adı 

geçen ilçelere bağlı onlarca köyde yerleşik 

Güvenç Abdal ocaklısı Alevinin ata yurdu 

Kürtün olup yüzyıllar içerisinde bu gruplar 

Ordu yöresine göç ederek iskan olmuştur. 

Ordu’da Kürtünlü sözü hem Gümüşhane-

Kürtünlü olmayı hem de Alevi-Bektaşi 

36 Bkz. Başbakanlık Osmanlı arşivinde 139 numarayla 
kayıtlı mühimme defteri, 1514. hüküm.

Bkz. 1897 numaralı Trabzon şeriyye sicili defteri, s: 66.

Benzeri kayıtlar Trabzon şeriyye sicillerinde tekrarlan-
maktadır.

37 Bkz. Başbakanlık Osmanlı arşivinde; fon kodu: C. 
ZB, dosya no: 31, gömlek no: 1508 ile kayıtlı belge.
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inancı benimsemiş olmayı ifade etmektedir. 

Giresun ve Trabzon’da da Güvenç Abdal 

Ocağı’na bağlı Alevi topluluklar yerleşiktir. 

Bu Alevi topluluklar dip memleketlerinin 

Gümüşhane-Kürtün olduğunu bilmelerine 

karşılık diğer topluluklarca Kürtünlü ola-

rak anılmamaktadır. Güvenç Abdal ocak-

lısı Alevilere Kürtünlü tabiri Tokat-Niksar, 

Almus ve Başçiftlik bölgelerinde de kulla-

nılmaktadır. Anılan ilçelere bağlı onlarca 

köyde Güvenç Abdal ocaklısı Alevi yaşa-

makta olup farklı ocaklara mensup Aleviler, 

Güvenç Abdal ocaklısı Alevileri Kürtünlü 

olarak anmaktadır. Kürtünlü tabiri Ordu ve 

Tokat’ta Güvenç Abdal ocaklısı Aleviler için 

kullanılan bir yerel tabirdir. Ordu’dan farklı 

olarak Tokat’ta Sünnilerce değil farklı ocak-

lara bağlı Alevilerce kullanılmaktadır. Tokat 

yöresinde, Kürtünlü ifadesi Gümüşhane-

Kürtün kökenli olup Tokat-Niksar, Almus 

ve Başçiftlik ilçelerinin köylerine yerleşmiş 

Güvenç Abdal Ocağı’na bağlı Alevileri ta-

nımlamaktadır. Tokat’ın Zile ilçesine bağlı 

Belpınar köyünde de Güvenç Abdal ocaklısı 

dede ve talip toplulukları yerleşiktir. Fakat 

bu kol Niksar, Almus ve Başçiftlik ilçelerin-

de yerleşik kol tarafından bilinmemekte ve 

Kürtünlü olarak anılmamaktadır.

Tokat’ın Niksar, Almus ve Başçiftlik il-

çelerinin köylerinde, yerleşik Kürtünlülerde 

Ordu yöresindeki Kürtünlülerden farklı ola-

rak inançsal-kültürel açıdan ikili bir temsili-

yet mevcuttur. Aktarılan sözlü bilgilere göre 

geçmişte Alevi inancına mensup olup Gü-

venç Abdal Ocağı’na bağlı olan Babaköy ve 

Yeşilkaya (Eynesür) köylerinin tamamı, Ay-

valı köyü ile eski adı Kızıldere olan Ataköy 

belde nüfusunun büyük bir kısmı sünnileş-

miştir. Günümüzde bu yerleşim birimlerin-

deki topluluklar çoğunlukla Sünni inancı-

nı kabul etmektedir.38 Buna karşılık Sünni 

inançlı bu gruplar köken olarak Kürtünlü 

olduklarını kabul etmekte, çevre toplum ta-

rafından da Kürtünlü olarak anılmaktadır.

Niksar, Almus ve Başçiftlik ilçelerinde 

Alevi topluluklarca Kürtünlü olarak tanı-

nan Güvenç Abdal ocaklıları ise Tokat böl-

gesinde yerleşik diğer Alevi topluluklara 

karşı benzeri ifadeler kullanmaktadır. Tokat 

bölgesinde yerleşik Kürtünlülerin inançsal 

ve kültürel irtibat halinde olduğu en önem-

li grubu Zeynel Abidin Ocağı talibi olan ve 

Kürtünlüler tarafından Kürt tabiri ile anılan 

Alevi topluluk oluşturmaktadır. Niksar, Al-

mus ve Başçiftlik’in Kürtünlü olarak anılan 

köylerinin çoğunda Güvenç Abdal ocaklı-

ları, Kürt olarak andıkları Zeynel Abidin 

ocaklıları ile beraber yaşamaktadır.39 Diğer 

taraftan Kürtünlüler Tokat’ta yerleşik diğer 

Alevi inanç-dede ocaklarına bağlı Alevi top-

luluğu, ekinci namıyla anmaktadır.40 Ekin-

ci tabiri Kürtünlülere göre Tokat yöresine 

daha erken tarihte iskan olmuş, yerleşik ha-

38 Tokat’ın Kürtünlü köylerinde gerçekleştirdiğimiz 
alan çalışmalarında Babaköy, Yeşilkaya ve Ayvalı 
köyleri ile Ataköy beldesi nüfusunun Alevi kökenli 
olduğu tarafımıza aktarılmıştır. 

39 Ordu ve Samsun’un belli köylerinde de Güvenç 
Abdal ve Zeynel Abidin ocaklıları beraber yaşamak-
tadır.

40 Ekinci Alevilerinin bağlı olduğu ocaklar arasında 
Kul Himmet Ocağı, Eraslan Ocağı, Keçeci Baba Ocağı, 
Pir Sultan Ocağı, Ali Baba Ocağı gibi ocakları sayabi-
liriz. 
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yata geçmiş ve çoğunlukla tarım merkezli 

ekonomiye sahip olan Alevi toplulukları 

ifade etmektedir.

Niksar, Almus ve Başçiftlik ilçelerinde 

Kürtünlülerin yerleşik olduğu yerleşim bi-

rimleri şunlardır:

a. Niksar İlçesi

1. Güzelyayla köyü (Eski adı Abdaltamı, 

bir kısmı Kürtünlü)

2. Mutluca köyü (Eski adı Kazalapa, bir 

kısmı Kürtünlü)

3. Pelitlik köyü (Bir kısmı Kürtünlü )

4. Ayvalı köyü (Kökeni Kürtünlü)

5. Korulu köyü (Eski adı Leis, bir kısmı 

Kürtünlü)

6. Çayköy köyü (Bir kısmı Kürtünlü)

7. Yolkonak beldesi (Bir kısmı Kürtün-

lü)

8. Yeşilkaya köyü (Eski adı Eynesür, kö-

keni Kürtünlü)

9. Terzioğlu köyü (Bir kısmı Kürtünlü)

10. Haydarbey köyü (Bir kısmı Kürtün-

lü)

11. Boğazbaşı köyü (Eski adı Dönekse, 

bir kısmı Kürtünlü)

12. Geyikgölü köyü (Tamamı Kürtünlü)

b. Almus

1. Ataköy beldesi (Eski adı Kızıldere, ta-

mamı Kürtünlü)

2. Babaköy köyü (Kökeni Kürtünlü)

3. Kızılelma köyü (Bir kısmı Kürtünlü)

4. Sağırlar köyü (Tamamı Kürtünlü)

c. Başçiftlik İlçesi

1. Yeşilçam köyü (Eski adı Kırlıgeriş, bir 

kısmı Kürtünlü)

Kürtünlü olarak anılan Güvenç Abdal 

ocaklısı Alevilerin Tokat-Niksar bölgesinde-

ki varlıkları 19. yüzyıldan itibaren oluşmaya 

başlamıştır.41 Tokat’taki Kürtünlüler yazın 

kuzeydeki Ordu, Giresun ve Gümüşhane’nin 

yüksek yaylalarına göçen, kışın ova ve alçak 

yükseklikteki Niksar bölgesine geçen bir 

topluluktur. Konar-göçer bir yaşam tarzı-

na sahip Tokatlı Kürtünlüler 19. yüzyılda 

yaylak-kışlak sistemine bağlı olarak hayvan-

cılığa dayalı bir ekonomi-üretim biçimine 

sahiptir. Niksar’da kışladıkları bölge bugün 

de Kürtünlü köylerinin yoğunlaştığı Çay-

köy çevresidir. Tarihi kayıtlarda Kürtünlü 

kışlakçıların Çayköy arazisinde kışladığı 

görülmektedir. Çayköy kayıtlarda “karye-i 

Kürd ma’a Çay” şeklinde geçmektedir.42 

Çayköy günümüzde de aynı adla varlığını 

korumaktadır. Nitekim Çayköy’ün Merkez 

mahallesinin eski adı Kürt köyüdür.

41 Konu üzerine Başbakanlık Osmanlı arşivinde bel-
geler mevcuttur.

42 Bkz. Başbakanlık Osmanlı arşivinde NFS.d. 2267 
numarayla kayıtlı defter, sayfa: 71.
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“Karye-i Kürd ma‘a Çay”43

Terzi oğlu orta boylu kara sakallı Bektaş bin Lütfullah 40

Orta boylu köse sakallı İbrahim bin Kara Veli 39

Karındaşı orta boylu şâb-ı emred Topal Ali bin Kara Veli 15 (topaldır)

Timurcı oğlu uzun boylu kumral bıyıklı Veli bin Bâli 25 M

Karındaşı uzun boyu ter bıyıklı İbrahim bin Bâli 20 M

Abdal oğlu uzun boylu şâb-ı emred Hüseyin bin Mehmed 17 M

Mehter oğlu uzun boylu kara sakallı Halil bin Mustafa 27

Kel Ağca oğlu uzunca boylu şâb-ı emredMehmed bin Mustafa 17 M

Veli Küçük oğlu uzun boylu kara sakallı Himmet bin Mehmed 37

Karındaşı uzun boylu kara sakallı Ali bin Mehmed 30

Ecni oğlu orta boylu kumral bıyıklı Mehmed bin Mehmed 30 M

Genç Ali oğlu uzun boylu köse sakallı Halil bin Halil 33

Oğlu sabi Ali 10

Davud hatlı? kısa boylu az kara bıyıklı Abdülkadir bin Kara Hasan 23 M

Karındaşı orta boylu şâb-ı emred Yusuf bin Kara Hasan 17 M

Orta boylu kumral sakallı Halil bin Kel Ahmed 35

Çörten oğlu Hasan’ın üvey oğlu yetim sabi Hüseyin bin Mehmed 12

Terzi oğlu uzun boylu ter bıyıklı Yusuf bin Mehmed 21

Karındaşı orta boylu şâb-ı emred Hüseyin bin Mehmed 16 M

Canikli kısa boylu ter bıyıklı Arif bin Ali 22 M

Oltacı oğlu orta boylu sarı sakallı Hüseyin bin Mustafa 40

Oğlu orta boylu şâb-ı emred Ali 15 M

Orta boylu ter bıyıklı Mustafa bin Osman 23 M

İmam oğlu orta boylu kara sakallı Canikli Ali bin Ali 35

43 Bkz. Başbakanlık Osmanlı arşivinde NFS.d. 2267 numarayla kayıtlı defter, sayfa: 71.
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Karye-i Mezkûrede Olan Kürtünlü Kışlakcılar

İnsaf oğlu uzunca boylu ter bıyıklı Mustafa bin Halil Efendi 21 M

Üvey karındaşı orta boylu şâb-ı emred Hüseyin bin Ali 17 M

İnsaf oğlu orta boylu şâb-ı emred Veli bin Hüseyin 14 M

Üvey karındaşı orta boylu kara bıyıklı Ali bin Mehmed 27 M

Diğer üvey karındaşı orta boylu şâb-ı emred Mehmed bin Mehmed 15 M

İnsaf oğlu orta boylu kara sakallı İbrahim bin Veli 40

Oğlu orta boylu ter bıyıklı Mehmed 19 M

İnsaf oğlu orta boylu kara sakallı Mehmed bin Ali 27

Karındaşı uzun boylu kara sakallı Hüseyin bin Ali 35

Kürd oğlu sabi Ali bin Hasan 11

Üvey karındaşı kısa boylu şâb-ı emred Bayram bin Mehmed 14 M

Kürd oğlu uzunca boylu kara sakallı Mehmed bin Hüseyin 40

Kürd oğlu uzunca boylu kara sakallı Abdullah bin Hüseyin 20

Kürd oğlu Hüseyin’in hizmetkârı şâb-ı emred Kanbur Mehmed bin 

Mustafa 
14 (Kanburdur)

Orta boylu kumral sakallı Hasan bin Halil 20

Karındaşı orta boylu şâb-ı emred İbrahim bin Halil 16 M

Üvey karındaşı orta boylu şâb-ı emred Hüseyin bin Ali 17 M

Karındaşı orta boylu şâb-ı emred Hasan bin Ali 15 M

Orta boylu şâb-ı emred ve yetim Mustafa bin Hasan 14 M

Yetim oğlu uzunca boylu az kara bıyıklı Ahmed bin Murtaza 25 M

Karındaşı orta boylu ter bıyıklı Osman bin Murtaza 22 M

Nuh oğlu orta boylu şâb-ı emred Mehmed bin Guğu İbrahim 16 M

Üvey karındaşı orta boylu ter bıyıklı Mustafa bin Mustafa 22 M

Kısa boylu şâb-ı emred ve Yetim Halil bin Mehmed 15 M
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Belgeler incelendiğinde “karye-i Kürd 

ma‘a Çay”da kışlayan Kürtünlülerin başın-

da İnsafoğulları dede koluna bağlı ocakza-

delerin olduğu görülmektedir.44 İnsafoğlu 

koluna bağlı ocaklı dedeler Niksar’da kış-

layan Kürtünlülere sosyal-dini önderlik 

yapmakta, topluluğun iskan olma-yurt tut-

ma sürecine ocak-dede-talip ilişkisine bağlı 

olarak birincil derecede etkide bulunarak 

topluluğu kontrol etmektedir. Günümüz-

de de Niksar ilçesinin Mutluca köyünde 

İnsafoğulları sülalesine mensup dede ailesi 

yaşamaktadır.45 Yine Mutluca köyünde Hı-

dırşıhoğulları dede sülalesinin mensupları 

da yerleşiktir.46 Hıdırşıhoğullarının bir kolu 

ise Başçiftlik ilçesinin Yeşilçam köyünde 

bulunmaktadır.47 Diğer taraftan Niksar’ın 

Geyikgölü köyünde de Karadanaoğulları 

dede sülalesinin mensupları vardır.48

44 İnsafoğulları sülalesi Güvenç Abdal Ocağı dede 
ailesinden olup mensupları Giresun-Dereli ve Ke-
şap, Tokat-Niksar, Ordu-Gürgentepe ve Ulubey ile 
Samsun-Terme’de yerleşiktir. 

45 Mutluca’da yerleşik İnsafoğulları dede sülalesin-
den gelenlerin soyadı; Çağlın ve İnsafoğlu’dur.

46 Mutluca’da yerleşik Hıdırşıhoğulları dede sülale-
sinden gelenlerin soyadı; Gündüz ve Lale’dir.

47 Yeşilçam’da yerleşik Hıdırşıhoğulları dede sülale-
sinden gelenlerin soyadı; Yokuş’tur. 

48 Geyikgölü köyünde yerleşik Karadanaoğulları 
dede sülalesinden gelenlerin soyadı; Karakoyun’dur.

Ayrıca Almus’un Ataköy beldesine bağ-

lı Katranlık Mahallesi’nde de; bir kolları da 

Niksar’ın Korulu köyünde olan Güvenç Ab-

dal Ocağı dede ailesi mensubu ocakzadeler 

bulunmaktadır.49 Niksar’ın Pelitlik köyünde 

ise Velişıhoğulları dede sülalesinin bir kolu 

yaşamaktadır.50 Diğer taraftan Zile ilçesinin 

Belpınar köyünde de Güvenç Abdal ocaklısı 

dedeler vardır.51 Fakat bu kolun Niksar, Baş-

çiftlik ve Almus ilçelerinin köylerinde yer-

leşik ocakzadelerle birinci derece akrabalık 

bağı ve inançsal irtibatı yoktur.

Analiz edildiğinde “karye-i Kürd ma‘a 

Çay”da Canikli olarak anılan sülalelerin de 

yaşadığı belgelerden tespit edilmektedir. 

Günümüzde de Niksar bölgesinde Kürtün-

lüler için kullanılan diğer iki tabirden biri 

Kabakçı diğeri Canikli’dir.52

49 Katranlık Mahallesi ve Korulu köyünde yerleşik 
ocakzadelerin soyadı; Ercan’dır. 

50 Pelitlik’te yerleşik Velişıhoğulları dede sülalesin-
den gelenlerin soyadı; Erarslan’dır.

51 Belpınar köyünde yerleşik ocakzadeler Çakmak ve 
Varlı soyadlarını taşımaktadır.

52 Bkz. Başbakanlık Osmanlı arşivinde NFS.d. 2287 
numarayla kayıtlı defter, sayfa: 71.

Tokat bölgesinde Canikli ifadesi Cenikli şeklinde geç-
mektedir. 
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“Karye-i Kürd ma‘a Çay”53

Canikli İmamoğlu Ali bin Ali 35

Sabi oğulları Hüseyin (5) ve Hasan (3) ve Halil (2)

            

Tarihi evrakların aktardığı verilere göre Niksar yöresinde Kürtünlülerin iskan olduğu 

ana merkezlerden biri de Ayvalı köyüdür. Ayvalı günümüzde de aynı adla Niksar’a bağlı 

bir köydür. Köy nüfusu Alevi kökenli olup Güvenç Abdal Ocağı’na bağlıdır. 19. yüzyılda 

Ayvalı mezra olarak Çayköy’e dahildir. Kayıtlarda “mezra-i Ayvalı der nezd-i Çay” şek-

linde geçmektedir.

“Mezra-i Ayvalı der nezd-i Çay”54

Hane İsim Yaş

1-Halil Efendi bin Veli orta boylu kırca sakallı 45

2-Karındaşı Yusuf binVeli orta boylu kırca sakallı 60

3-Diğer karındaşı İbrahim bin Veli orta boylu kır sakallı 40

4-Oğlu Ali orta boylu şâbb 15

5-Diğer oğlu Halil 10

6-Damadı Halil bin Mehmed orta boylu ter bıyıklı 20

7-Hizmetkârı Mehmed bin Hasan uzun boylu ter bıyıklı 17

8-İmam oğlu Halil bin Abdullah uzun boylu köse sakallı 50

9-Oğlu Hüseyin uzun boylu ter bıyıklı 18

10-Diğer oğlu Mustafa orta boylu şâbb 15

11-Üvey oğlu Hüseyin Karabük 9

12-Hızarcı Musa binAli orta boylu kara sakallı 45

13-Oğlu İbrahim orta boylu kara bıyıklı 27

14-Diğer oğlu Halil 13

15-Diğer oğluAli 5

53 Bkz. Başbakanlık Osmanlı arşivinde NFS.d. 2287 numarayla kayıtlı defter, sayfa: 43.

54 Bkz. Başbakanlık Osmanlı arşivinde NFS.d. 2387 numarayla kayıtlı defter, sayfa: 161a-162a.
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16-Diğer oğlu Mehmed 7

17-Torunu Hasan bin İbrahim 1

18-Gök İbrahim bin Ali orta boylu kır sakallı 50

19-Oğlu Mehmed orta boylu ter bıyıklı 19

20-Topal Hüseyin bin Abdullah orta boylu kara sakallı 40

21-Oğlu Hasan 12

22-Diğer oğlu Mehmed 8

23-Diğer oğlu Ahmed 4

24-Deli Mehmed bin Hasan Uzun boylu köse sakallı 35

25-OğluVeli 8

26-Diğer oğlu Hasan 5

27-Veli bin Hüseyin orta boylu ter bıyıklı 22

28-Kaynı Mehmed bin Ali orta boylu kumral bıyıklı 24

29-Kurade? oğlu Halil bin Mustafa kısa boylu kır sakallı 55

30-Oğlu Halil orta boylu ter bıyıklı 20

31-Kır Hasan bin Ali orta boylu sarı sakallı 40

32-OğluAli 5

33-Diğer oğlu İsmail 2

34-Kara Mustafa bin Çakır orta boylu kara bıyıklı 25

35-İmam oğlu İsmail bin İbrahim kısa boylu kara sakallı 40

36-Oğlu Ali orta boylu şâbb 15

37-Diğer oğlu Süleyman 4

38-Derviş Hüseyin bin Hasan uzun boylu siyah sakallı 37

39-Ali veled-i Hüseyin

40-Mehmed veled-i Mehmed

41-İbrahim veled-i Hasan

42-İbrahim veled-i Hüseyin

43-Hasan veled-i Hüseyin

Tokat bölgesinde Güvenç Abdal ocak-

lılarının yerleşik olduğu tarihi yerleşim bi-

rimlerinden biri de Kızılelma köyü olup 19. 

yüzyıla ait kayıtlarda geçmektedir.
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“Karye-i Kızılelma”55

İsim Sin

Orta boylu kara sakallı --- oğlu Mehmed 25

Kızılelma köyü ve kökeni Kürtünlü olup 

bugün inanç olarak Sünni kimlikte ailelerin 

yaşadığı Babaköy’e Kürtünlülerin yerleşimi 

19. yüzyıl boyunca devam etmiştir. Kay-

naklara göre; Kızılelma ve Babaköy’e Ordu, 

Ünye ve Fatsa’dan aileler göç ederek iskan 

olmuştur.

“Kars ve mahal-i sâireden hicretle Ko-

manat ve Selâmi Nahiyesi’nde vâki‘ Karaca-

lar nâm mahalde iskân idilmiş ve Trabzon 

Vilâyeti’ne tâbi‘ Ordu Ünye Fatsa ve mahal-i 

sâireden gelerek arazi ve emlâk alubnâhiye-i 

mezkûredeBabaköyü ve Kızılelma nâm ma-

hallerde yerleşmiş olanların nüfusları tahrîr 

olunarak arazi ve emlâklarının bir kısmı 

dahi sinede rabt idilmeyüb kusuru derdest 

tahrîr bulmuş olduğuna ve bu gibi müced-

deden karye teşkîli idâre-i seniyye-i cenâb-ı 

hilâfet-penâhi istihsâline mütevakkıf bulu-

nacağına dâ’ir Sivas Vilâyet-i celîlesinden 

alınan 14 Ağustos sene 1315 tarih ve yüz 

altmış iki numorolu tahrirât leffen takdîm 

kılındı îfâ-yı muktezâsı müsâ‘ade-i ‘âliyye-i 

vekâlet-penâhilerine menuttur ol bâbda.”56

55 Bkz. Başbakanlık Osmanlı arşivinde NFS.d. 2392 
numarayla kayıtlı defter, sayfa: 13.

56 Bkz. Başbakanlık Osmanlı arşivinde; fon kodu: 
DH.MKT, dosya no: 2248, gömlek no: 67 numarayla 
kayıtlı belge.

Arşivde Kızılelma ve Babaköy’e Ordu, Ünye ve 
Fatsa’dan gelenlerin iskanını konu edinen farklı bel-
geler de mevcuttur.

Kürtünlülerin Tokat-Niksar bölgesi 

merkezli olarak, 19. yüzyılda başlayan iska-

nı 19. yüzyıl boyunca devam etmiştir. Gü-

nümüzde Tokat bölgesinde onlarca yerle-

şim biriminde Güvenç Abdal ocaklısı dede 

ve talip topluluğu yaşamaktadır. Yöreye 

Güvenç Abdal Ocağı’na bağlı yüzlerce aile 

yerleşmiştir.

“Tokat-Almus-Babaköy Köyü

Babaköy köyü nüfusu Kürtünlü olarak 

anılan topluluğa mensuptur. Kökende Ale-

vi olup Güvenç Abdal Ocağı’na bağlıdır. 

Asimile olarak sünnileşmiştir. Fakat Baba-

köy köyünde yapılan alan çalışmalarında 

Babaköylüler Gümüşhane-Kürtün kökenli 

olduklarını kabul etmelerine rağmen Alevi 

kökenli olduklarını kabul etmemektedirler.

Tokat-Almus-Kızılelma Köyü

a) Kızılelma Merkez Mahalle

(Güvenç Abdal Ocağı Talipleri) 

Çıtak

Yıldız

Göç

Kaplan

Meral

Özçelik

Oymak

Bektaş

Korkmaz

Özağaç
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b) Kayalı Mahallesi

(Güvenç Abdal Ocağı Talipleri) 

Salman 

Özağaç

c) Tekkelioğlu Mahallesi

(Hubyar Ocağı Dedeleri)

Ergen

Ergen soyadlı aile mensupları günü-
müzde mahallede yerleşik değildir.

(Güvenç Abdal Ocağı Talipleri) 

Kaplan

d) Hacıali Mahallesi

(Zeynel Abidin Ocağı Talipleri)

Kargı

e) Üsükler Mahallesi

(Kul Himmet Ocağı Talipleri)

Ergen

f) Mürsel Mahallesi

(Kul Himmet Ocağı Talipleri) 

Ergen

Mürsel mahallesinin yarısı idari olarak 
Kızılelma köyüne yarısı da Almus’un Göl-
geli beldesine bağlıdır.

Tokat-Almus-Sağırlar (Halk 

Arasında Sağırköy) Köyü

(Güvenç Abdal Ocağı Talipleri) 

Yabansu

Yılmaz

Aydoğan

Şahin

Korkmaz

Evcil

Polat

Yücel

Gün

Tokat-Başçiftlik-Yeşilçam (Eski 

Adı Kırlıgeriş) Köyü

(Güvenç Abdal Ocağı Dedeleri) 

Yokuş (Hıdırşıhoğulları)

(Güvenç Abdal Ocağı Talipleri) 

Baykara

Aytar

Duman

Kelleş

Uyar

Durdu

Çelik

Yıldırım

Keleş

Özden

Tezce

Coşkun

Ülker

Yarıcı

Kaya

(Zeynel Abidin Ocağı Dedeleri) 

Şen

Türk
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Taş

(Zeynel Abidin Ocağı Talipleri)

Kara

Bolat

Ceddi

(Pir Sultan Ocağı Talipleri)

Bekar

Tokat-Merkez-Ahmetalan Köyü

(Güvenç Abdal Ocağı Talipleri)

Alıcı

Tokat-Merkez-Yağmurlu (Eski Adı 
Ohtap) Beldesi

(Güvenç Abdal Ocağı Talipleri)

Yolcu

Tokat-Niksar-Ayvalı Köyü

a) Ayvalı Merkez Mahalle

(Güvenç Abdal Ocağı Talipleri)

Bayrak 

Kösen

b) Asigözü Mahallesi

(Güvenç Abdal Ocağı Talipleri)

Bayrak

Türk

c) Sünnetçiler Mahallesi

(Güvenç Abdal Ocağı Talipleri)

Aydın

Kandemir

Adıyaman

Terzi

Tokat-Niksar-Boğazbaşı (Eski Adı 
Dönekse) Köyü

(Güvenç Abdal Ocağı Talipleri) 

Kızılarslan

Kızılaslan

Tokat-Niksar-Çayköy Köyü

a) Çayköy Merkez Mahalle

(Güvenç Abdal Ocağı Talipleri)

İnci

Şahin

Demirel

b) Mecirif Mahallesi

(Güvenç Abdal Ocağı Talipleri)

Gökçe

Tokat-Niksar-Geyikgölü Köyü

(Güvenç Abdal Ocağı Dedeleri) 

Karakoyun (Karadanaoğulları)

(Güvenç Abdal Ocağı Talipleri) 

Altıntaş

Karatay

Toprak

Güneri

Koçyiğit

Özdemir

Kandemir

Yüce

Demir

Cenikli
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Gürbüz

Dalkılıç

Dalkılınç

Tosun

Evcil

Dursun

Tokat-Niksar-Güzelyayla (Eski 

Adı Abdaltamı) Köyü 

(Güvenç Abdal Ocağı Talipleri) 

Toraman 

Güneş

Gürbüz

Oral

Meşe

Çakır

Taş

Yerlikaya

Kaya

Bağdatlı

Kızılaslan

(Zeynel Abidin Ocağı Talipleri)

Toraman 

Aydın

Doğan

Türk

Akkuş

Eraslan

Yıldırım

Akboğa

Buğa

Yılmaz 

(Baba Mansur Ocağı Dedeleri)

Kara

Tokat-Niksar-Haydarbey Köyü

(Güvenç Abdal Ocağı Talipleri)

Demir

Gürbüz

Dalkılınç

Tokat-Niksar-Korulu (Eski Adı 

Leis) Köyü

(Güvenç Abdal Ocağı Dedeleri)

Ercan

(Güvenç Abdal Ocağı Talipleri)

Demir

Yıldırım

Baş

Meşe

Toprak

Tokat-Niksar-Mutluca (Eski Adı 

Kazalapa) Köyü

(Güvenç Abdal Ocağı Dedeleri) 

Gündüz (Hıdırşıhoğulları)

Çağlın (İnsafoğulları)

İnsafoğlu (İnsafoğulları)

Lale (Hıdırşıhoğulları)

(Güvenç Abdal Ocağı Talipleri)



148

ALEVİLİK  ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Akçay

Yurt

Aldırmaz

Altun

Ardıç

Arslan

Ay

Aydın

Çağın

Çağlar

Çaka

Yurt

Çaktu

Çalışır

Çam

Çınar

Demir

Erük

Güneş

Hıdıroğulları

Kaymak

Kilit

Özden

Tuncel

Yıldız

Karakoç

Yüce

Zeytun

Kaynar

Kurt

Şepçi

Yalçın

(Zeynel Abidin Ocağı Talipleri)

Çakırka

Çıbık

Çiçek

Güzel

Kiraz

Özsoy

Topal

Mutluca köyünde Kazan ve İnce soyadlı 

iki aile daha vardır. Bu aileler kendilerinin 

Güvenç Abdal Ocağı dede ailesinden oldu-

ğunu ifade etmektedir. Fakat Niksar çevre-

sindeki Güvenç Abdal ocaklılarının büyük 

bölümü bu iki soyadlıları, Güvenç Abdal 

Ocağı dedesi olarak kabul etmemektedir.

Tokat-Niksar-Pelitlik Köyü

a) Pelitlik Merkez Mahalle

(Güvenç Abdal Ocağı Dedeleri) 

Erarslan

(Zeynel Abidin Ocağı Dedeleri) 

Erarslan

(Güvenç Abdal Ocağı Talipleri) 

Bayram

Donat
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Erdem

Kurt

Türk

Akbuğa

Korkmak

Bolat

Yıldırım

Demir

Oğuz

(Zeynel Abidin Ocağı Talipleri)

Bulat

Bayram

Pelitlik köyünde Bayram soyadlı bir aile 

vardır. Bu ailenin bir kısmı Güvenç Abdal, 

bir kısmı Zeynel Abidin Ocağı talibidir. Her 

iki kol da tek aile olup birinci derece akra-

badır.

b) Çakırlar Mahallesi

Ece

Erdem

Ece ve Erdem soyadlılar Alevi kökenli-

dir. Asimile olarak sünnileşmiştir. Kürtün 

kökenli olup aslen Güvenç Abdal Ocağı ta-

libidir.

Tokat-Niksar-Terzioğlu Köyü

a) Terzioğlu Merkez Mahalle

(Güvenç Abdal Ocağı Talipleri)

Özden

Tokat-Niksar-Yeşilkaya (Eski Adı 
Eynesür) Köyü

Yeşilkaya köyü Kürtünlü olarak anılan 

topluluğa mensuptur. Kökende Alevi olup 

Güvenç Abdal Ocağı’na bağlıdır. Asimile 

olarak sünnileşmiştir.

Tokat-Niksar-Yolkonak Beldesi

(Güvenç Abdal Ocağı Talipleri)

Kar (Mutluca’dan)

Meşe (Güzelyayla’dan)

Er (Ataköy beldesi merkez yerleşkesin-

den)

Adıyaman (Ayvalı’dan)

Korkmak (Pelitlik’ten)

Yurt (Mutluca’dan)

Demir (Mutluca’dan)

Eryılmaz (Ataköy beldesi-Katranlık 

Mahallesi’nden)

Çağlar (Mutluca’dan)

Usta (Ordu-Mesudiye-Topçam beldesi-

Akkırık Mahallesi’nden)

Çınar (Mutluca’dan)

Çaktu (Mutluca’dan)

Eroğlu (Ataköy beldesi merkez yerleş-

kesinden)

Gariboğlu (Mutluca’dan)

Ardıç (Mutluca’dan)

Çam (Mutluca’dan)

Durmuş (Ataköy beldesi merkez yerleş-

kesinden)
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Arslan (Ataköy beldesinden)

Yıldırım (Pelitlik’ten)

Kar (Mutluca’dan)

(Zeynel Abidin Ocağı Talipleri)

Kiraz (Mutluca’dan)

Çıbık (Mutluca’dan)

Çakırka (Mutluca’dan)

Kargı (Kızılelma’dan)

Yolkonak beldesinde yerli nüfusun için-

de Güvenç Abdal Ocağı’na bağlı Alevi inanç-

lı aile yoktur. Yolkonak beldesinde yerleşik 

Güvenç Abdal Ocağı’na bağlı tüm aileler 

Niksar’ın köylerinden göç ederek beldeye 

yerleşmiştir. Güvenç Abdal Ocağı’na bağlı 

Aleviler beldenin özellikle Katipoğlu ve Ye-

şilyurt Mahallelerinde yaşamaktadır.

Tokat-Turhal-Çaylı Beldesi

(Güvenç Abdal Ocağı Talipleri)

İnan

Tokat-Zile-Belpınar Köyü

(Güvenç Abdal Ocağı Dedeleri) 

Çakmak

Varlı

(Güvenç Abdal Ocağı Talipleri)

Keleş

Toraman”57

57 Bkz. Coşkun Kökel, Güvenç Abdal Ocaklıları VI 
Güvenç Abdal Ocaklısı Dede ve Talip Toplulukları, 
282-289, 2013, İstanbul.

Güvenç Abdal ocaklıları günümüzde 

Tokat’ın Niksar, Almus, Başçiftlik, Turhal, 

Zile ve Merkez ilçelerinin şu köylerinde yer-

leşiktir:

1. Tokat-Almus-Ataköy (Eski Adı 

Kızıldere) Beldesi

Ataköy beldesinin nüfusu Alevi ve Sün-

ni inançlı topluluklardan oluşmaktadır. Kö-

ken olarak Ataköy belde nüfusunun tama-

mı ‘Kürtünlü’ olarak anılan topluluktandır, 

Alevi kökenlidir ve Güvenç Abdal Ocağı 

talibidir. Yaşanan asimilasyon sonucu belde 

nüfusunun çoğunluğu sünnileşmiştir. Alevi 

topluluk Ataköy belde merkezinin dışında 

Katranlık ve Tangallar Mahallelerinde yaşa-

maktadır. Katranlık Mahallesi’nin tüm nü-

fusu Alevi olup Güvenç Abdal Ocağı talibi-

dir. Katranlık’ta Güvenç Abdal Ocağı dede 

neslinden aileler de yaşamaktadır. Tangal-

lar Mahallesi’nin de tüm nüfusu Alevi olup 

Güvenç Abdal Ocağı talibidir.

2. Tokat-Almus-Babaköy Köyü

Babaköy köyünün tüm nüfusu Kürtünlü 

olarak anılan topluluktandır. Alevi kökenli 

olup zaman içerisinde asimilasyon sonucu 

sünnileşmiştir. Babaköylüler köyde gerçek-

leştirilen alan çalışmalarında Alevi kökenli 

olmadıklarını tarafımıza aktarmıştır.

3. Tokat-Almus-Kızılelma Köyü

Kızılelma köyünün tüm nüfusu 

Alevi’dir. Köyde Güvenç Abdal Ocağı, Zey-

nel Abidin Ocağı ve Kul Himmet Ocağı’na 

bağlı talipler yaşamaktadır. Köyün Hacıali 

Mahallesi’nde Zeynel Abidin Ocağı talip-
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leri, Üsükler ve Mürsel Mahallesi’nde Kul 
Himmet Ocağı talipleri yerleşiktir. Diğer 
mahallelerdeki Alevi nüfus Güvenç Abdal 
Ocağı talibidir. Kızılelma’nın Tekkelioğlu 
Mahallesi’nde, geçmişte Hubyar Ocağı dede 
neslinden bir aile de ikamet etmiştir. Bu aile 
mensupları günümüzde köyde yerleşik 
değildir. Kızılelma köyünün altı mahallesi 
olup adları şunlardır:

a. Hacıali Mahallesi

b. Kayalı Mahallesi

c. Kızılelma Merkez Mahalle

d. Mürsel Mahallesi

e. Tekkelioğlu Mahallesi

f. Üsükler Mahalesi

4. Tokat-Almus-Sağırlar (Halk 
Arasında Sağırköy) Köyü

Sağırlar köyünün tüm nüfusu Alevi 
olup Güvenç Abdal Ocağı talibidir.

5. Tokat-Başçiftlik-Yeşilçam (Eski 
Adı Kırlıgeriş) Köyü

Yeşilçam köyünün tüm nüfusu Alevi’dir. 
Köyde Güvenç Abdal Ocağı talipleri yaşa-
maktadır. Yeşilçam’da Güvenç Abdal Ocağı 
dede neslinden aileler de bulunmaktadır. 
Köyde Zeynel Abidin Ocağı dede neslinden 
aileler ve talipler de yerleşiktir. Köyde Pir 
Sultan Ocağı talibi aileler de vardır.

6. Tokat-Merkez-Ahmetalan Köyü

Köyün tüm nüfusu Alevi’dir. Köyde 
farklı ocaklara bağlı Aleviler yaşamaktadır. 
Köyde Güvenç Abdal Ocağı talibi bir sülale 

yerleşiktir.

7. Tokat-Merkez-Yağmurlu (Eski 

Adı Ohtap) Beldesi

Yağmurlu beldesinin tüm nüfusu 

Alevi’dir. Beldede farklı ocaklara bağlı Ale-

viler yerleşiktir. Beldede Güvenç Abdal 

Ocağı talibi bir sülale yaşamaktadır.

8. Tokat-Niksar-Ayvalı Köyü

Ayvalı köyünün tüm nüfusu Alevi kö-

kenli olup Güvenç Abdal Ocağı talibidir. 

Ayvalı köyünde uzun zamandan beri dü-

zenli şekilde cem hizmetleri yapılmadığı 

için asimilasyon yaşanmaktadır. Köyün üç 

mahallesi olup adları şunlardır:

a. Ayvalı Merkez Mahalle

b. Asigözü Mahallesi

c. Sünnetçiler Mahallesi

9. Tokat-Niksar-Boğazbaşı (Eski 

Adı Dönekse) Köyü

Boğazbaşı köyünün tüm nüfusu 

Alevi’dir. Köyde Güvenç Abdal Ocağı talibi 

aileler vardır. Köyde farklı ocaklara mensup 

Aleviler de yerleşiktir.

10. Tokat-Niksar-Çayköy Köyü

Çayköy köyünün tüm nüfusu Alevi’dir. 

Köyün Merkez ve Mecirif Mahallesi’nde 

Güvenç Abdal Ocağı talipleri yaşamakta-

dır. Köyde farklı ocaklara mensup Aleviler 

de yerleşiktir. Köyün iki mahallesi vardır. 

Bunlar:

a. Çayköy Merkez Mahalle

b. Mecirif Mahallesi
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11. Tokat-Niksar-Geyikgölü Köyü

Geyikgölü köyünün tüm nüfusu 

Alevi’dir. Köyde Güvenç Abdal Ocağı dede 

neslinden aileler vardır. Köyde Güvenç Ab-

dal Ocağı talibi aileler de yerleşiktir.

12. Tokat-Niksar-Güzelyayla Köyü

Güzelyayla köyünün tüm nüfusu 

Alevi’dir. Köyde Güvenç Abdal Ocağı ve 

Zeynel Abidin Ocağı talipleri yaşamaktadır. 

Güzelyayla köyünde ayrıca Baba Mansur 

Ocağı dede nesline mensup aileler de yer-

leşiktir.

13. Tokat-Niksar-Haydarbey Köyü

Haydarbey köyünün nüfusu Alevi ve 

Sünni inançlı topluluklardan oluşmaktadır. 

Köyde Güvenç Abdal Ocağı talibi aileler 

yaşamaktadır. Haydarbey köyünde farklı 

ocaklara bağlı Aleviler de yerleşiktir.

14. Tokat-Niksar-Korulu (Eski Adı 
Leis) Köyü

Korulu köyünün tüm nüfusu Alevi’dir. 

Köyde Güvenç Abdal Ocağı talibi aileler ya-

şamaktadır. Korulu’da Güvenç Abdal Ocağı 

dede nesline mensup aileler de yerleşiktir. 

Köyde farklı ocaklara mensup Aleviler de 

yaşamaktadır.

15. Tokat-Niksar-Mutluca (Eski 
Adı Kazalapa) Köyü

Mutluca köyünün tüm nüfusu Alevi’dir. 

Köyde Güvenç Abdal Ocağı dede neslinden 

aileler bulunmaktadır. Mutluca’da Güvenç 

Abdal ve Zeynel Abidin Ocağı talipleri de 

yaşamaktadır.

16. Tokat-Niksar-Pelitlik Köyü

Pelitlik köyünün tüm nüfusu Alevi’dir. 

Köyde Güvenç Abdal Ocağı ve Zeynel Abi-

din Ocağı dede sülalesine mensup aileler ya-

şamaktadır. Pelitlik’te, Güvenç Abdal Ocağı 

ve Zeynel Abidin Ocağı’na bağlı talip ailele-

ri de yerleşiktir. Pelitlik’in Çakırlar adlı bir 

mahallesi vardır. Çakırlar Mahallesi nüfusu 

da Alevi kökenli olup Güvenç Abdal Ocağı 

talibidir. Zaman içerisinde asimile olup sün-

nileşmiştir. Pelitlik köyü halk arasında Pelit-

li adıyla da anılmaktadır.

17. Tokat-Niksar-Terzioğlu Köyü

Terzioğlu köyünün tüm nüfusu 

Alevi’dir. Köyün Merkez Mahallesi’nde Gü-

venç Abdal Ocağı talipleri yaşamaktadır. 

Köyde farklı ocaklara mensup Aleviler de 

yerleşiktir. Köyün iki mahallesi olup adları 

şunlardır:

a. Terzioğlu Merkez Mahalle

b. Ilıcak Mahallesi

18. Tokat-Niksar-Yeşilkaya (Eski 
Adı Eynesür) Köyü

Yeşilkaya köyünün tüm nüfusu Kür-

tünlü olarak anılan topluluktandır. Alevi 

kökenli olup zaman içerisinde asimile olup 

sünnileşmiştir.

19. Tokat-Niksar-Yolkonak Beldesi

Yolkonak beldesi nüfusu, Alevi ve Sün-

ni inançlı topluluklardan oluşmaktadır. 

Beldede yaşayan Aleviler zaman içerisinde 

çevre köylerden göç ederek Yolkonak bel-

desine yerleşmiştir. Yolkonak beldesinde 
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Güvenç Abdal Ocağı’na bağlı talip aileleri-

nin dışında farklı ocaklara bağlı Aleviler de 

bulunmaktadır.

20. Tokat-Turhal-Çaylı Beldesi

Çaylı beldesinin nüfusu Alevi’dir. Bel-

dede Hubyar Ocağı talipleri yerleşiktir. 

Çaylı’da Güvenç Abdal Ocağı talibi bir sü-

lale yaşamaktadır.

21. Tokat-Zile-Belpınar Köyü

Belpınar köyünün tüm nüfusu Alevi’dir. 

Köyde Güvenç Abdal Ocağı dede nesli-

ne mensup aileler ve Güvenç Abdal Ocağı 

talibi aileler yaşamaktadır. Belpınar kö-

yünde farklı ocaklara mensup Aleviler de 

yerleşiktir.”58

Tokat ilinde yüzlerce yerleşim birimin-

de farklı inanç-dede ocaklarına bağlı Alevi-

ler yerleşiktir. Kürtünlüler namıyla tanınan 

Güvenç Abdal ocaklıları bölgede yaşayan 

en dinamik Alevi topluluklardandır. Kür-

tünlüler tarihsel-geleneksel Alevi inancına 

ait inançsal ve düşünsel pratikleri, ritüelleri 

günümüze kadar dinamik şekilde yaşatabil-

miştir. Niksar, Almus ve Başçiftlik ilçeleri-

nin köylerinde yerleşik Kürtünlülerin Ordu, 

Samsun ve Giresun bölgelerinde yerleşik 

Kürtünlülerle tarihsel, inançsal ve kültürel 

ilişkileri devam etmektedir.

58 Bkz. Coşkun Kökel, Güvenç Abdal Ocaklıları I Ta-
rihsel Süreç, 193-196, 2013, İstanbul.

Mevcut alıntı Güvenç Abdal Ocaklıları Tarihsel Süreç 
I adlı esere bir atıftır. Yerleşim birimleriyle ilgili nu-
maralandırmada ilgili eserdeki sıralama takip edilme-
miştir.

Mensubu oldukları tarihsel kimlik, tem-

sil ettikleri inançsal yapı ve korudukları 

ocak-dede-talip ilişkisi açısından Tokat’ta 

yerleşik Kürtünlüler gerek Güvenç Abdal 

Ocağı içerisinde gerekse genel Alevi-Bektaşi 

topluluklar içerisinde son derece önemli 

bir yere sahiptir. 19. yüzyılda konar-göçer 

bir sosyal-ekonomik kimlikle Tokat yöre-

sinde iskan olmaya başlayan Kürtünlüler 

13. yüzyılda ata yurtları olan Gümüşhane-

Kürtün’de Güvenç Abdal tarafından ken-

dilerine aktarılan Alevi-Bektaşi kimliğini 

tarihi süreç içerisinde dağıldıkları farklı böl-

gelerde de yaşatmıştır. Tokat Kürtünlüleri 

bu bağlamda kökenleri 13. yüzyıla, Güvenç 

Abdal’a ve Hacı Bektaş Veli’ye uzanan bir 

düşün geleneğinin kadim mensuplarıdır.

Sonuç olarak sahip oldukları mev-

cut tarihsel-inançsal özellikler ve Güvenç 

Abdal Ocağı içerisindeki lokal pozisyon-

ları itibarıyla Tokat yöresi Kürtünlüleri 

Alevilik-Bektaşilik üzerine gerçekleştirile-

cek bilimsel-akademik çalışmalarda strate-

jik değere haizdir. 
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SÜTLÜCE’DE BİR BEKTAŞİ OCAĞI:

CAFERABAD (BADEMLİ-MÜNİR BABA) TEKKESİ

A HEARTH BEKTASHI IN SUTLUCE: 
CAFERABAD (BADEMLİ-MUNİR BABA) DERVISH LODGE 

Fahri MADEN1

ÖZET

İstanbul Sütlüce’deki Caferabad 
(Bademli-Münir Baba) Tekkesi 1528 yılında 
inşa edilmiştir. Başlangıçta bir mesire ve ge-
zinti yeri olan tekke XVII. yüzyılda Evliya 
Çelebi tarafından ziyaret edilmiş ve hakkın-
da bilgi verilmiştir. Ona göre Sütlüce’nin 
en eski tekkesi olan Caferabad Tekkesi’nin 
banisi Kanuni Sultan Süleyman’ın 
hizmetkârlarından Cafer adlı kişidir. O 
dönemde tekke şehrin yüksek bir yerinde 
olup, çeşitli ağaçlar ile pek çok sofalar ve 
avlularla süslüydü. Bununla birlikte tekke 
XVIII. yüzyılın ikinci yarısında Şeyhülislam 
Damatzâde Feyzullah Efendi tarafından inşa 
ettirilerek, tam bir tekke hüviyetine kavuş-
turulmuştur. 1814 yılında Bektaşi tarikatına 
intikal eden tekke, 1826’da Yeniçeri Oca-
ğı ile birlikte Bektaşiliğin de yasaklanması 
üzerine kapatılıp yıktırılmıştır. Bu arada 
tekkede şeyh bulunan Mustafa Baba sürgün 
edilirken tekkenin emlakı zapt edilmiştir. 
Uzun yıllar yıkık bir halde kalan Bademli 

1 Yrd. Doç. Dr., Kastamonu Üniversitesi, Fen-Edebiyat 
Fakültesi, Tarih Bölümü.

Tekkesi, 1886 yılında Münir Baba tarafından 
yeniden faaliyete geçirilmiştir. Münir Baba, 
İstanbul’da ve Bektaşiler arasında büyük bir 
şöhret kazanmış ve 1912 yılında vefat edin-
ceye kadar pek çok halife yetiştirmiştir. 1925 
yılında tüm tekke ve türbelerin kapatılışına 
değin faaliyetlerini sürdüren Bademli Tek-
kesi, varisleri tarafından 1936 yılında satışa 
çıkarılmış ve 1940 yılında yıktırılmıştır. Bu 
çalışmada, Caferabad (Bademli-Münir Baba) 
Tekkesi’nin tarihi; arşiv belgeleri ve kaynak 
eserler ışığında ele alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Bektaşilik, Cafera-

bad, Bademli Tekkesi, Münir Baba.

ABSTRACT

Caferabad (Bademli-Münir Baba) der-
vish lodge was built in 1528 at Sütlüce in 
İstanbul. The dervish load, which were a 
promonade and recreation area at first, was 
visited by Evliya Çelebi in XVII Century and 
information was recorded about it. Accord-
ing to him, the founder of Caferabad der-
vish lodge, the oldest lodges of Sütlüce, is a 
person named Cafer, one of the servants of  
Sultan Suleiman. At those times, the lodge 
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was at a high place of the city and decorated 
with variety of trees, sofas and courtyards. 
However, dervish lodge was buit by Shaykh 
al-Islam Damatzâde Feyzullah Efendi at the 
second half of the XVIIIth century and has 
gained an exact dervish lodge identity. The 
lodge that was transferred to the Bektashi 
sect in 1814 was clossed down and demol-
ished over the prohibition of Bektashism 
with guild of jannisaries in 1826. In the mean-
time, Mustafa Baba, who was the sheikh in 
the dervish lodge was exiled and the proper-
ty of the dervish lodge was seized. Bademli 
Dervish Lodge, which has stayed collapsed 
so many years, was reactivated by Munir 
Baba in 1886. Munir Baba has earned a great 
reputation in İstanbul in Bektashi society 
and has trained many caliph until he passed 
away in 1912. The Bademli Dervish Lodge, 
which has continued its activities until 1925 
when all of the lodges and shrines, was put 
up for sale in 1936 by the inheritors and was 
demolished in 1940. In this study, history of 
Caferabad (Bademli- Munir Baba) Dervish 
Lodge is discussed in light of archive docu-
ments and source materials. 

Key Words: Bektashism, Caferabad, Ba-
demli Dervish Lodge, Münir Baba.

GİRİŞ: CAFERABAD (BADEMLİ-

KÖMÜRCÜ BABA) TEKKESİ

Eyüp semti tarih boyunca Bektaşi tek-
kelerinin açıldığı ve tarikatın faaliyetlerinin 
yoğunlaştığı bir bölgedir. Bektaşi kültürü-
nün bölgede temsil edilmesi İstanbul’un 

fethine kadar gitmektedir. Özellikle XVI. 

yüzyıldan itibaren Bektaşiliğin teşkilatlı bir 

yapıya kavuşmasıyla bu faaliyetler ivme 

kazanmıştır. Sırasıyla Eyüp ve çevresinde 

Bektaşiliğe bağlı olarak Karyağdı Baba, Sarı 

Sufi Hüseyin Baba (Karaağaç), Bıçakçı Baba, 

Evlice Baba ve Caferabad (Bademli) tekke-

leri açılmıştır (BOA, MAD, 9766, s.338-339; 

BOA, MAD, 9731, s.406-407; Noyan, 2002: 

129, 143-146, 149, 185, 382).

Sütlüce’deki Caferabad (Bademli) 

Tekkesi’nin tarihi XVI. yüzyıla kadar git-

mektedir. Gülşen-i Şuara’da yer alan Hüsam 

Bey’in Caferabad Tekkesi için söylediği bir 

tarih manzumesinden söz konusu tekkenin 

Kanuni Sultan Süleyman’ın tahta çıkışından 

sekiz yıl sonra, 1528’de inşa edildiği tespit 

edilmiştir (Göncüoğlu, 2005: 123).2 Âşık 

Mehmet, XVI. yüzyılın sonlarında bu tekke-

nin bir mesire ve gezinti yerinde olduğunu, 

buraya gelen halkın yemek için ihtiyaç du-

yacakları alet ve eşyaların mevcut bulun-

duğunu haber vermektedir (Âşık Mehmed, 

2007: 1096). Bu itibarla sözü edilen tekke baş-

langıçta, bir teferrüç, yani gezinti ve mesire 

yeriydi. Eski metinlerdeki “tekke” kelimesi 

bazen bir teferrüçgah, bazen pehlivanlar ve 

okçular gibi bir spor kulübü ve hatta bazen 

de bir cüzzamlılar (miskinler) evi gibi sosyal 

dayanışma sağlayan bir hayır müessesesiydi 

(Turnalı vd., 1984: 145). Nitekim Caferabad 

2 Caferabad Tekkesi’nin kuruluşunu İstanbul’un fet-
hine katılan Şahkulu’ya kadar dayandıran da olmuş-
tur. Daha sonra harap olan tekkenin Fatih Sultan 
Mehmet ve II. Bayezid dönemlerinde yaşayan, Ya-
vuz Sultan Selim’in idam ettirdiği nişancısı Tacizâde 
Cafer Çelebi tarafından ihya edilip Caferabad ismini 
aldığı dile getirilmiştir(Göncüoğlu, 2005: 123).
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Tekkesi de başlangıçta klasik anlamda bir 

tarikat tekkesi değil mesire-tekke türünde 

bir kuruluştu (Göncüoğlu, 2005: 123). 

Cefarabad Tekkesi bir sonraki yüzyılda 

da bu özelliğini devam ettirmişti. Oldukça 

eğimli bir arazide bulunan tekke binaları 

istinat duvarlarıyla Haliç’e doğru kademe-

li setler üzerine yerleştirilmişti. Bölgedeki 

Osmanlı yerleşimiyle yaşıt olan Caferabad 

Tekkesi, Evliya Çelebi’nin XVII. yüzyılda 

verdiği bilgilere göre buradaki eski bir ka-

lenin temelleri üzerinde kurulmuştu (Evliya 

Çelebi, 2006: 18).3 Yine Evliya’nın nakletti-

ğine göre Sütlüce’nin en eski tekkesi olan 

Caferabad Tekkesi’nin banisi Kanuni Sultan 

Süleyman’ın hizmetkârlarından, zevk sahibi 

Cafer adında biriydi. O dönemde tekke şeh-

rin yüksek bir yerinde olup, çeşitli ağaçlar 

ile pek çok sofalar ve avlularla süslüydü. 

Sultan Süleyman bu tekkenin denize bakan 

bir köşesinde kalıp gezmiş, Hint padişahın-

dan rengârenk nakışlı ve deriden yapılmış 

yemek sofrası, yüz adet Hıtayî tabaklar, 

kâseler, birçok kıymetli kapkacak hediye ge-

lince hepsini birden bu tekkeye vakfetmiştir. 

Fakat sonraları zorbalar ortaya çıkınca bun-

lar hazineye alınmış, tekkede sadece sofra 

ile bir adet şeftali çekirdeğinden yapılmış, 

gayet garip derviş keşkülü kalmıştır. Keza 

bu kaşık Hindistan’da yetişen şeftalinin ya-

rım çekirdeğinden, kenarları altın ve gümüş 

halkalarla süslenerek yapılmıştı ki iki okka 

miktarı su alabiliyordu. O dönemde hâlâ 

3 “Galemikra kal‘ası ki hâlâ Südlüce kasabasında 
Cafer-âbâd tekyesi zemî ninde mezkûr kal‘anın esâs-ı 
binâları zâhirdir.” (Evliya Çelebi, 2006: 18). 

hazinede muhafaza edilen bu keşkülden 

Sultan II. Selim su içmiştir. Keşkül bir değil, 

belki beş kâse su alabilecek büyüklükteydi. 

Ayrıca XVII. yüzyılda bu tekkenin parlak 

duvarlarındaki yazılar, ibretle seyredilecek 

nakış ve resimler kalem ile tarif edilemez 

güzellikteydi. Hatta Nakkaş Rıza, tekkenin 

duvarına siyah kalemle vahşi geyik tasvirini 

büyük bir kaya üzerinde öyle resmetmişti 

ki Behzat ve Mani bir çizgisini çekmekten 

aciz kalırlardı. Hâsılı bu tekke bilgili kişi-

lerin beğendiği bir “âsitâne-i teferrücgâh-ı 

mesiregâh köşe”ydi (Evliya Çelebi, 2006: 

198-199). Acem şairlerinden Habibi’nin me-

zarı bu tekkedeydi. Evliya’ya göre Yavuz 

Sultan Selim’in nedimlerinden olan bu şai-

re Caferi mezhebinden olduğu gerekçesiyle 

Caferabad Tekkesi’ne defnedilmeyi vasiyet 

etti, diye iftira edilmiştir (Evliya Çelebi, 

2006: 199)4. 

Skarlatos’da Evliya Çelebi’nin tekke ile 

ilgili verdiği bilgileri adeta tekrar etmek-

tedir. Ona göre Caferabad Tekkesi Kanuni 

Sultan Süleyman’ı tedavi eden bir tabip ta-

rafından inşa edilmiş, tekkenin yapımına bir 

Hintli yardımcı olmuş ve Kanuni de tekkeye 

çeşitli eşyalar hediye etmiştir (Göncüoğlu, 

2005: 123). 

Başlangıçta bir teferrüç yeri olan Ca-

ferabad Tekkesi, Bektaşi tekkesi de olma-

yıpsonradan bu tarikata intikal ettiği tespit 

4 Fuat Köprülü’nün, Evliya Çelebi’nin rivayeti ve şair-
le ilgili verdiği bilgiler için bkz. Köprülüzâde Mehmed 
Fuad, “Azeri Edebiyatına Dair Notlar: Hasan Oğlu ve 
Habîbi”, Darülfünun Edebiyat Fakültesi Mecmuası, 
C. IV, Sayı: 1, Mart-Nisan 1925, s. 71-77. İstanbul.
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edilmektedir. Tekke kaynaklarda “Badem-

li”, “Damatzâde Feyzullah Efendi”, “Kö-

mürcü Baba”, “Kiremitli” ve “Münir Baba” 

isimleriyle de anılmaktadır. Oldukça uzun 

bir tarihi geçmişi olması sebebiyle tekke 

dönemsel olarak bu şekilde değişik adlarla 

anılmıştır. XVIII. yüzyılda faaliyetlerini sür-

düren (VGMA, Defter nr. 666, s.105), ancak 

zamanla harap bir hale gelen tekkeyi tamir 

ettirerek yeniden faaliyete geçiren Şeyhülis-

lam Damatzâde Feyzullah Efendi (ö. 1761) 

olmuştur (Işın, 1994: 34). 

Şeyhülislam Damatzâde Feyzullah 

Efendi tekkede evladiyet üzere bir vakıf ku-

rarak sahip olduğu emlakını tekkenin ihti-

yaçları için bağışlamıştır.5 Tekke vakfı Eylül 

1764 yılında tevliyet ve zaviyedarlık mese-

lesiyle gündeme gelmiştir. O tarihte Eyüp 

Sütlüce’de vaki tekkenin tevliyet ve zaviye-

darlığına vakıf evladından mutasarrıf olan 

Ahmet, İbrahim ve Mehmet’in vefat etmiş 

olmaları sebebiyle, bunlardan Ahmet’in kızı 

Şerife Ayşe tasarruf etmektedir. Ayrıca Şeri-

fe Fatma vakıf evladından olduğunu iddia 

ederek tevliyet ve zaviyedar konusunda hak 

talebinde bulunmuştur. Ancak Şerife Fatma 

iddiasını ispat edemediğinden tevliyet ve 

zaviyedarlık yetkisinin Şerife Ayşe’ye ait ol-

5 Yakın zamanda SEKA çöplüğündeele geçen Os-
manlı evrakı arasında 1761 yılında vefat eden Şeyhü-
lislam Damatzâde Feyzullah Efendi Vakfiyesi’nin de 
bulunduğu basına yansımıştır. Vakfiyede Şeyhülis-
lamın Sütlüce’deki emlakı üzerinde Bademli Bektaşi 
Tekkesi’ni kurduğu belirtilmiştir (Abdullah Muratoğ-
lu, “Osmanlı SEKA Çöplüğünde”, http://www.yeni-
safak.com.tr/arsiv/2000/haziran/18/gundem.html, 
Erişim 03.12.2014).

duğuna karar verilmiştir (VGMA, Defter nr. 

666, s.105).

Öte yandan Hasırizâde Şeyh Hacı Mus-

tafa İzzî Efendi’nin kayınpederinin vefatı 

üzerine Sütlüce’ye nakil ile bir hane kirala-

yıp bir süre ikamet ettikten sonra mezkûr 

haneyi ittisalinde bulunan Caferabad Tek-

kesi ta’bir olunan teferrüç mahallini satın 

alarak 1199 (1784-1785) tarihinde bir zaviye 

yaptırdığı rivayet edilmektedir (Kolağası 

Mehmed Râif, 1314: 562). Böyle olmakla bir-

likte Şeyh Mustafa İzzî Efendi’nin Kanuni 

döneminden itibaren bir gezinti ve mesire 

yeri olan Caferabad Tekkesi’ne ait tüm ge-

zinti alanını değil, sadece bir bölümünü sa-

tın alıp tekkesini kurduğu anlaşılmaktadır 

(Turnalı vd., 1984: 147). 

Hadikatü’l-Cevami’de ise tekkenin ku-

ruluşu ve Bektaşiliğe geçişi şöyle anlatıl-

maktadır: “...Sultan III. Osman Han asrında 

iki defa Şeyhülislam olup ve ikinci defasında 

Sultan III. Mustafa Han’ın cülusu vukubulan 

Damatzâde Feyzullah Efendi’nin mahal-i 

mezburda bir zaviyesi vardır. Müşarünileyh 

Aralık 1761 tarihinde rıhlet etmekte salat-ı 

cenazeleri Eyüp Camii’nde eda edildikten 

sonra zaviye-i mezbure haziresinde defno-

lunmuştur. Müşarünileyhin isim ve şöhreti 

olan Damatzâde Feyzullah Efendi evvelki 

meşihatlerine tarih düşmüştür... Zaviye-i 

mezbureyi Anadolu payesi ashabından to-

runları Ârif Efendi Bektaşiye’den bir herife 

vermekle, Ağustos 1826’da sürgün edilen 

Bektaşiler ile herif-i mezbur dahi sürgün 

edilip tekke dahi yıkılmıştır” (Hafız Hüse-

yin Ayvansarayî, 1281: 303-306).
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Uzun yıllar teferrüç mahalli olarak kul-

lanılan Caferabad mahallinin yüksekçe bir 

yerinde, Nakşi-Müceddidi koluna bağlı Şey-

hülislam Damatzâde Feyzullah Efendi’nin 

bina ettiği6 ve daha sonra torunu Ârif Efen-

di tarafından, Nakşi Ayvansarayî’ye göre 

“Bektaşiye’den bir herife” verilen tekke 

1784 tarihli İstanbul tekkeleri listesinde yer 

almamaktadır (Çetin, 1981: 583-590). Ârif 

Efendi’nin tekke yönetimini 1814 yılında 

Bektaşi şeyhlerinden Hafız Ahmet Baba’nın 

yönetimine bıraktığı, 1826 öncesi tekkenin 

post-nişinliğine son olarak Mustafa Baba’nın 

geçtiği anlaşılmaktadır (BOA, MAD, 9766, s. 

339; BOA, MAD, 9731, s. 406; Şapolyo, 2004: 

384). 

Bu tekkenin bir diğer ismi Kömürcü 

Baba’dır. Bu ismin verilmesinde tekke ya-

kınında çevre halkının Kömürcü Baba veya 

Kömürcü Evliyası adını verdiği Seyyit Ali 

Baba’nın 1231 (1815-1816) tarihli mezar 

taşının bulunmasıdır (bkz. Resim 2). Bu 

zat Bektaşi menakıplarına giren ve nime’l-

çeyş addedilen cihat erlerinden Kömürcü 

Evliya’dır. Revnakoğlu’na göre, 1826 yılın-

da topa tutularak berhava edilen Bademli 

Tekkesi’nde Feyzi Baba ve civarında gömü-

lü Kömürcü Ali Baba da post-nişinlik yap-

mıştır (Turnalı vd., 1984: 148; Göncüoğlu, 

2005: 124; Işın, 1994: 134). 

6 Şeyhülislam Damatzâde Feyzullah Efendi, Şey-
hülislam Damatzâde Ebulhayr Ahmet Efendi (ö. 
1741)’nin oğludur. 1701 tarihinde doğmuş, 1761 yı-
lında Sütlüce’deki yalısında vefat etmiştir. Cenazesi 
kendi yaptırdığı Bademli Tekkesi’nde defnedilmiştir 
(Müstakimzâde Süleyman Saadettin, 1978: 99).

Bektaşiliğin Yasaklanması (1826) 

ve Bademli (Kiremitli) Tekkesi 

1826 yılında Yeniçeri Ocağı’nın kaldı-

rılmasından hemen sonra Osmanlı merkezi 

hükümeti ocakla ilişki içerisinde bulunma-

sından dolayı Bektaşiliği da yasaklamıştır. 

Ocağın ilgası sırasında bazı Bektaşi şeyh ve 

dervişlerinin Yeniçerileri destekledikleri id-

dia edilerek toplanan meşveret meclisinde 

Bektaşilerin dini kurallara uymadıkları da 

ileri sürülerek tarikatın İstanbul’dan başla-

yarak tekkelerinin yıktırılması kararı alın-

mıştır. Böylece 8 Temmuz 1826 tarihinden 

itibaren uzun yıllar devam edecek olan Bek-

taşi yasağı başlamış, İstanbul ve çevresin-

deki Bektaşi tekkeleri memurlar görevlen-

dirilerek yıktırılmış, emval ve emlakı zapt 

edilmiş, Bektaşi şeyh ve dervişleri ise ilmiye 

mensuplarının bol olduğu bölgelere sürgün 

edilmişlerdir. 

Bademli (Kiremitli) Tekkesi 1826 yasa-

ğının uygulandığı yerlerden biri olmuştur. 

Tekkeyi kapatmaya ve yıktırmaya Seyyit 

İbrahim Nazif Efendi ile Tahir Efendi me-

mur edilmiştir. Daha sonra tekke hakkında 

yapılan araştırmada buranın Nakşi şeyhle-

rinden Derviş Mehmet Ağa tarafından 1765 

yılında Sütlüce’de yaptırılan Kiremitli Tek-

kesi olduğu, uzun zamandır Nakşi şeyhler 

idaresindeyken 1814 yılında Bektaşî şeyh-

lerinden Hafız Ahmet Baba’nın yönetimi-

ne bırakıldığı ve hala onun üzerine kayıtlı 

olduğu anlaşılmıştır. Neticede bu tekkenin 

üç tarafı ve harem kısmı tamamen yıktırılıp, 

6.080 zira arsası müsadere edilmiştir. Ayrıca 
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tekke şeyhi Mustafa Baba Birgi’ye sürgün 

edilip, şeyhin senelik on dört kuruş kira ile 

tekkeye vakfettiği, tekke civarında bulunan 

beş kapılı eve de hükümet tarafından el ko-

nulmuştur (BOA, MAD, 9766, s. 339; BOA, 

MAD, 9731, s. 406; Esad Efendi, 1243: 212; 

Ahmed Cevdet Paşa, 1309: 183).7

Bademli (Kiremitli) Tekkesi’nin hükü-

met tarafından zapt edilen 6.080 zira arsası 

her metrekaresi kırkar paraya satışa çıkarı-

lırken, etrafı taş duvarla çevrili 390 dönüm 

arsası ile tekke şeyhi Mustafa tarafından 

tekke civarında senelik on dört kuruş kira 

getiren ve tekkeye vakfedilen beş kapılı ev 

Sultan Bayezid Vakfı’na bırakılmıştır. Bu-

nunla birlikte Sütlüce Tekkesi’nin bütün bi-

naları yıkıldıktan sonra sürgün edilen Mus-

tafa Baba’nın, hanımı ve çocukları mağdur 

olduklarından, onlar için tekke enkazından 

yeni bir ev yapılmasına izin verilmiştir. Ay-

rıca tekke civarında bulunan bir kapılı hane 

Mustafa Baba’nın varislerine bırakılmıştır. 

Sürgün edilen Mustafa Baba’nın iki eşi, biri 

Galatasaray’da, diğeri Tophane Ocağı’nda 

olan iki oğlu bulunduğu anlaşılmıştır (BOA, 

MAD, 9766, s. 339; BOA, MAD, 9731, s. 

406).

1826 Sonrası Bademli (Münir Baba) 

Tekkesi

Julia Pardoe 1836 yılında Kâğıthane 

ve civarı hakkında bilgi verirken Sultan II. 

Mahmut’un askeri lisenin ardındaki tepe-

7 Ahmet Lütfi Efendi, Mustafa Baba’nın Güzelhisar’a 
sürgün edildiğini belirtmektedir (Ahmed Lütfi Efen-
di, 1290: 151).

lerde ok atışları yaptığı ve söz konusu böl-

gede bazı süslü taşların dikili olduğunu 

belirtmiştir. Bölgede bulunan askeri okul 

Mühendishane-i Berî-i Hümayun olup oku-

lun arkasındaki Okmeydanı ile Karaağaç 

mevkii arasında kalan yamaçlar Bademli 

Tekkesi’ne yakın bölgelerdir (Göncüoğlu, 

2005: 123). 1826’da yıktırılan Sütlüce’deki 

Bademli Tekkesi XIX. yüzyılın ikinci yarı-

sına kadar atıl durumda kalmıştır. Sultan 

II. Abdülhamit dönemine ait albümlerde 

Sütlüce ve çevresini gösteren panoramada 

Bademli Tekkesi’nin bahçe duvarlarının 

bir kısmıyla, güneyindeki bazı yapılar gö-

rülmektedir. Meydan binasının bulunduğu 

yer ise boştur. Bu durum 1826’da tekkenin 

ana binası olan, âyin-i cemlerin icra edildiği 

meydan kısmının yıktırıldığını ve bu halde 

tekkenin sözünü ettiğimiz döneme ulaştığı-

nı göstermektedir (Göncüoğlu, 2005: 124).

Tekke Sultan II. Abdülhamit dönemin-

de Münir Baba tarafından yeniden canlan-

dırılmıştır. Münir Baba Karagümrüklü’dür. 

Mekteb-i Tıbbiye’de de eğitim aldığı bilinen 

Münir Baba, Mühendis Mehmet Raif Paşa’nın 

oğludur. İlk olarak Karagümrük civarındaki 

Nureddin-i Cerrahi Tekkesi şeyhi Abdüla-

ziz Efendi’den arâkiyye giymiştir. Bununla 

birlikte Cerrahi Asitanesi’nin son şeyhi Fah-

reddin Efendi (ö. 1911)’ye de Bektaşiye’den 

nasip vermiştir. Münir Baba’nın yetişmesin-

de Durmuş Hüseyin Baba ve Şair Mihrabî 

Baba’nın etkisi büyüktür (Yücer, 2003: 441, 

503, 627; Turnalı vd., 1984: 148).Ayrıca 

Münir Baba, son dönem Melâmî-Hamzavî 

şeyhlerinden Abdülkadir Belhi (ö.1923)’nin 
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müntesiplerindendir (Gölpınarlı, 1992: 181-

186; Işın, 1993: 44). İstanbul Bektaşiliğinde 

önemli bir yeri olan Münir Babailave olarak, 

Rumelili ozan Matlubî (ö. 1900) tarafından 

da irşad edilmiştir. İstanbul’da ikamet eden 

ünlü bir Bektaşi şairi olan Matlubî aynı za-

manda keman çalan ve şiirlerinde Talibî adı-

nı kullanan bir zattır (Yüksel, 1997: 3643). 

Münir Baba bir süre Yedikule Bektaşi 

Tekkesi şeyhliğinde bulunmuştur. Eğrika-

pı dışında, Savaklar’da ve bostanlar ara-

sındaki bir konağı kiralayıp burada ikamet 

etmiştir. 1303 (1885-1886) yılında Bademli 

tepesindeki Fodlacıbaşı Konağı’nı satın alıp, 

bir Bektaşi tekkesi haline getirmiş, böylece 

ömrünün sonuna kadar ikamet edeceği Ba-

demli Tekkesi’ni tekrar faaliyete geçirmiştir. 

Münir Baba on bir odadan meydana gelen 

bu tekkeyi, etraftaki altı parça ev ve arsa ile 

Telgrafçı Nazif Bey’e ait olan haneyi satın 

alarak büyütmüştür. Baba, bahçe duvarla-

rını dahi yaptırarak tekkeyi mükemmel bir 

hale getirmiştir (Turnalı vd., 1984: 148).8

Bademli (Münir Baba) Tekkesi’nin XIX. 

yüzyılın ikinci yarısında ihya edilmiş olan 

binalarının dış görünüşleri ve tekkenin 

kurulduğu bölgenin özellikleri şöyleydi: 

“Meydan, konumu ve boyutlarıyla diğer 

8 Şevki Koca, 1870 yılında Hacı Hasip Baba’nın Meh-
met Ali Hilmi Dedebaba tarafından Sütlüce Caferabad 
Tekkesi post-nişinliğine görevlendirildiğini belirtmek-
tedir. Hacı Hasip Baba İskeçe (Kuş-Kuç) Tekkesi’nin 
onarımını yapmış ve yine bu tekkede vefat etmiştir. 
Hacı Hasip Baba, İstanbul Karaağaç (Teberli Baba) 
Tekkesi’nin son post-nişinlerinden Hüseyin Zeki 
Baba’nın dedesidir (Koca, 2005: 94, 96).

tekke birimlerine hâkim kılınmıştır. İlk ba-

kışta dikkatleri üzerine toplayacak şekilde 

arazinin en yüksek noktasına kondurulmuş 

olan meydan diğer binalardan çok daha 

büyük ve gösterişlidir. Beşik çatıyla örtülü 

olan yapının Haliç’e bakan cephesi büyük 

bir üçgen alınlıkla son bulmakta, bu cephe-

de bol miktarda pencere dikkati çekmek-

tedir. Meydan binasının güneybatısında, 

bahçenin ortasında, ikinci büyük yapı olan 

meşruta, güneydoğusunda da diğer binalar 

(muhtemelen mutfak, kiler, derviş hücreleri, 

mihman/misafir odaları, diğer servis birim-

leri) yer alır. Meydanın doğusunda büyük 

boyutlu, beşik çatılı ahır binası bulunmak-

tadır. Yapıları kuşatan geniş bahçe yüksek 

duvarlarla kuşatılmıştır. Bademli (Münir 

Baba) Tekkesi, yoğun iskân bölgesinin dı-

şında yer alan münzevi ve çevreye hâkim 

konumu, geniş bir arazi içinde rahatça ya-

yılan binalarıyla geniş kapsamlı bir Bektaşi 

tekkesinin temel özelliklerini yansıtır. Ayrı-

ca geç dönem Osmanlı mimarisince, tekke 

yapılarıyla sivil mimari arasındaki yakınlı-

ğı sergiler. Özellikle dış görünümüyle ge-

çen yüzyıla ait büyük bir konağı hatırlatan 

meydan binası, Rumelihisarı’ndaki Nafi 

Baba Bektaşi Tekkesi’ni, Kazlıçeşme’deki 

Perişan Baba Tekkesi’ni, ayrıca Ka-

sımpaşa Mevlevihânesi’ni ve Üsküdar 

Sultantepesi’ndeki Özbekler Tekkesi’ni 

andırır. Ayrıca tekkenin ahır binasında 

gözlenen büyüklük de dikkat çekicidir. 

İstanbul’un çeşitli yerlerinden atlı veya atlı 

arabayla gelenlerin ihtiyaçlarına göre dü-

zenlenen bu birim Yıldız Sarayı’nın ahır-
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larıyla kıyaslanabilir” (Göncüoğlu, 2005: 

124-125). 1890 yılı civarında Pierre Loti tara-

fından çekilmiş, Sütlüce’yi Halıcıoğlu’nu ve 

Hasköy’ü kapsayan panaromada Bademli 

(Münir Baba) Tekkesi binaları görülmekte-

dir (Göncüoğlu, 2005: 123).

5 Nisan 1892 tarihinde Bademli Tekkesi 

meşihat cihetinin kayıtlarının incelenmesi-

ne lüzum görülmüş ve tekkenin kayıtlarının 

çıkarılıp Meclis-i Meşayih’a gönderilmesi 

dönemin Şeyhülislamı Mehmet Cemaled-

din Efendi tarafından Evkaf-ı Hümayun 

Nezareti’nden istenmiştir (BOA, EV. MKT. 

CHT, 284/16). Bununla birlikte 4 Kasım 

1899 tarihinde yapılan kayıt incelemesinde 

Bademlik Bektaşi Tekkesi’ne dair vakıf kay-

dının bulunamadığı ifade edilerek, tekrar 

tetkik edilip tekke vakfına ait bilgilerin olup 

olmadığının ortaya çıkarılması istenmiştir 

(BOA, EV. MKT. CHT, 458/37). 

Münir Baba zamanında Bademli Tek-

kesi seçkin kişilerin gelip gittiği bir yerdi. 

Özellikle Mevlevi şeyhleri tekkeye gelir gi-

derdi. Bunlardan Bahariye Mevlevihanesi 

post-nişini Hüseyin Fahreddin Dede, Münir 

Baba vasıtasıyla Bektaşiliğe de intisap edip 

nasip almıştır. Ayrıca Münir Baba’nın mün-

tesipleri arasında İbrahim Baba ve Neyzen 

Tevfik de bulunmaktadır (Gölpınarlı, 1953: 

303; Yücer, 2003: 503; Noyan, 2002: 146, 185; 

Göncüoğlu, 2005: 124).Neyzen Tevfik 1902 

yılında Bademli Tekkesi’ne devam ettiği 

günlerde Münir Baba’dan el alarak Bektaşi 

olmuştur.9 Öte yandan 1826 sonrası tarika-

ta ait tekkeler eskiden olduğu gibi sur dı-

şında faaliyet gösterirken, Bektaşiliğin sur 

içindeki etkinliğini Beyazıt, Şehzadebaşı, 

Aksaray ve Çemberlitaş civarında yoğun-

luk kazanan kahvehaneler üstlenmişlerdir. 

Bu kahvehanelerde Bektaşiliğin sözcülüğü-

nü yapanlardan biri Bademli Tekkesi şey-

hi Münir Baba’nın müridlerinden Mehmet 

Çınarî (ö.1899)’dir (Işın, 1994: 136; Yücer, 

2003: 741).Yine Münir Baba’dan feyz alan 

şahsiyetlerden bir diğeri Ali Rıza Öge’dir. 

Rivayete göre Öge zaman zaman Münir 

Baba’nın tekkesine uğrayıp baba ve Derviş 

Mihrabi ile sohbet etmiştir. Hatta Derviş 

9 Neyzen Tevfik’in hayatı ve Bektaşiliği ile ilgili 

Mehmet Demirci şu bilgileri vermektedir: “Neyzen 

Tevfik’in bir de Bektâşîlik yönü vardır. ‘Meşrebim 

Mollâ-yıRûmî,mezhebim Bektâşîdir’ifâdesi ona aittir. 

Yolu bir ara İstanbul Sütlüce Bektâşî Tekkesi’ne düşer. 

Merak sâikiyle gitmiştir. Ancak gördüğü sıcak ilgi ve 

Bektâşî geleneklerini beğenmesi bu tekkeye sık sık uğ-

ramasına vesile olur. Tahsil için girdiği medreseden 

uzaklaştırılmıştır. Mevlevîhânelerde tutunamamıştır. 

İzmir Mevlevîhânesi’nde  gördüğü mânevî atmosferi 

de özlemektedir. Bu özlemini  gidermek için Sütlüce 

Bektâşî Tekkesi uygun bir yerdir. Tekkenin şeyhi Mü-

nir Baba’dan nasip alır… Neyzen Tevfik’in de intisab 

ettiği Münir Baba (ö.1330/1912) bu tekkenin ünlü şeyh-

lerinden biridir. Onun zamanında buraya seçkin kim-

seler devam ederdi. Tekkelerin kapanmasından sonra 

harap halde idi... Neyzen Tevfik 1904 yılında Mısır’a 

kaçar. Orada da sıkıntılar peşini bırakmaz ve Kaygu-

suz Sultan Bektâşî Tekkesi’ne canını atar, bir süre bu 

dergâhta saklanır. Ancak, burada da kurallara uya-

maz ve îkaz edilir, sonunda tekkeden ayrılır.” (Meh-

met Demirci, “Neyzen Tevfik Bektaşi Dergâhında”, 

www.semazen.net/yazar_yazi.php?id=1257, Erişim 

2 Aralık 2014). 
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Mihrabi’nin tavsiyesi ile Kerbela’ya gitmeye 

karar vermiştir (Demirci, 2010: 7-8). 

Kırım Hanzâdelerinden Mihrâbi de 

Münir Baba’dan nasibli bir Bektaşi ozanıdır. 

Ona uzun süre rehberlik yapmıştır. Çelebiler 

ve Babalar arasındaki anlaşmazlık zamanın-

da Babagân’ın temsilcisi olarak Kırşehir’e 

gitmiş ve Hacı Bektaş’ta çelebi konağında 

kalmıştır. Çelebi Cemaleddin Efendi kendi-

sine icazet vermiştir. İstanbul’a geri dönen 

Mihrâbî’ye, Münir Baba’nın vefatının ardın-

dan Bademli Tekkesi’nde post-nişin olması 

teklif edilmişse de istememiştir. Bu zat 1920 

yılında 65 yaşında vefat etmiştir. Mesleğinin 

Bahriye Kolağalığı (Kıdemli Yüzbaşı) oldu-

ğu bilinmektedir (Noyan, 2002: 185).

Münir Baba’nın İstanbul’da ve Bekta-

şiler arasında büyük bir şöhreti vardı. 1912 

yılında vefat eden Münir Baba’nın mezarı 

tekkesinde değil, tekkesine yakın Feyzullah 

Efendi Mezarlığı’ndaki, Bektaşi babaların-

dan Feyzi Baba’nın yanındadır (Turnalı vd., 

1984: 148). Aynı zamanda şair olup “Hacı 

Bektaş gülleriyiz/Balım Sultan kullarıyız” 

nefesi ona aittir.

Biz Hüseyni mevaliyiz

Aşk ehlinin imanıyız

Dertlilerin dermanıyız

Hacı Bektaş gülleriyiz

Balım Sultan kullarıyız

Aşktır âşıktaki nişan

Aşka uyandır uyanan

Pîrleridir Şâh-ı Merdan

Hacı Bektaş gülleriyiz

Balım Sultan kullarıyız

Bağ-ı irfanın bülbülü

Mürtezâ Ali’nin gülü

Şah aşkına verir dolu

Hacı Bektaş gülleriyiz

Balım Sultan kullarıyız

Aşk ehlidir bulan necât

Nûş ederler âb-ı hayat

İkrârında eden sebât

Hacı Bektaş gülleriyiz

Balım Sultan kullarıyız

Aşıklara iman olan

Derdlilere derman olan

Muhibb-i hânedân olan

Hacı Bektaş gülleriyiz

Balım Sultan kullarıyız

Derviş Münir kemter kulu

Münkirlere demez belî

Bazen deli bazen Velî

Hacı Bektaş gülleriyiz
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Balım Sultan kullarıyız (Sadettin Nüz-

het, 1930: 286; Kocadağ, 1998: 279-280).

Yine “Hakdır Allah’ım” dizesiyle baş-

layan şu şiirin güftesi Münir Baba’ya aittir 

(Kaçar, 2010: 236):

Hakdır Allah’ım

Muhammed mahım

Ali’dir Şâhım

Allah eyvallah.

Fatıma Zehra

Hatice Kübra

Nuri Kibriya

Allah eyvallah.

Aşka burhanım

Sırrı Rahman’ım

Derde dermanım

Allah eyvallah.

Can ile canım

Din ü imanım

Vird-i zebanım

Allah eyvallah.

Ali’den nimet

Velî’den himmet

Dervişten hizmet

Allah eyvallah.

Yüzümüz yerde

Özümüz darda

Huzur-ı Pîr’de

Allah eyvallah.

Müniri kemter

Sizden ey server

İsteriz kevser

Allah eyvallah.

Münir Baba edip ve kâmil bir zattır. Şi-

irlerinde “Derviş Münir” ve “Müniri” mah-

lasını kullanmıştır. Sultan II. Abdülhamit 

döneminde İttihat ve Terakki Cemiyetinin 

faaliyetlerine destek veren tekkelerden biri 

Bademli (Münir Baba) Tekkesi’dir. Zira 

Rumelihisarı’ndaki Nafi Baba Tekkesi Jön 

Türklerin toplantı mekânı haline gelirken, 

Avrupa’dan gelen gazete ve dergiler, Ba-

demli Tekkesi şeyhi Münir Baba ve oğlu 

Hüseyin Ulvi Baba vasıtasıyla üyelere dağı-

tılmıştır (Haksever, 2009: 48-49). 

Münir Baba 80 yaşında vefat etmiştir. 

A. Rıfkı’nın 1328/1912 tarihinde yayınla-

nan Bektaşi Sırrı adlı eserinde Münir Baba 

tekkenin şeyhi olarak gösterildiğine göre bu 

tarihte hala hayattadır (A. Rıfkı, 1328: 124). 

Yaşlı olmasına rağmen hafızasının yerinde 

olduğu, gayet zarif ve nüktedan bir kişiliğe 

sahip bulunduğu rivayet edilmektedir. Mü-

nir Baba’nın oğlu Hüseyin Ulvi Baba (Derer) 

ise Ankara’da ikamet etmiştir. Türk Ticaret 

Bankası’nın müdürlüğünü yapmıştır. 1950 
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yılında Umumi Mağazalar Türk Anonim 

Şirketi’nin idare meclisi azalığına seçilmiş-

tir (Resmi Gazete, Sayı: 7680, 12 Aralık 1950, 

s. 168). Hüseyin Ulvi Baba, 4 Haziran 1958 

tarihinde vefat etmiş, vefat haberi gazetede 

“Büyük Kayıp” başlığıyla duyurulmuş, ce-

nazesi Asri mezarlıkta defnedilmiştir. Ge-

ride Emel Derer isminde bir kızı kalmıştır. 

Zira Hüseyin Ulvi Baba’nın vefat haberinde 

oğlu Muhib Derer Bey’den merhum olarak 

söz edilmiştir (Cumhuriyet, 5 Haziran 1958, 

s. 3). Hüseyin Ulvi Baba’nın oğlu Muhib 

Bey’in Ankara Halk Sağlığı T.A.Ş. müdürlü-

ğü yaptığı tespit edilmektedir (Noyan, 2002: 

185). 

Münir Baba’nın kızı Saadet Hanım ise 

Sarıyer’de oturmuştur. Revnakoğlu’nun 

Rauf Alpin isimli bir kişiden aldığı bilgile-

re göre, Münir Baba’nın oğlu Ankara’da bir 

bankanın müdürü idi. Kızı Saadet Hanım’ın 

oğlunun da adı Münir’di. Münir Bey, 1950 

yıllarında Galata’da bir laboratuvar sahibiy-

di (Turnalı vd., 1984: 148). 

Hacı İsmail Beyzâde Osman Bey 1304 

(1886-1887) tarihli Mecmua-i Cevâmi’sinde 

İstanbul’daki dokuz Bektaşi tekkesinden 

biri olarak Hasköy Bademlik’teki Mü-

nir Baba Tekkesi’ni saymaktadır (Hacı 

İsmail Beyzâde Osman Bey, 1304: 74). 

Bandırmalızâde Ahmet Münib Efendi’nin 

Mecmua-i Tekaya adlı eserine göre ise 1307 

(1889-1890) yılında Sütlüce’de bulunan Ba-

demli Tekkesi’nin başında Münir Efendi bu-

lunuyordu. Bektaşiliğin hala yasaklı olması 

sebebiyle de burası ayin günü perşembe 

olan “sureta” Nakşi tekkeleri arasında sayıl-

maktaydı (Bandırmalızâde Ahmed Münib 

Efendi, 1307: 13). Reşat Ekrem Koçu, Münib 

Efendi’nin bilgi verdiği Bademli Tekkesi’nin 

mürtefi bir yerde olduğunu, Caferabad 

Tekkesi’nin sonradan bu tekkeye dönüştü-

ğünü belirtmiş, Vak’a-i Hayriye’den sonra 

kapatılan bütün Bektaşi tekkeleri gibi bura-

nın da Nakşi tekkesi olduğunu söylemiştir 

(Koçu, 1963: 3331).

1826 ve sonrası bilinen post-nişinleri 

Mustafa Baba, Cafer Baba, Kömürcü Baba 

ve Münir Baba’dır (Kocadağ, 1998: 278). 

1919 yılına ait Yeşilzâde Mehmet Salih’in 

Rehber-i Tekâyâ’sında İstanbul’daki on iki 

Bektaşi tekkesinden biri Sütlüce’de Münir 

Baba Tekkesi’dir (Aşkar, 2000: 158). Halûk 

Şehsuvaroğlu’nun listesinde ise Sütlüce’de 

Bademli Tekkesi adıyla ve Nakşi olarak ka-

yıtlıdır (Şehsuvaroğlu, 2005: 268). 

Geniş bir arazi üzerinde ahşap binalar-

dan meydana gelen Bademli (Münir Baba) 

Tekkesi, tevhidhâne ve meşrutadan oluş-

maktaydı (Kaya, 2004: 19). 1925 yılında tüm 

tekke ve türbelerle birlikte bir defa daha 

kapatılmıştır. Tekke, 1934 tarihli İstanbul 

Belediyesi Şehir Rehberi’nin 17 numaralı 

paftasında Salaş Sokağı’na paralel olarak 

uzanan Şeker Kuyusu Sokağı üzerinde, eski 

kapı numarası 7 olan binada bulunuyordu. 

Günümüzde ise Salaş Sokak’ta 1876 ada 10 

parselde yer almaktaydı. Tekkenin arazisi 

Münir Baba’nın varisleri tarafından 12 Ha-

ziran 1936’da satışa çıkarılmış ve 1940 yılın-

da tekke yıktırılmıştır (Kaya, 2004: 19). Fazıl 
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Ayanoğlu’nun 1938-1940 yıllarında çektiği 

fotoğraflarda tekke haziresinin bahçe ve 

kümes haline getirildiği, buradaki mezar 

taşlarının ters çevrilerek çit direkleri olarak 

kullanıldığı görülmektedir. Başka bir fotoğ-

rafta hazirenin gerisinde Bademlik mevkii 

olan sırtlara doğru selvi ağaçlarıyla kaplı bir 

mezarlık görülmektedir (Göncüoğlu, 2005: 

123). Kömürcü Baba’nın mezarı da tekkenin 

cümle kapısının sağ tarafına düşüyordu. 

Tekkenin arsası üzerinde günümüzde Ce-

mal Artüz İlkokulu bulunmaktadır. Ayrıca 

tekkeden günümüze kalanlar Sütlüce Salaş 

Sokak’ta tekkenin kurucularından Şeyhülis-

lam Damatzâde Feyzullah Efendi haziresin-

deki birkaç harap mezardan ibarettir (Tur-

nalı vd., 1984: 145, 148, 161).
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EKLER

A. BELGELER

Belge 1. Caferabad Tekkesi’nde 1764 yılında tevliyet ve zaviyedarlık değişimi (VGMA, 

Defter nr. 666, s.105).

Eyüp Ensârî’ye tâbi‘ Südlüce’de vâki‘ Ca‘ferabâd zâviyesinde vazife-i mu‘ayyene ile 

tevliyet ve zâviyedarlığı evlâd-ı vâkıfdan müte‘âkiben fevt olan Ahmed ve İbrahim ve 

Mehmed mahlûllerinden müteveffâ-yı merkûm Ahmed’in sulbiye kebîre kızı olub tevliyet 

ve zâviyedarlığa bâ-berât mutasarrıf olan Şerîfe Â’işe ile yine evlâd-ı vâkıfdan tevliyet ve 

zâviyedarlığa ile müşâreket iddi‘â eden Şerîfe Fâtıma bundan Hasköy kadısı huzûrunda 

bi’d-defe‘ât terâfi‘lerinde mezbûre Şerîfe Fâtıma müdde‘âsı üzere evlâd-ı vâkıfdan olduğu-

nu ber veçhile isbât edemediğinden gayrı vukûf nâmı olub meclis-i şer‘a hazırûn olan ma-

hallesi ahalisinden mevsûkü’l-kalem bi-arz-ı Müslimînden husûs-ı mezbûr ba‘de’t-tefehhüs 

ve’l-istifsâr zâviyedarlık ve tevliyete evlâdiyet ile müşâreket iddi‘â eden Şerîfe Fâtıma’nın 

müdde‘âsı sâbit olmayub min külli’l-vücûh alakası olmamağla tevliyet ve zâviyedârlık 

müte‘âkiben fevt olan Ahmed ve İbrahim ve Mehmed mahlûllerinden merkûm Ahmed’in 

sulbiye kızı mezbûre Şerîfe Â’işe bâ-berât-ı mutasarrıf ve hak-ı sarf-ı mezbûre Şerîfe Â’işe 

tarafında olduğunu bâ-şöhret ve’t-tevâtür muvâcehesinde haberleriyle tebeyyün ve müs-

tehak olmağın alakası olmayan mezbûre Şerîfe Fâtıma’nın berât kaydı ref‘ ve terkîn ve 

zâviyedârlık ve tevliyet vazîfe-i mu‘ayyenesiyle mezbûre Şerîfe Â’işe’ye tevcîh ve ibkâ ve 

yedine berât-ı âlişân ihsân buyurulmak bâbında nazar-ı vakf Eyüb Ensârî kadısı Halebî 

Efendi i‘lâm etmekle i‘lâmı mûcibince ibkâ ve tevcîh olundu fî gurre-i Ra sene 1178 (Eylül 

1764). 
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Belge 2. Sütlüce Tekkesi’nin kapatılması ve emlakının zaptı ile ilgili arşiv belgesi (BOA, 

MAD, 9731, s. 406).

bu dahî

Südlüce’de Kiremütlü tekyesi

İş bu iki parça emlak tekye-i mezkûre şeyhinin varislerine terk olunduğundan şu veri-

len ilmühaberi ahkâmında kayd fî 13 Receb sene 1242 (10 Şubat 1827). 

Tekye-i mezkûr külliyen hedm olunmuş ve zevcesine sâkine olacak mahal kalmamış 

olduğundan enkâzıyla bir oda inşâsına ruhsat buyurulmasını niyâz etmiş olduğu tekye-i 

mezkûrenin arsa-i hâliyyesi 

zirâ‘

6080

arsa-i mezkûrun bir zirâ‘ı kırk para edeceğini ve Sultan Bâyezid-i Velî vakfından ol-

duğu ve tekye-i mezkûr civârında senevî on dört guruş icâre ile beş bâb evi şeyhi Mustafa 
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mütevelli ve havvâs-ı vakfiye (?) kadısı nâzır olmak üzere tekye-i merkûme vakf etmiş ve 

biri Topçu ve biri Galatasarayında iki nefer oğlu olduğu.

Belge 3. Sütlüce Tekkesi’nin kapatılması ile ilgili arşiv belgesi (BOA, MAD, 9731, s. 

406).

“…ve Südlüce nâm mahalde olan tekye ve üç tarafı külliyen hedm ile mikdar-ı enkâzı 

mevcûd idüğü ve vakf-ı müşârünileyhden olarak altı bin seksen zirâ‘ arsa-i haliyyesi olub 

beher zirâ‘ı kırkar para ideceği ve tekye-i mezbûr civârında olan beş bâb hâneyi tekye-i 

mezbûrun şeyhi olarak bundan akdem nefy olunan Mustafa kendisi mütevelli ve havvâs-ı 

vakfiye (?) kâdısı bulunanlar nâzır olmak üzere senevî on dört guruş icâre ile tekye-i 

mezkûrun vakf eylediği bilâ sened haber verilmiş ve merkûmun bir nefer zevcesi olub 

tekye-i mezkûrun harem tarafı dahî hedm olduğuna binâ’en sâkine olacak mahalli olma-

dığı ve enkâzıyla bir oda inşâsına ruhsat verilmesini istid‘â olduğu ve merkûmeden olan 



2013 / Yıl: 3 Sayı: 5

171

bir nefer oğlu Galatasarayında ve zevce-i aharından mütevellid bir nefer oğlu Tophane 

ocağında idüğü bi’t-tahkîk defter-i mezkûrda iş‘âr olunmuş ve tekye-i mezbûr kaydına 

lede’l-mürâca‘a tarikat-ı Nakşibendiyeden merhûm Derviş Mehmed Ağa’nın Südlüce’de 

binâ eylediği zâviyenin yüz yetmiş dokuz tarihinden beri bu tevârih-i muhtelife ile 

Nakşîbendi meşâyihina tevcîh olunagelmiş iken bin iki yüz otuz senesinde kasr-ı yedden 

tarîk-i Bektâşîden Hâfız Ahmed Baba’ya tevcîh olunub hâlâ üzerinde olduğu ve vakf-ı 

müşârünileyhden idüğü ihrâç ettirilen derkenârdan nümâyân olduğu…” 

Belge 4. Sütlüce Tekkesi’nin kapatılmasıile ilgili arşiv belgesi (BOA, MAD, 9766, s. 

339).

Yedikule ve Eyüp el-Ensârî ve Üsküdar taraflarında olub bundan akdem hedm olunan 

Bektâşî tekyelerinin keyfiyetleri bi’tahkîk zâhire ihraç olunması muktezâ-yı irâde-i seniy-

yeden olduğuna binâ’en hovâcagândan ve mektûbî defteri hulefâsından Seyyid İbrahim 

Nazif Efendi ve Hâssa mi‘mârı halifelerinden Tahir Efendi me’mûr kılınarak mahal-i mer-

kuma gönderilmiş ve mûmaileyhümâ mahal-i mezkûreyi bi’l-mu‘âyene keyfiyetlerini mü-

beyyin terkîm eyledikleri defterde nâtık olduğu üzere Sultan Bâyezid-i Velî hazretlerinin 

vakf-ı şerîflerinden Südlüce nâm mahalde olan tekyenin harem tarafı külliyen hedm ile bir 

mikdâr enkâzı mevcûd idüğünden ve altı bin seksân dört zirâ‘ arsa-i hâliyyesi olub beher 

zirâ‘ı kırkar pâra ideceği ve tekye-i mezkûr civârında olan beş bâb hâneyi tekye-i mezbûrun 

şeyhi olarak bundan akdem nefy olunan Mustafa kendüsü mütevellî ve havvâs-ı vakfiye 
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(?) kadısı bulunanlar nâzır olmak üzere senevî on dört guruş icâre ile tekye-i mezbûre vakf 

eylediği bilâ sened haber verilmiş ve merkûmun bir nefer zevcesi olub tekye-i mezkûrun 

harem tarafı dahî hedm olduğuna binâ’en sâkine olacak mahalli olmadığını ve enkâzıyla 

bir oda inşâsına ruhsat verilmesinin istid‘â olunmuş olduğunu ve merkûmeden olan bir 

nefer oğlu Galatasarayında ve zevce-i aharından mütevellid bir nefer oğlu Tophane oca-

ğında idüğü bi’t-tahkîk defter-i mezkûrda iş‘âr olunmuş idüğübâ-takrîr-i lede’l-havâle 

takrir-i mezkûr taraf-ı hazret-i sadâretpenâhîden rikâb-ı hümâyûna arz olundukda vakfiye 

olan hâne ve arsa ve bağların vakfı tarafından ve mülk olanların dahî vâris-i ma‘rûfları var 

ise anlara terk olunduğu surette cânib-i mirîden zabt olunması husûsunda emr-i şâhâne 

şerefrîz-i sudûr olunan olbâbda sâdır olan mehât-ı âlî mûcibince muhakkıkâne kayd olunub 

vakf taraflarına â’id olanlar içün evkâf defterlerine başka ve vereselerine terk olunanları 

içün başka ilmühaberleri ve canîb-i mirîden zabtı icâb edenlerin irâde-i kâ’imeleri verilmek 

fermân buyurulmağın mûcibince kayd olunub vakf olanlar içün evkâf defterlerine diğer 

ilmühaberleri verilmiş ve merkûm Şeyh Mustafa’nın veresesi mevcûd olmağla bâlâda zikr 

olunan emlâkın veresesine terk olduğunu müş‘ir verese tarafına ilmühaberi verildi fî 13 

Receb sene 1242 (10 Şubat 1827). 

B. RESİMLER

Resim 1. Bademli Tekkesi’nin 1970 yıllarına ulaşan yapı parçaları ve mezar taşları 

(Göncüoğlu, 2005: 124).
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Resim 2. Bademli Tekkesi’nin cümle kapısının sağ tarafına düşen Kömürcü Baba (Sey-

yit Ali Baba)’nın mezarı ve tekke arası üzerinde bulunan Cemal Artüz İlkokulu (1984 yılı) 

(Turnalı vd., 1984: 161).

Resim 3. Sütlüce’de Salaş Sokak’ta bulunan Bademli Tekkesi’nin kurucularından Şey-

hülislam Damatzâde Feyzullah Efendi haziresi (1984 yılı) (Turnalı vd., 1984: 161).



174

ALEVİLİK  ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Resim 4. Bademli Tekkesi’nin 1826 sonrası kurucusu Münir Baba’nın temsili bir resmi 

(Kocadağ, 1998: 278).
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ÂŞIK EDEBİYATI HALK ŞİİRİ’NDEKİ EĞİTSEL VE 

ÖĞRETİSEL UNSURLAR (ÂŞIK VEYSEL ÖRNEĞİ)1

EDUCATIONAL AND DOCTRINAL ELEMENTS IN FOLK 
POETRY OF ÂŞIK LITERETURE (ÂŞIK VEYSEL SAMPLE)

 1Zekeriya KAPTAN 2

Yasemin YURDUŞEN3

ÖZET

Bu çalışmada, Âşık Edebiyatı Halk Şii-
rinde eğitsel ve öğretisel unsurların ne ölçü-
de yer aldığının ortaya konulması amaçlan-
mıştır. Bu bağlamda Âşık Veysel’in eğitim 
anlayışını yansıttığı şiirleri seçilmiş ve de-
ğerlendirilmiştir. Âşık Veysel’in incelenen 
şiirlerinde, eğitimi ve eğitimin önemini na-
sıl ele aldığı üzerinde durulmuş, söz konu-
su şiirler grafik ve tablolarla kategorileşti-
rilmiştir. Yapılan içerik analizi sonucunda 
Veysel’in, şiirlerinde sık sık eğitsel ve öğre-
tisel unsurlara yer verdiği tespit edilmiştir.

Bu çalışmada yer alan veriler, nitel araş-
tırma tekniklerinden doküman incelemesi 
ve görüşme teknikleri kullanılarak toplan-
mıştır. Verilerin çözümlenmesi, öncelikle 
içerik analizi, daha sonra betimsel analizle 

değerlendirilmiştir.

1 Yüksek lisans tezinden türetilmiştir. Makale tezin 
tamamını kapsamamaktadır.

2 Yrd. Doç. Dr., Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fa-
kültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü. 

3 Müzik Öğretmeni.

Çalışma sonucunda, halk şiirine eğitim 
kurumlarında daha fazla yer verilmesi ge-
rektiği ve böyle bir çalışmanın diğer önemli 
âşıkların şiirleri üzerinde de uygulanması-
nın yarar sağlayacağı sonucuna gidilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Halk Şiiri, Âşık 
Veysel, Eğitsel-Öğretisel.

ABSTRACT

This study aims to specify that to what 
extend educational and doctrinal compo-
nents are processed in folk poetry in ‘Âşık’ 
Literature. In this respect, the poems which 
reflect the educational view of Âşık Veysel 
are chosen and evaluated. The selected po-
ems of Âşık Veysel are examined in terms of 
their dealing with education and importance 
of education, and these poems are catego-
rized in graphics and tables. It is obtained 
from the content analysis that Veysel often 
put emphasis on educational and doctrinal 
components.

The data in this study were obtained 
through qualitative research techniques; 
document analysis and interview. The anal-
ysis of data was made first by content analy-
sis and then by descriptive analysis.



176

ALEVİLİK  ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

It is concluded from the results of the 
study that there should be more emphasis 
on folk poetry in educational institutions 
and it will be beneficial if studies similar to 
this one are conducted about the poems of 
other important folk poets.

Key Words: Folk Poetry, Âşık Veysel, 
Educational-Doctrinal.

GİRİŞ

Halk kültürünün en önemli yapı taş-
larından birini oluşturan Âşık Edebiyatı 
geleneği, Orta Asya’dan Anadolu’ya geliş 
sürecinde, sosyo-kültürel yapının toplum 
üzerindeki etkisiyle zamanın süzgecinden 
geçerek günümüze kadar ulaşmış ve halk 
şiirinin etkisiyle de toplum üzerinde şekil-
lendirici bir yanı olmuştur (Artun, 2011). 
Âşık Edebiyatı, yüzyılların birikimiyle bi-
çimlenerek, kendisini besleyen mutlak gü-
zelliğe ulaşma çabası ile ilâhi aşkı tasavvuf 
şiirleriyle yüceltip, var olan yaşamın güzel 
yanlarını överken, acılarına dramatik bir 
dille vurgu yaparak, toplumsal ve kişisel 
taşlamalarında saklı eğitsel öğretileriyle 
Anadolu insanının yaşadığı süreçleri göz-
ler önüne serip, sözlü geleneğin günümüze 
kadar ulaşmasını sağlamıştır. Âşık Edebiya-
tı içerisinde var olup bu kültürel geleneğin 
şekillenmesine vesile olan kişiler ise (Halk 
Şairleri) âşıklardır. Usta-çırak ilişkisiyle ye-
tişmiş, şiirleriyle toplumun rehberi olup sa-
zıyla ve sözüyle halkı aydınlatan, öğreten ve 
eğiten âşıklar, bu geleneği geçmişten günü-
müz kuşaklarına aktarmada önemli bir role 
sahip olmuşlardır. Geçmişten günümüze 
âşık; sosyo-kültürel boyutuyla bakıldığında 

görülüyor ki yaşam süzgecinden geçerek 
halkın üzüntülerini, sevinçlerini, toplumsal 
değerlerini, inançlarını, öğütlerini ve bu gibi 
benzer değerlerini şekillendirip sözlü kül-
türle bütünleştirmiştir. Var olan kültürle bir-
likte yaşamın bir parçası olan bu temaların, 
gelecek kuşaklara sözel olarak aktarımında 
halk şiirinin rolü ise büyük olmuştur. Sözlü 
kültürün önemli bir parçası olan halk şiiri, 
yüzyıllar boyunca halkın duygusunu, inan-
cını, acısını, mutluluğunu, özlemini, dünya 
görüşünü, ideallerini içinde barındıran; hal-
ka dair ne varsa ışık tutmuş önemli bir ha-
zinedir. Bundan dolayıdır ki halk şiiri, başlı 
başına bir duyguyu anlatmanın mutlak bir 
aracı olmuştur (Yılar, 2007). 

Diğer yandan Âşık Edebiyatı, geçmişten 
günümüze Türk kültürünün tarihsel süreci 
ve sosyo-kültürel yapısı içinde oluşan/bi-
çimlenen öğüt verici şiirleriyle sosyal ha-
yatta önemli bir yere sahip olmuştur. Top-
lumun sözcüsü olan âşıklar, halkın yaşayı-
şından seçmiş olduğu konuları yine halkın 
diliyle anlatarak, güncel ve toplumsal olay-
lara seyirci kalmayıp; dostluk, kardeşlik, 
sevgi, nasihat vb. gibi konulara değinerek, 
öğütsel açıdan topluma ışık tutmuşlar, bu-
nunla birlikte; şiirlerini, içinde yaşadığı kül-
tür değerlerini, dönemin ve yaşamış olduğu 
toplumun gerçeklerini kendi bakış açısıyla 
sunmuşlardır. Bu şekliyle âşıklar kimi za-
man şiirlerinde, verdiği öğütlerle toplumu 
yönlendirmeye çalışmış, kimi zaman ise 
toplumun isteklerini ve tepkilerini halkın 
sözcüsü gibi düşünerek dile getirmişlerdir. 
Bu nedenledir ki Âşık Edebiyatıyla birlikte 
oluşan öğütsel boyut, halkı aydınlatarak bi-
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linçlendirmeyi ve bilgilendirmeyi ilke edin-
miştir (Artun, 2011). Halk şiirlerinin günü-
müze kadar ulaşmasına vesile olup, oluştur-
duğu şiirlerle halkı eğitmesi yönünde önem-
li adımlar atan âşıklar, toplum içinde birer 
öncü, lider ve yol gösterici olmuşlardır. Bu 
yüzden âşıklar; toplumun geleneğini, ahla-
kını, kültürel yapısını şiirlerinde pekiştire-
rek, halkın eğitilmesinde önemli bir katkıda 
bulunmuşlardır (Akkaya, 2010). 

Halk kültüründe önemli bir yer teşkil 
eden âşıklık geleneği, yüzyılların birikimin-
den süzülerek biçimlenmiş, belirli kuralları 
olan, şiirin kalıcı ve etkileyici özelliğinden 
yararlanarak kuşaktan kuşağa aktarılan bir 
değerler bütünüdür. Halk Edebiyatı’nın 
büyük bir bölümünü kapsayan ve belli bir 
icrası, yerleşmiş bir geleneği olan Âşık Ede-
biyatı, var olduğu dönemden günümüze ka-
dar güçlü temsilcilerini yetiştirmiş, özellikle 
17. yüzyılda yetiştirdiği âşıklarla halkın şiir 
anlayışına ve zevkine yön vererek 19. yüz-
yılda zirveye ulaşmıştır. Bu sebepledir ki 
Âşık Edebiyatı, âşıklık geleneğinin oluşma-
sında ve bu gelenek içinde yetişen âşıkların 
şekillenmesinde geçmişten günümüze kay-
naklık etmiş ve kültürel mirasın gelişme-
sinde önemli rolü olmuştur (Artun, 2011). 
Geçmişten günümüze, bu köprüyü oluştu-
ranlardan biri de hiç kuşkusuz söz konusu 
kültürün 20. yüzyıldaki önemli temsilcisi 
Âşık Veysel’dir. 

Kültürümüzün önemli bir parçası olan 
âşıklık geleneği içerisindeki halk şiirinin, 
yıllar boyunca toplum tarafından kabul gö-
rüldüğü düşünüldüğünde, halk şiirinin top-
lumu önemli ölçüde etkilediği söylenebilir.

Bu çalışma ile; Âşık Edebiyatı halk şii-

rinde eğitsel ve öğretisel unsurların şiirlerde 

ne ölçüde yer aldığı saptanmaya çalışılmış-

tır. Bunun için âşıklık geleneğinin en önemli 

temsilcilerinden Âşık Veysel’in şiirlerinde-

ki, eğitici ve öğretici unsurların tespiti için 

analiz yoluna gidilmiştir. Söz konusu şiirler-

le yapılan analiz sonucunda, eğitsel ve öğre-

tisel boyutun temel eğitimde ve toplumsal 

hayatın her alanında ne ölçüde önemli oldu-

ğu vurgulanmaya çalışılmıştır. 

YÖNTEM

Çalışma, bütünüyle nitel, kısmen ni-

cel örneklerle desteklenen bir çalışmadır. 

Çalışmada yer alan veriler, nitel araştırma 

tekniklerinden doküman incelemesi ve gö-

rüşme teknikleri (Yıldırım ve Şimşek, 2005) 

kullanılarak elde edilmiştir. Çalışmada elde 

edilen veriler, içerik çözümleme (Yıldırım-

Şimşek, 2005) yöntemleri uygulanarak de-

ğerlendirilmiştir.

BULGULAR VE YORUMLAR

Bu bölümdeki analizler; Tahir Kutsi’nin 

“Âşık Veysel” kitabından, Ümit Yaşar 

Oğuzcan’ın “Âşık Veysel Dostlar Beni Ha-

tırlasın” ve Doğan Kaya’nın “Âşık Veysel” 

kitaplarından yararlanılarak, Veysel’in eğit-

sel ve öğretisel konulara değindiği yaklaşık 

45 şiiri, açıklamalar, tablolar ve grafikler ile 

birlikte detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Şi-

irlerin metinleri çalışmaya alınmamış, şiirler 

sadece adlarıyla çalışmaya dâhil edilmiştir.
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ÂŞIK VEYSEL’İN ŞİİRLERİNDEKİ EĞİTSEL VE ÖĞRETİSEL UNSURLAR;

1. SENLİK BENLİK NEDİR BIRAK

Tablo ve Grafik 1

İNSAN SEVGİSİ  BİRLİK BERABERLİK MİLLET SEVGİSİ  ÖĞÜT 

 1. Kıta Senlik benlik nedir bırak

 2. Kıta
Hep Adem’in oğlu kızı 

Beraberce şehit gazi

 3. Kıta  Hakir görüp ırk aayırmak

 4. Kıta Senlik benlik nedir sil at
Tuttuğun yola doğru git 

Yoldan çıkıp olma asi

 5. Kıta
Yezit nedir ne Kızılbaş 

Değil miyiz hep bir kardaş
Bizi yakar bizim ataş

 7. Kıta

Alevilik Sünnilik 

nedir Menfaattir 

varvarası

 8. Kıta

Cümle canlı hep 

topraktan Var olmuştur 

emir Hak’tan

 9. Kıta
Sen Allah’tan birlik dile 

Dava insanlık davası

Tablo 1’de görüldüğü üzere, “Senlik 

Benlik Nedir Bırak” adlı şiiriyle Âşık Vey-

sel, öncelikle “İnsan Sevgisi”ne vurgu yap-

mış diğer yandan “Birlik ve Beraberlik”in 

mutlak mutluluğun yolu olduğunu belirte-

rek özellikle bu iki kavram üzerinde önemle 

durmuştur. Diğer yandan; toplumun deva-

mında mutlak olması gereken “Millet Sev-

gisi” nin de önemini vurguladığı görülmek-

tedir. Bu yönüyle bu üç kavramın insan ve 

toplumun belleğinde sürekliliğinin olması 

yönünde önemine değinen bu şiirin, öğre-

tisel ve eğitsel boyutuyla öne çıktığı görül-

mektedir. 

İnsan Sevgisi (3)

Birlik-Beraberlik (9)

Millet Sevgisi (9)

Öğüt (2)

Grafik 1’de görüldüğü üzere “Senlik 

Benlik Nedir Bırak” adlı şiirde dört öğretisel 

konu yer almaktadır. Toplamda mısra sa-

yılarının çokluğuna bakıldığında % 50 ora-

nında “Birlik Beraberlik” kavramının şiirde 

daha fazla işlendiği tespit edilmiştir. 
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2. BU YOLDA

Tablo ve Grafik 2

SİYASET DEMOKRASİ

l. Kıta

Demokrasinin budur rejimi Vatan milletindir kim 

kovar kimi Sıkma savcıları kovma hâkimi Şekavet 

yok adalet var bu yolda

2. Kıta

Kimin hakkı vardır bu sefil halkta 

Parmaklar oynuyor türlü nifakta Selâmet 

yok felâket var bu yolda

3. Kıta

Iradyo denilen milletin malı Neşriyatlar tarafsızca 

olmalı Hâkimiyet milletindir bilmeli Esaret yok hep 

millet var bu yolda

4. Kıta
Manasız mantıksız Vatan Cephesi Maksat 

Menderes’in seçim dalgası

Vatan milletindir bu neyin nesi Menderes yok 

memleket var bu yolda

5. Kıta Hiçbir parti ebediyen kalamaz
Milletsiz bir devlet yoktur olamaz Şikâyet yok 

nihayet var bu yolda

6. Kıta
Böyle değil idi şu demokrasi Tahkikat yok hürriyet 

var bu yolda

Tablo 2’de görüldüğü üzere “Bu Yolda” 

adlı şiiriyle Âşık Veysel, dönemin iktidarı-

na demokrasinin gereği olarak vatandaşlar 

arasında ayırım yapmamasını öğütlerken, 

demokraside farklı görüşleri ifade etme öz-

gürlüğünün olduğunu dile getirmektedir. 

Ayrıca demokrasilerde iktidarların sürekli 

olmayacağını vurgulayarak, milletin iktida-

rının sürekli olacağı, savcılar ve hâkimlere 

baskı yapılmamasını dile getirmiştir. Sonuç 

olarak demokrasi kavramının önemini vur-

gulayan Veysel’in bu şiirinde; ancak top-

lumsal bir demokrasinin, toplumsal huzuru 

ve bütünlüğü sağlayabileceğini ifade ederek 

şiire, öğretisel ve eğitsel açıdan bir boyut ka-

zandırdığı söylenebilir. 

Siyaset (6)

Demokrasi (14)

 Grafik 2’de görüldüğü üzere, “Bu Yol-

da” adlı şiirde, iki öğretisel konu yer almak-

tadır. Toplam mısra sayılarının çokluğuna 

bakıldığında %70 oranında “Demokrasi” 

kavramının şiirde daha çok işlendiği tespit 

edilmiştir. 
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3. İŞTE HİLE SÖZDE YALAN OLMASA

Tablo ve Grafik 3

 AHLAK  DOĞRULUK-DÜRÜSTLÜK

1. Kıta
İnsanoğlu doğru yoldan şaşmazdı İşte hile sözde 

yalan olmasa (2)

2. Kıta Ne zina olurdu ne çapkın evlât
İstemezdi alışverişte senet Kafalara yerleşmezdi 

ihanet İşte hile sözde yalan olmasa

3. Kıta
Ne bir yetim hakkı ne de bir rüşvet İşte hile sözde 

yalan olmasa

4. Kıta Çirkin işe meyyal olmazdı nefis
Ne cinayet ne hırsızlık ne hapis İşte hile sözde yalan 

olmasa

5. Kıta
Ortadan kalkardı günah musibet Herkes 

için açık olurdu cennet

Aşikâr olurdu hak ve hakikat İşte hile sözde yalan 

olmasa

6. Kıta
Olsa temiz ahlak ve hüsn-i rıza Hiç şüphe 

girmezdi gönüle göze
İşte hile sözde yalan olmasa

7. Kıta

Yalancılar belki kızar bu işe Yalan ayaktadır çıkamaz 

başa Kemlik düşünür mü kardeş kardeşe İşte hile 

sözde yalan olmasa

8. Kıta İşte hile sözde yalan olmasa

 

Tablo 3’de görüldüğü üzere “İşte Hile 

Sözde Yalan Olmasa” adlı şiiriyle Âşık Vey-

sel, iş hayatında, ticarette, insan ilişkilerinde 

diğer bir deyişle yaşamın bütün alanlarında 

ahlak ve dürüstlüğün önemini vurgulamak-

tadır. Bununla birlikte, dürüstlüğün yaşamı 

kolaylaştıracağına, her alanda insanların bir-

birlerine güvenebildiği ve daha fazla gelişim 

gösterebilecekleri bir ortamın sağlanacağına 

vurgu yapmaktadır. Ayrıca ahlak anlayışı-

nın dinsel açıdan önemini de belirterek şiire 

eğitsel ve öğretisel bir boyut kazandırdığı 

söylenebilir.

 

Ahlak (6)

Doğruluk-Dürüstlük (18)

Grafik 3’de görüldüğü üzere “İşte Hile 

Sözde Yalan Olmasa” adlı şiirde iki öğretisel 

konu yer almaktadır. Toplamda mısra sayı-

larının çokluğuna bakıldığında %75 oranın-

da “Doğruluk-Dürüstlük” kavramının şiir-

de daha fazla işlendiği tespit edilmiştir. 
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4. ŞU DÜNYAYA GELDİM NE OLDU KÂRIM

Tablo ve Grafik 4

ÇALIŞMAK

4. Kıta Nice varlık verilmiştir kullara Çalışıp yaklaşan hakiki yâre Geçirir gününü saadet içinde

Tablo 4’de görüldüğü üzere “Şu Dün-

yaya Geldim Ne Oldu Kârım” adlı şiiriyle 

Âşık Veysel, dünyaya gelmenin ve yaşama-

nın insanoğlu için bir anlamı olması gerek-

tiğini vurgulayarak, son kıtada çalışmadan, 

amaçsız boşa zaman geçirmenin bir gaflet 

olduğunu belirtmiştir. Bu şiiriyle Veysel’in, 

“çalışma” olgusunun önemini vurgulayarak 

şiire eğitsel ve öğretisel açıdan bir boyut ka-

zandırdığı söylenebilir. 

Çalışmak (3)

Grafik 4’de görüldüğü üzere “Şu Dün-

yaya Geldim Ne Oldu Kârım” adlı şiirde bir 

öğretisel konu olarak üç mısradan oluşan 

“Çalışma” kavramının yer aldığı görülmek-

tedir. 
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5. SAZIMA

Tablo ve Grafik 5

 (BÜYÜĞE) SAYGI SIRDAŞ İŞ BİRLİĞİ

 l. Kıta

Gizli sırlarımı âşikar etme 

Lâl olsun dillerin söyleme ya 

da Garip bülbül gibi ah ü zâr 

etme

 2. Kıta

Çalıştım sesimi sesine kattım 

Bebe gibi kollarımda yaylattım 

Hayâl-i hatır et beni unutma

Gizli dertlerimi sana anlattım

 3. Kıta
Söyle doğrusunu gel inkâr 

etme

 4. Kıta
Benim her derdime ortak sen oldun 

Ağlasam ağladın gülersem güldün

 5. Kıta

 6. Kıta
Ben babamı sen ustanı 

unutma

Sen petek misâli VEYSEL de arı 

İnleşir beraber yapardık balı Ben 

bir insanoğlu sen bir dut dalı

 Tablo 5’de görüldüğü üzere “Sazıma” 

adlı şiiriyle Âşık Veysel, bizleri büyüten, 

yetiştiren, emek veren büyüklerimize karşı 

saygılı olup onları unutmamak gerektiğini 

vurgulamıştır. Ayrıca büyüğe saygının yanı 

sıra beraber çalışarak, işbirliği ile bir şeyleri 

başarmanın ve üretmenin önemine de dik-

kat çeken Veysel’in, şiire eğitsel ve öğretisel 

açıdan bir boyut kazandırdığı söylenebilir.

(Büyüğe) Saygı (4)

Sırdaş (5)

İş Birliği (5)

Grafik 5’de görüldüğü üzere, “Sazıma” 

adlı şiirde üç öğretisel konu yer almaktadır. 

Toplam mısra sayılarının çokluğuna bakıl-

dığında % 36 oranında “Sırdaş” ve “İş Birli-

ği” kavramlarının şiirde daha fazla işlendiği 

tespit edilmiştir. 
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6. HASTANE (I)

Tablo ve Grafik 6

BİLİMİN ÖNEMİ  GÜVEN

l. Kıta

Dertliler dermanı sende arıyor Millete hizmetin 

var hastane Türlü türlü yaraları sarıyor Var 

olsun hekimler nur olsun hastane

3. Kıta

Dertli olan gelir gelir yalvarır Göz açılır kulak 

verir dil verir Tedavisi bitenlere yol verir 

Dünyalar durdukça dur hastahane

4. Kıta
Hastahane hekimlerin mekanı Elinden geldikçe 

incitmez canı Yavrumu sağ salim ver hastahane

5. Kıta Her vilâyet ister bir hastahane
Hastahane büyük nimet Sivas’ta Kolayca geliyor 

gidiyor hasta

Tablo 6’da görüldüğü üzere “Hastane 

(I)” adlı şiiriyle Âşık Veysel’in, insanoğlu-

nun yaşadığı hastalıklara bilim dışı yollara 

başvurarak çare aramasının doğru olmadı-

ğını, tıp alanında yetişmiş doktor ve diğer 

personelin gerekli donanıma sahip olduğu-

nu ve hastaneye gidilmesi gerektiğini ifade 

ederek şiire eğitsel ve öğretisel açıdan bir 

boyut kazandırdığı söylenebilir. 

Bilimin Önemi (9)

Güven (5)

Grafik 6’da görüldüğü üzere, “Hastane 

(I)” adlı şiirinde “Bilimin Önemi” olgusu-

nun şiirin mısra sayılarına bakıldığında % 

64 oranında daha çok işlendiği tespit edil-

miştir. 
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7. KULAK VER SÖZÜME DİNLE VATANDAŞ 

Tablo ve Grafik 7

 ÇALIŞMAK  İLERLEMEK

1. Kıta
Uyma lâklâk edip gülüşenlere Seni meşgul eder 

işinden eğler Karışır tembel perişanlara

2. Kıta
Bir sağlam iş tut da elden bırakma Allah’ın 

yardımı çalışanlara
Adım at ileri geriye bakma

3. Kıta Allah cömert amma ekmek bırakmaz
İleriyi gören geriye bakmaz İnsanlık yolundan 

taşraya çıkmaz Oturup geçmişi konuşanlara

4. Kıta Seyret gökyüzünde yarışanları

5. Kıta Dünya fani dedi çöküp oturma 
Adım at ileri avara durma Yoldaş ol refaha 

kavuşanlara

Tablo 7’de görüldüğü üzere “Kulak Ver 

Sözüme Dinle Vatandaş” adlı şiiriyle Âşık 

Veysel, var olan işte uzmanlaşarak ve çalı-

şarak bir şeylerin elde edilebileceğini ifade 

edip çalışmanın önemini vurgulamaktadır. 

Ayrıca Veysel’in, geriye değil ileriye bakan-

ların başarılı olacağı ve refah düzeylerinin 

artacağını belirtip, ilerlemenin önemini dile 

getirerek şiire eğitsel ve öğretisel bir boyut 

kazandırdığı söylenebilir.

 

Çalışmak (7)

İlerlemek (7)

Grafik 7’de görüldüğü üzere “Kulak 

Ver Sözüme Dinle Vatandaş” adlı şiirde iki 

öğretisel konu yer almaktadır. Toplamda 

mısra sayılarının çokluğuna bakıldığında 

%50 oranında “Çalışmak” ve “İlerlemek” 

kavramlarının şiirde eşit miktarlarda işlen-

diği tespit edilmiştir. 
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8. DURUM

Tablo ve Grafik 8

(BÜYÜĞE) SAYGI AHLAK DOĞRULUK-DÜRÜSTLÜK

 l. Kıta

Dünya güzellendi itibar 

düştü Anne babaya yoksun 

kaldı hürmete

 2. Kıta
Büyükler küçüğe gelir 

minnete

Çirkin sözler gezer halkın dilinde 

Ud edep kalmadı kızda gelinde

 3. Kıta
Bakmaz mısın insanların işine 

Kötülükler doğar peşi peşine

 4. Kıta

Kimisi söz verir sözünde durmaz 

Hakikati doğru sözü duyurmaz 

İşlediği suçun farkına varmaz

 5. Kıta

Kötülükler memlekete kök saldı 

Fitnelik fesatlık arttı çoğaldı Bu 

işin ıslahı Allah’a kaldı

 6. Kıta

Tezvirlerin işi gider ileri 

Yalancıya itibar çok ekseri 

Hilekârın sahtekârın işleri Yol 

açıyor rezalete nefrete

 7. Kıta Doğru söyleyene diyorlar asi

Tablo 8’de görüldüğü üzere “Durum” 

adlı şiiriyle Âşık Veysel, değişen ve gelişen 

dünyada insanların ahlaki açıdan erozyona 

uğradığını ve büyüğe saygının azaldığını 

vurgulamaktadır. Ayrıca Veysel’in, kötü-

lük, ayrımcılık ve yalanın da giderek artma-

sıyla; yalancıların ve dolandırıcıların itibarlı 

olmaya başladığından yakınıp dünyadaki 

bu düzenin bitmeyeceğini ifade ederek şii-

re eğitsel ve öğretisel bir boyut kazandırdığı 

söylenebilir.

(Büyüğe) Saygı (3)

Doğruluk-Dürüstlük (8)

Ahlak (7)

Grafik 8’de görüldüğü üzere “Durum” 

adlı şiirde üç öğretisel konu yer almakta-

dır. Toplamda mısra sayılarının çokluğuna 

bakıldığında % 44 oranında “Doğruluk-

Dürüstlük” kavramının şiirde daha fazla iş-

lendiği tespit edilmiştir. 
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9. SELÂM YAZ DOSTLARA

Tablo ve Grafik 9

VATAN SEVGİSİ  DOĞRULUK-DOĞRU DÜŞÜNME DOSTLUK

1. Kıta
Sağ olsun var olsun Türk’ün 

ulusu
 Kimi lehte söyler kimi aleyhte

Selâm yaz dostlara mektup 

dolusu

2. Kıta
Adımlarım doğru belli izlerim Fikrim 

pazarlarda düşüncem bende

3. Kıta VEYSEL der hedefim doğru bir nokta
Dostunan aradan kalkınca 

perde

Tablo 9’da görüldüğü üzere “Selâm 

Yaz Dostlara” adlı şiiriyle Âşık Veysel, 

dünya’nın gelip geçici olduğunu kalıcı ola-

nın ise dostluklar ve vatan sevgisi olduğunu 

vurgulamıştır. Ayrıca Veysel’in, insanların 

değişik fikirlere sahip olduğunu, her düşün-

ceden etkilenmeden aşırı uçlara sapmadan, 

insanın doğru olanı hedeflemesi ve düşün-

celerinde kararlı olması gerektiğini ifade 

ederek şiire eğitsel ve öğretisel bir boyut ka-

zandırdığı söylenebilir.

Dostluk (2)

Doğruluk-Doğru Düşünme (4)

Vatan Sevgisi (1)

Grafik 9’da görüldüğü üzere “Selâm 

Yaz Dostlara” adlı şiirde üç öğretisel konu 

yer almaktadır. Toplamda mısra sayıları-

nın çokluğuna bakıldığında, % 57 oranında 

“Doğruluk-Doğru Düşünme” kavramının 

şiirde daha fazla işlendiği tespit edilmiştir. 
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10. AĞLAYALIM ATATÜRK’E

Tablo ve Grafik 10

ATATÜRK SEVGİSİ VATAN SEVGİSİ

 l. Kıta Ağlayalım Atatürk’e Bütün dünya kan ağladı Geldi ecel can ağladı

 2. Kıta Cem-i mahlûk ins ü cini Hepisi birden ağladı

 3. Kıta Atatürk’e erdi zevâl Memur mebusan ağladı

 4. Kıta Her millet Atatürk deyin Cemiyet-i akvam ağladı

 5. Kıta
Atatürk’ün eserleri Söylenecek bundan geri Bütün dünyanın her yeri 

Ah çekti vatan ağladı

 6. Kıta Atalığın ispat etti Varlığın Türk’e terk etti Döndü çark devran ağladı

 7. Kıta
Bu ne kuvvet bu ne kudret Bütün Türkler İnön’İsmet Gözlerinden kan 

ağladı

 8. Kıta Türkler giydi hep karalar İşitti her yan ağladı

 9. Kıta Mareşal’in askerleri Ordular teğmen ağladı
Siz sağ olun Türk gençleri 

Çalışanlar kalmaz geri

 10. Kıta Aslan yatağı boş kalmaz Her gelen insan ağladı

Tablo 10’da görüldüğü üzere “Ağla-

yalım Atatürk’e” adlı şiiriyle Âşık Veysel, 

ülkenin kurtarıcısı ve kurucusu Atatürk’ün 

devrimlerinden ve yaptıklarından övgüyle 

söz ederken, ölümünün toplumda ve ulus-

lararası alanda yarattığı üzüntüyü dile getir-

mektedir. Ayrıca Veysel şiiriyle, Atatürk’ün 

ülkenin kurtuluşundaki kahramanlıklarını 

ve kalkınma hamlelerini anlatırken diğer bir 

taraftan vatan sevgisinin önemini vurgula-

maktadır. Sonuç itibarıyla Atatürk sevgisi-

nin toplum üzerindeki önemine değinen bu 

şiirin, öğretisel ve eğitsel boyutuyla önem 

kazandığı söylenebilir.

Atatürk Sevgisi (25)

Vatan Sevgisi (2)

Grafik 10’da görüldüğü üzere “Ağla-

yalım Atatürk’e” adlı şiirde iki öğretisel 

konu yer almaktadır. Toplam mısra sayıla-

rının çokluğuna bakıldığında % 93 oranında 

“Atatürk Sevgisi” kavramının şiirde daha 

fazla işlendiği tespit edilmiştir. 
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11. ON DOKUZ MAYIS’TA PARLAYAN ZAFER 

Tablo ve Grafik 11

BAĞIMSIZLIK  BİRLİK-BERABERLİK ATATÜRK SEVGİSİ

 l. Kıta

On dokuz Mayıs’ta parlayan 

zafer Ne mutlu Samsun’a zafer 

kapısı Her an için hatırlatırız 

bu çağı

2. Kıta
Samsun’da parladı zafer güneşi 

Öyle bir zafer ki bulunmaz eşi
Gerdi kanatların bir devlet kuşu

3. Kıta
Emsali bulunmaz bir cevher idi 

Edep erkân medeniyet menba(ğ)ı

4. Kıta Şanlı Ankara’ya kurdu otağı

5. Kıta
Yürüdü cepheye el birliğiyle 

Yanında binlerce kurbanlık ile

6. Kıta
Zafer bizim haydı yürü diyerek 

Hudutlara çaktı şanlı bayrağı

7. Kıta
Her tarafta şenlik Türk 

düğünüdür

Her tarafa yayılan onun ünüdür 

Nur içr’olsun Atatürk’ün yatağı

8. Kıta  Bu vatanı ısmarladı millete

Yurdumuzu benzetelim 

cennet’e Türk korusun dedi 

yine bu bağı

Tablo 11’de görüldüğü üzere “On Do-

kuz Mayıs’ta Parlayan Zafer” adlı şiiriyle 

Âşık Veysel, 19 Mayıs 1919’da başlayan sü-

reçle Atatürk’ün bağımsızlık için nasıl bir 

yol izlediğini anlatmıştır. Ayrıca Veysel, 

Atatürk’ün halkla birlik ve beraberlik için-

de bağımsızlık savaşını nasıl kazandığını ve 

halkın Atatürk’e olan sevgisini dile getir-

miştir. Sonuç itibarıyla birlik ve beraberlik 

doğrultusunda bağımsızlığın önemine de-

ğinen Veysel’in, şiire eğitsel ve öğretisel bir 

boyut kazandırdığı söylenebilir.

Bağımsızlık (10)

Birlik-Beraberlik (4)

Atatürk Sevgisi (5)

 

Grafik 11’de görüldüğü üzere “On Do-

kuz Mayıs’ta Parlayan Zafer” adlı şiirde üç 

öğretisel konu yer almaktadır. Toplam mıs-

ra sayılarının çokluğuna bakıldığında %53 

oranında “Bağımsızlık” kavramının şiirde 

daha fazla işlendiği tespit edilmiştir. 
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12. NE ACAYİP BİR ZAMANA UĞRADIK

Tablo ve Grafik 12

 AHLAK  DÜZENBAZLIK

 l. Kıta
Kanaat bereket biri kalmadı 

Ataların sözü geri kalmadı
Ahir şer demişler sözleri sadık

2. Kıta Terbiye kalmadı ebeveyinde Herkes alır satar kendi reyinde

3. Kıta Millet birbirinin kanını sorar Açıkgözüz derler körü kalmadı

4. Kıta Silindi yüzlerin nuru kalmadı Yüz bulunmaz doya doya bakmaya

6. Kıta Herkes bir aldığın on beşe sattı

Tablo 12’de görüldüğü üzere “Ne Aca-

yip Bir Zamana Uğradık” adlı şiiriyle Âşık 

Veysel, insanların ahlaki açıdan bozuldu-

ğunu, bencilleştiğini, aldatmaya çalıştığını 

bunun sonucunda dünyanın yaşanmaz hale 

geldiğini vurgulamaktadır. Ayrıca Veysel, 

stokçuluk ve karaborsanın insanların ya-

şamını zorlaştırdığına değinirken buna yö-

nelenleri de ahlaki açıdan eleştirmektedir. 

Sonuç itibarıyla insanî ve ahlaki yönden 

toplumun bozulduğuna işaret eden bu şii-

rin, eğitsel ve öğretisel boyutuyla önem ka-

zandığı söylenebilir.

Düzenbazlık (6)

Ahlak (4)

Grafik 12’de görüldüğü üzere “Ne Aca-

yip Bir Zamana Uğradık” adlı şiirde iki öğ-

retisel konu yer almaktadır. Toplam mısra 

sayılarının çokluğuna bakıldığında % 60 

oranında “Düzenbazlık” kavramının şiirde 

daha çok işlendiği tespit edilmiştir. 
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13. TAŞLAMA (I)

Tablo ve Grafik 13

 YANLIŞI YERME  DOĞRULUK  ÖĞÜT

l. Kıta
Temiz kullan boyağını Sahte 

boyalar taşırsın

Çok uzatma ayağını Açıkta kalır 

üşürsün

2. Kıta
Adın doğru kendin hırsız 

Karanlıkta dolaşırsın

Olmayasın karaktersiz Çok 

konuşan yerli yersiz

3. Kıta
Gittiğin yollar dolaşık Yemek 

yersin kap bulaşık

4. Kıta
Topladığın yalanları Dostun ile 

bölüşürsün

5. Kıta Doğru gitsen ulaşırsın Önüne bak düşeceksin

Tablo 13’de görüldüğü üzere “Taşlama 

(I)” adlı şiiriyle Âşık Veysel’in, insanoğluna 

doğruluğun ve dürüstlüğün yolunu gös-

terip, kötü, yalancı ve sahtekârların başına 

nelerin gelebileceğini vurgulayarak şiire 

eğitsel ve öğretisel boyut kazandırdığı söy-

lenebilir.

Yanlışı Yerme (8)

Doğruluk (1)

Öğüt (5)

Grafik 13’de görüldüğü üzere “Taşlama 

(I)“ adlı şiirde üç öğretisel konu yer almak-

tadır. Toplam mısra sayılarının çokluğuna 

bakıldığında % 57 oranında “Yanlışı Yerme” 

kavramının şiirde daha çok işlendiği tespit 

edilmiştir. 
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14. ALDANMA CAHİLİN KURU LAFINA

Tablo ve Grafik 14

 CAHİL İNSAN  BİLİM VE KÜLTÜRÜN ÖNEMİ  TEMBELLİK

 l. Kıta

Aldanma cahilin kuru lafına 

Hükmetse dünyanın her tarafına 

Arzusu hedefi yolu yalandır

Kültürsüz insanın külü yalandır

 2. Kıta

Dız dız eden her sineğin 

bal’olmaz Peteksiz arının 

balı yalandır

 3. Kıta
Cahilden iyilik beklenmez ahir 

İşleği ameli hâli yalandır

İnsan bir deryadır ilim de mahir 

İlimsiz insanın şöhreti zahir

 4. Kıta
Cahil okur amma âlim olamaz 

Kâmillik ilmini beklenmez ahir

Tablo 14’de görüldüğü üzere “Aldan-

ma Cahilin Kuru Lafına” adlı şiiriyle Âşık 

Veysel, bilgiyi, kültürü, bilimi ve çalışkan-

lığı ele almaktadır. Bunlara sahip olmanın, 

topluma ve kişiye kazandırdığı özellikleri 

ve güzellikleri dile getirmektedir. Bununla 

birlikte Veysel’in, tembel, cahil ve bilgisiz 

insanların da nasıl göründüklerine değine-

rek şiire eğitsel ve öğretisel boyut kazandır-

dığı söylenebilir.

Cahil İnsan (7)

Bilim ve Kültürün Önemi (3)

Tembellik (2)

Grafik 14’de görüldüğü üzere “Aldan-

ma Cahilin Kuru Lafına” adlı şiirde üç öğ-

retisel konu yer almaktadır. Toplam mısra 

sayılarının çokluğuna bakıldığında % 58 

oranında “Cahil İnsan” kavramının şiirde 

daha çok işlendiği tespit edilmiştir. 
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15. BİR KÜÇÜK DÜNYAM VAR İÇİMDE BENİM

 Tablo ve Grafik 15

 MİLLET SEVGİSİ VATAN SEVGİSİ ALÇAK GÖNÜLLÜLÜK

1. Kıta
Bir küçük dünyam var 

içimde benim Görenler 

dar görür geniştir bana

2. Kıta
Bilirsem Türklüğün var kıymetini 

Vatanım milletim bana kâfidir 
Vatanım milletim bana kâfidir

İstemem dünyanın 

saltanatı 

Süslü giyimini arap atını 

3. Kıta Milletime kurban olaydı bu baş 

İsterdim hayatta düşmanla 

savaş Nasip değilmiş şehitlik 

kardaş 

4. Kıta Her zaman milletim bahtiyar olsun 
Dünya geniş olsun ister 

dar olsun

5. Kıta İçimde beslerim bir büyük ordu 
Çiğnesin düşmanı yükseltsin 

yurdu

Tablo 15’de görüldüğü üzere “Bir Kü-

çük Dünyam Var İçimde Benim” adlı şiiriy-

le Âşık Veysel, kendisi için yeterli gördüğü 

dünyasıyla; alçak gönüllük içinde milletine, 

vatanına bağlılığına ve sahip çıktığı değer-

lerine vurgu yapmaktadır. Ayrıca Veysel’in, 

küçük dünyasıyla aslında bu büyük de-

ğerlere sahip olduğu, “Görenler dar görür 

geniştir bana” dizesi ile de bir tür ironi ya-

parak bir gönderme yaptığı söylenebilir. So-

nuç olarak Veysel’in toplumun öncelikli de-

ğerlerine değinerek şiire eğitsel ve öğretisel 

açıdan bir boyut kazandırdığı söylenebilir.

Cahil İnsan (7)

Bilim ve Kültürün Önemi (3)

Tembellik (2)

 Grafik 15’de görüldüğü üzere “Bir Kü-

çük Dünyam Var İçimde Benim” adlı şiirde 

üç öğretisel konu yer almaktadır. Toplam 

mısra sayılarının çokluğuna bakıldığında 

% 36 oranında “Millet Sevgisi” ve “Alçak-

gönüllülük” kavramlarının şiirde daha çok 

işlendiği tespit edilmiştir. 
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16. KOCA DÜNYA VAZİYETİ DEĞİŞTİ

Tablo ve Grafik 16

 MİLLET SEVGİSİ VATAN SEVGİSİ ALÇAKGÖNÜLLÜLÜK

 l. Kıta
Bir küçük dünyam var içimde benim 

Görenler dar görür geniştir bana

 2. Kıta

Bilirsem Türklüğün 

var kıymetini Vatanım 

milletim bana kâfidir

Vatanım milletim bana kâfidir
İstemem dünyanın saltanatını Süslü 

giyimini Arap atını

 3. Kıta
Milletime kurban olaydı 

bu baş

İsterdim hayatta düşmanla savaş 

Nasip değilmiş şehitlik kardaş

 4. Kıta
Her zaman milletim 

bahtiyar olsun
Dünya geniş olsun ister dar olsun

 5. Kıta
İçimde beslerim bir 

büyük ordu

 Çiğnesin düşmanı yükseltsin 

yurdu

Tablo 16’da görüldüğü üzere “Koca 

Dünya Vaziyeti Değişti” adlı şiiriyle Âşık 

Veysel, dünyanın hâlini irdeleyerek, geliş-

miş ülkelerin gizli bir sömürü için her tür sa-

vaşı nasıl ortaya koyduklarını vurgulamak-

tadır. Sonuç itibarıyla Veysel’in, hem kendi 

görüşünü hem de toplumun ve Türkiye’nin 

yerini belirleyerek bu üç kavramla birlikte 

şiire eğitsel ve öğretisel bir boyut kazandır-

dığı söylenebilir.

Savaşı Yermek (7)

Cahillik (1)

Millet Sevgisi (3)

Grafik 16’da görüldüğü üzere “Koca 

Dünya Vaziyeti Değişti” adlı şiirde üç öğre-

tisel konu yer almaktadır. Toplam mısra sa-

yılarının çokluğuna bakıldığında % 64 ora-

nında “Savaşı Yermek” kavramının şiirde 

daha çok işlendiği tespit edilmiştir. 
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17. GEL BİRLİK KAVLİNE GİRELİM KARDAŞ 

Tablo ve Grafik 17

BİRLİK-BERABERLİK
ATATÜRK-VATAN 

SEVGİSİ
ÇALIŞKANLIK DOĞRULUK-DÜRÜSTLÜK

 l. Kıta
Gel birlik kavline girelim kardaş 
Birlik çok tatlıdır benzer üzüme

İtimat edersen benim 
sözüme

 2. Kıta
Kardeş-âne sevişelim can cana El 
birlikle çalışalım vatana

El birlikle 
çalışalım vatana

El birlikle 
çalışalım vatana 
Çok okul fabrika 
kuralım kardaş

Son verelim iftiraya 
buhrana

 3. Kıta
Nedir senlik benlik uzandık 
candan Irkımız neslimiz aynı bir 
kandan

Yurdun yaraların 
saralım kardaş

Çalışalım 
kurtulalım 
buhrandan

 4. Kıta
Boş verelim bozguncular sözüne 
Yürüyüp hedefe varalım kardaş

Yürüyelim 
Atatürk’ün izine

Göz atalım şu 
dünyanın hızına

 5. Kıta
Azim fikir emelimiz bir olsun 
Herkes birbirine kız versin alsın 
Çıkarıp nifakı sürelim kardaş

Atatürk’ün yattığı 
yer nur olsun

 6. Kıta
Bana düşman etmiş vatandaşımı 
Sebebi ne ise soralım kardaş

VEYSEL’in sözleri kanun 
dışı mı

Tablo 17’de görüldüğü üzere “Gel Birlik 

Kavline Girelim Kardaş” adlı şiiriyle, birlik 

ve beraberlikle toplumun bütünlüğüne yö-

nelik ifadelerde bulunan Âşık Veysel’in, bir-

lik ve beraberlikle birçok şeyin üstesinden 

gelinebileceğini ifade ederek şiire eğitsel ve 

öğretisel açıdan bir boyut kazandırdığı dü-

şünülebilir. 

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere 

“El birlikle çalışalım vatana” dizesi, birlik 

sözünden dolayı “Birlik-Beraberlik” kavra-

mında, çalışalım sözünden dolayı “Çalış-

kanlık” kavramında ve vatan sözünden do-

layı da “Atatürk-Vatan Sevgisi” kavramında 

yer almıştır.

Atatürk-Vatan Sevgisi (4)

Birlik-Beraberlik (13)

Çalışkanlık (4)

Doğruluk-Dürüstlük (3)

 Grafik 17’de görüldüğü üzere “Gel Bir-

lik Kavline Girelim Kardaş” adlı şiirde dört 

öğretisel konu yer almaktadır. Toplam mıs-

ra sayılarının çokluğuna bakıldığında % 54 

oranında “Birlik Beraberlik” kavramının şi-

irde daha çok işlendiği tespit edilmiştir. 
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18. UYAN BU GAFLETTEN 

Tablo ve Grafik 18

 ÇAĞDAŞLIK  EĞİTİM  TEMBELLİK  UYARMA

 l. Kıta

Devr-i Cumhuriyet 

asırı yirmi Dünya 

ayaklanmış aya 

gidiyor

Uyan bu gafletten 

uyuma yurttaş

 2. Kıta
Her köşeye bir fabrika 

koyulsun

Bırak sar’öküz varsın 

yayılsın

Set çekme gözlere 

herkes ayılsın Uyan 

bu gafletten uyuma 

yurttaş

 3. Kıta
Dikkat eyle karıncaya 

arıya

Yürüyen yolcuyu 

çekme geriye Uyan 

bu gafletten uyuma 

yurttaş

 4. Kıta
Zarar gelmez sana 

kaçınma sazdan

Uyan bu gafletten 

uyuma yurttaş

 5. Kıta

Destekle fakiri okut 

yetimi İdrâk eyle 

hidrojeni atomu

Uyan bu gafletten 

uyuma yurttaş

 6. Kıta
Çok yatarsan azdırırsın 

yaramı

Uyan bu gafletten 

uyuma yurttaş

 7. Kıta

Göklere fırlıyor bu 

kadar füze İstiyor 

aydaki sırları çöze

Uyan bu gafletten 

uyuma yurttaş

 8. Kıta

Diyorlar ki dünya 

evvel su imiş Oku anla 

dünya nedir ne imiş 

Yükselenler bilgi ile 

büyümüş

Uyan bu gafletten 

uyuma yurttaş
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 9. Kıta
İlim akıl fikir sermaye 

sende

Çalıştır gemiyi otur 

dümende

Uyan bu gafletten 

uyuma yurttaş

 10. Kıta

Hiçbirşey bilmezsen dik 

biraz kavak Boş gezene 

derler serseri savak

Yumma gözlerini 

dünyaya bir bak 

Uyan bu gafletten 

uyuma yurttaş

 11. Kıta

VEYSEL ne durursun 

herkes gidiyor Zaman 

uymaz sen zamana uy 

diyor Fen çok büyük 

kerameti yuduyor

Uyan bu gafletten 

uyuma yurttaş

Tablo 18’de görüldüğü üzere “Uyan Bu 

Gafletten” adlı şiiriyle Âşık Veysel’in, çağ-

daşlığın ve gelişim seviyesinin ne ölçüde 

ve nasıl olacağının ipuçlarını verdiği görül-

mektedir. Bu gelişim karşısında bilinçli ve 

uyanık olmayı, halkına anlatırken; çağdaş-

lık seviyesine ulaşmanın bilimle, okumayla 

ve eğitimle olabileceğini dile getirerek, şiire 

eğitsel ve öğretisel boyutuyla önem kazan-

dırdığı söylenebilir.

Çağdaşlık (6)

Eğitim (9)

Tembellik (6)

Uyarma (14)

Grafik 18’de görüldüğü üzere “Uyan Bu 

Gafletten” adlı şiirde dört öğretisel konu yer 

almaktadır. Toplam mısra sayılarının çoklu-

ğuna bakıldığında % 40 oranında “Uyarma” 

kavramının şiirde daha çok işlendiği tespit 

edilmiştir.
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19. ANLATAMAM DERDİMİ DERTSİZ İNSANA

Tablo ve Grafik 19

DOĞAL AKIŞ
KÖTÜDE

İYİYİ GÖREBİLME
SABRI ÖĞÜTLEME ÇALIŞKANLIK

 l. Kıta
Hiçbir zaman gül 

dikensiz olamaz 

Derdim bana derman imiş 

bilmedim Dert çekmeyen 

dert kıymetin bilemez

 2. Kıta Gülü yetiştirir dikenli çalı

Kişi sabır ile bulur 

kemali Sabretmeyen 

maksudunu bulamaz

Arı her çiçekten 

yapıyor balı

 3. Kıta
Yüce dağlar şöhret bulmuş 

karınan

 4. Kıta
Harekete kimse mâni 

olamaz

 

Tablo 19’da görüldüğü üzere “Anlata-

mam Derdimi Dertsiz İnsana” adlı şiiriyle 

Âşık Veysel’in, dertlerini dile getirmek ister 

gibi yaparken, aslında yaşadığı sorunlardan 

çıkardığı dersleri bize anlattığı görülmekte-

dir. Bunu da doğadaki somut örneklerle, do-

ğaya sevgisini ve doğal akışa saygısını eksik 

etmeden yaptığını söylemek mümkündür. 

Bunu yaparken de, doğa unsuruyla ve diğer 

örneklerle birlikte kötüde iyiyi görebilme 

yanını da ifade ederek şiire eğitsel ve öğreti-

sel bir boyut kazandırdığı söylenebilir.

Kötüde İyiyi Görebilme (4)

Doğal Akış (2)

Sabrı Öğütleme (2)

Çalışkanlık (1)

Grafik 19’da görüldüğü üzere “Anla-

tamam Derdimi Dertsiz İnsana” adlı şiirde 

dört öğretisel konu yer almaktadır. Toplam 

mısra sayılarının çokluğuna bakıldığında % 

45 oranında “Kötüde İyiyi Görebilme” kav-

ramının şiirde daha çok işlendiği tespit edil-

miştir. 
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20. HEPİMİZ BU YURDUN EVLÂTLARIYIZ

 Tablo ve Grafik 20

SAVAŞI YERMEK BİLİM BİRLİK-BERABERLİK YANLIŞI YERMEK

 l. Kıta
Bu nasıl kavgalar 

çirkin dövüşler
Hepimiz bu yurdun evlâtlarıyız 

 2. Kıta

Birleşiriz bir bayrağın altında 

Biz Türklerin ikilik yok aslında 

Yanar tutuşuruz vatan aşkında 

Hepimiz bu yurdun evlâtlarıyız

 3. Kıta

Hedef alıp 

dövüştüğün 

kardaşın Topluma 

zararlı yersiz savaşın

Hepimiz bu yurdun evlâtlarıyız
Seni yaralıyor 

attığın taşın

 4. Kıta

Herkes ilim 

deryasında yüzüyor 

Çıkmış ayın 

çevresinde geziyor

Hepimiz bu yurdun evlâtlarıyız

 5. Kıta

İlim kültür deryasına 

dalalım Çevremize 

bakıp ibret alalım

Hepimiz bu yurdun evlâtlarıyız

 6. Kıta
Kitaplar yazılmış 

nasihat dolu

Birlikte güçlenir gençliğin kolu 

Hepimiz bu yurdun evlâtlarıyız

 7. Kıta Hepimiz bu yurdun evlâtlarıyız
Bulanık çeşmeden 

kimse su içmez

Tablo 20’de görüldüğü üzere “Hepi-

miz Bu Yurdun Evlâtlarıyız” adlı şiiriyle 

Âşık Veysel, savaşın anlamsız olduğunu 

ifade ederek birlik beraberlik içinde toplu-

ma yurttaşlık bilincini aşılamayı amaçla-

maktadır. Bunun da doğru yolunun, eğitim, 

bilgi ve okuma ile olabileceğini dile getiren 

Veysel’in, şiire eğitsel ve öğretisel bir boyut 

kazandırdığı söylenebilir.

Savaşı Yermek (3)

Yanlışı Yermek (2)

Bilim (5)

Birlik-Beraberlik (12)

Grafik 20’de görüldüğü üzere “Hepi-

miz Bu Yurdun Evlâtlarıyız” adlı şiirde dört 

öğretisel konu yer almaktadır. Toplam mıs-

ra sayılarının çokluğuna bakıldığında % 54 

oranında “Birlik-Beraberlik” kavramının şi-

irde daha fazla işlendiği tespit edilmiştir. 
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21. HALKEVİ (I)

Tablo ve Grafik 21

EĞİTİM ÇALIŞMAK DEMOKRASİ BİLİM

 l. Kıta

Işıklar tutar halka 

yorulmaz eli Halka 

hizmet kuruluşu 

emeli

 2. Kıta
İlim irfan 

faziletle doludur

 3. Kıta

Atatürk’ün sesi 

milletin sesi Eşitlik 

hürriyet demokrasi

Halkevleri ilim 

irfan yuvası

 4. Kıta
Sosyal yardım kolu 

Türk müzik kolu

Çalışanlar için imkânlar dolu 

Çalışmalı okumalı yazmalı

 5. Kıta

Asil Türk milleti çalışır VEYSEL 

Çalışana ekmek çağırır gel gel Asla 

mağdur olmaz çalışan bir el

Tablo 21’de görüldüğü üzere “Halkevi 

(I)” adlı şiiriyle Âşık Veysel, Cumhuriyetin 

ilk yıllarında kurulmuş en önemli kültür ku-

rumlarından birisi olan Halkevlerinin yapı-

sı ve faydaları üzerinde durmuştur. Ayrıca 

Veysel, Halkevleri konusunda Atatürk’ün 

önemli bir yere sahip olduğunu ve bu kuru-

mun toplum üzerinde etkili olduğunu vur-

gulamıştır. Bununla birlikte müziğin halk 

kültürü üzerindeki önemini anlatılırken, 

okuma yazma yoluyla halkın gittikçe aydın-

lığa ilerlediğini ifade ederek şiire eğitsel ve 

öğretisel açıdan bir boyut kazandırmakta-

dır.

Eğitim (3)

Bilim (2)

Demokrasi (2)

Çalışmak (5)

Grafik 21’de görüldüğü üzere “Halkevi 

(I)” adlı şiirde dört öğretisel konu yer almak-

tadır. Toplamda mısra sayılarının çokluğu-

na bakıldığında % 41 oranında “Çalışmak” 

kavramının şiirde daha fazla işlendiği tespit 

edilmiştir. 
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22. HALKEVİ (II) 

Tablo ve Grafik 22

EĞİTİM KÜLTÜR ÇAĞDAŞLIK

 1. Kıta
Doğru bakıp görene Halkın 
evi Hakk’ın evi Hüsnüniyet 
olanlara Halkın evi Hakk’ın evi

 2. Kıta
Düşkünlere yapar yardım 
Halkın evi Hakk’ın evi

 3. Kıta
Halkevinin dokuz kolu Bir kökü var 
bin bir dalı Yaprak dahi köke bağlı

Halkın evi Hakk’ın evi

 4. Kıta
Teknik Araştırma Köy Kolu Spor 
Temsiller dopdolu Güzel Sanatlar 
Mimari

Halkın evi Hakk’ın evi

 5. Kıta
O resimler o heykeller 
Bahtiyardır yapan eller

Halkın evi Hakk’ın evi

 6. Kıta
Bir kolu var Edebiyat Bir cevher ki 
yetmez fiyat

Bir kolu var Edebiyat Halkın evi Hakk’ın evi

 8. Kıta
İbret ile bakarsanız Bir varlık ki 
misli deniz Yine biziz yine biziz 
Halkın evi Hakk’ın evi

 9. Kıta Denizde cümle bir olur Halkın evi Hakk’ın evi

10. Kıta
Atatürk kurdu temeli İnönü’nün 
bu emeli Biziz bizim ev demeli 
Halkın evi Hakk’ın evi

 11. Kıta Halkın evi Hakk’ın evi

Tablo 22’de görüldüğü üzere “Halkevi 

(II)” adlı şiiriyle Âşık Veysel, Cumhuriye-

tin önemli kurumlarından olan Halkevleri-

nin temel yapısı, eğitimi, görev ve sorum-

luluklarına değinmiştir. Diğer bir taraftan 

Veysel’in bu şiiriyle, halkevlerinin kültürel 

anlamda Türk toplumu için bir uyanışı sim-

gelediği vurgusunu ifade ederek şiire, eğit-

sel ve öğretisel açıdan bir boyut kazandırdı-

ğı düşünülebilir.

Yukarıdaki tabloya bakıldığında 6. kıta-

da yer alan “Bir kolu var Edebiyat” mısrası, 

hem “Eğitim” hem de “Kültür” kavramla-

rında yer almıştır.

Eğitim (9)

Çağdaşlık (20)

Kültür (3)

Grafik 22’de görüldüğü üzere “Halkevi 

(II)” adlı şiirde üç öğretisel konu yer almak-

tadır. Toplamda mısra sayılarının çokluğu-

na bakıldığında % 63 oranında “Çağdaşlık” 

kavramının şiirde daha fazla işlendiği tespit 

edilmiştir. 
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23. ORMAN 

Tablo ve Grafik 23

ORMAN SEVGİSİ ORMANIN FAYDALARI AĞACIN FAYDALARI

 1. Kıta Orman yurdun temelidir
Her sanatın ilk elidir Ormandaki 

varlığa bak

 2. Kıta
Orman memleketin süsü Her 

dalında bir kuş sesi
Ormandaki varlığa bak

 3. Kıta

Güneşten aldığı hızlar Toplar 

havayı temizler Sıhhatli yaşarız 

bizler Ormandaki havaya bak

 4. Kıta
Orman yurdun öz evladı 

Ormansız yok dünya tadı
Ormandaki varlığa bak

 5. Kıta

En sevimli meyv’ağacı 

Ormandan gelmiş anacı 

Meyvesi doyurur acı Ormandaki 

varlığa bak

 6. Kıta
Türlü kumaş çok maddeler 

Ormandaki varlığa bak

 7.Kıta

Taş eritir toprak yapar Meyve 

çiçek yaprak yapar Birçok 

hastalığa siper Ormandaki 

varlığa bak

8. Kıta

Ormansız dağ kayak olur 

Dağları tutar bağ olur Düşer 

yaprak toprak olur Ormandaki 

varlığa bak

9. Kıta
Çiçek açar irenk irenk Dağları 

süsler gülerek

Selleri önler emerek Ormandaki 

varlığa bak

10. Kıta Ormandaki varlığa bak
Bizi besler kaşık olur Kapı söve 

eşik olur Tabut olur beşik olur

11. Kıta

En kıymetli kumaş olur 

Ormandaki varlığa bak

En adisi ateş olur Çiği pişirir aş 

olur
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12. Kıta Ormandaki varlığa bak
Gemi olur suda yüzer Kalem 

kâğıt neler yazar

13. Kıta Ormandaki varlığa bak Ağaç çalgının esası

14. Kıta

VEYSEL sever ağaçları 

Dalında öten kuşları Orman 

yapar her işleri

Ormandaki varlığa bak

Tablo 23’de görüldüğü üzere “Orman” 

adlı şiiriyle Âşık Veysel, çoğunlukla eğiti-

ci boyutu ön plana çıkararak, ormanların 

gerek ülkemiz gerekse dünya için önemini 

vurgulamıştır. Diğer bir taraftan hammad-

de özelliği ile ağaçların gerektiği yerde, bir 

geminin ya da uçağın kısımlarında kullanı-

larak ulaştırmacılıkta dahi çok önemli oldu-

ğunu söylemiştir. Bunun yanında eğitimin 

temel araç gereçleri olan kâğıt kalem gibi 

malzemelerinde yapımında ağaçların öne-

mine dikkat çekmiştir. Bununla Veysel’in, 

ormanın sadece bir hammadde olmadığını, 

doğadaki tüm canlıların bir yaşam alanı ol-

duğunu belirterek şiire eğitsel ve öğretisel 

anlamda bir boyut kazandırdığı düşünüle-

bilir. 

Orman Sevgisi (10)

Ormanın Faydaları (30)

Ağacın Faydaları (8)

Grafik 23’de görüldüğü üzere “Orman” 

adlı şiirde üç öğretisel konu yer almaktadır. 

Toplam mısra sayısının çokluğuna bakıldı-

ğında % 62 oranında “Ormanın Faydaları” 

kavramının şiirde daha fazla işlendiği tespit 

edilmiştir.
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24.VATAN SEVGİSİNİ İÇTEN DUYANLAR

Tablo ve Grafik 24

VATAN SEVGİSİ EĞİTİM BİRLİK-BERABERLİK

1. Kıta

Vatan sevgisini içten duyanlar 

Sıdk ile çalışır benimseyerek 

Milletine ulusuna uyanlar Demez 

neme lâzım neme gerek

 2. Kıta

Her ferdin hakkı var bizimdir 

vatan Babamız, dedemiz döktüler 

al kan Hudut boylarında can 

verip yatan Saygıyla anarız şehit 

diyerek

 3. Kıta Vatan ile çalışan kafa 

 4. Kıta

Olmak istiyorsan dünyada mesut 

Hakk’a halka yarayacak bir iş tut 

Çalıştır oğlunu kızını okut İnsan 

olmak için okumak gerek

5. Kıta

Vatan bizim ülke bizim el 

bizim Emin ol ki her çalışan 

kol bizim Ay yıldızlı bayrak 

bizim mal bizim

Tablo 24’de görüldüğü üzere “Vatan 

Sevgisini İçten Duyanlar” adlı şiiriyle Âşık 

Veysel, çok büyük zorluklar ve savaşlar ar-

kasından kurulmuş olan vatana, her bireyin 

bazı borçları olduğunu ve herkesin vatanı 

kalkındırmak için büyük bir sabır ve özen-

le, karşılık beklemeden çalışması gerekti-

ğini vurgulamıştır. Özellikle memleketin 

ve insanlığın gelişmesinde okur-yazarlığın 

önemi anlatılmış, çocukların kız ve erkek 

denmeden okutulması gerektiği dile getiril-

miştir. Bununla birlikte Veysel’in, vatana sa-

hip çıkmanın başlı başına bir övünç kaynağı 

olduğunu belirterek, şiire eğitsel ve öğreti-

sel açıdan bir anlam kazandırdığı düşünü-

lebilir.

Birlik-Beraberlik (3)

Eğitim (4)

Vatan Sevgisi (9)

Grafik 24’de görüldüğü üzere “Vatan 

Sevgisini İçten Duyanlar” adlı şiirde üç öğ-

retisel konu yer almaktadır. Toplam mısra 

sayılarının çokluğuna bakıldığında % 56 

oranında “Vatan Sevgisi” kavramının şiirde 

fazlaca işlendiği tespit edilmiştir. 
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Tablo 25’de görüldüğü üzere “Okul (I)” 

adlı şiiriyle Âşık Veysel, okulun kurumsal 

olarak insanlığa olan faydaları üzerinde dur-

muştur. Bununla birlikte Veysel’in, okulun 

topluma sunduğu ilerlemenin yanı sıra tek-

nolojik gelişmelerin ve hayat içindeki sosyal 

ilişkilerin var olmasında okulun önemli rolü 

olduğunu dile getirerek şiire eğitsel ve öğ-

retisel açıdan bir boyut kazandırdığı düşü-

nülebilir.

Eğitim (9)

Bilim ve Teknoloji (11)

Grafik 25’de görüldüğü üzere “Okul (I)” 

adlı şiirde iki öğretisel konu yer almaktadır. 

Bu doğrultuda toplam mısra sayısının çok-

luğuna bakıldığında % 55 oranında “Bilim 

ve Teknoloji” kavramının şiirde daha fazla 

işlendiği tespit edilmiştir. 

25. OKUL (I)

Tablo ve Grafik 25

 EĞİTİM  BİLİM VE TEKNOLOJİ

 1. Kıta

Dünyanın en güzel aklını gördüm Sermayesin 

sordum dedi ki okul İnsanlara hizmet yaptığın 

yardım

 2. Kıta
Fikr ile mi ettin bunları icat İrehberim oldu dedi 

ki okul
Dünyayı ışığa kaplarsın kat kat

 3. Kıta Eker biçer motor dedi ki okul
Öküzsüz tarlada sapan döner mi Eker biçer 

motor dedi ki okul

 4. Kıta Rasathane kurmuş dedi ki okul Rasathane kurmuş dedi ki okul

 5. Kıta
Çeşitli taşıtlar bir de tirenler Hekim olup her 

yarayı saranlar

 6. Kıta Lâmbası dalgası dedi ki okul
Rad(i)yo hayrete düşürdü beni İlim akıl fikir 

yaratmış bunu Lâmbası dalgası dedi ki okul

 7. Kıta

İnsanlar kafası bunları bulan 

İlimdir Dünyada hakikatı olan

Bütün bunların temelin kuran

İlimdir dünyada hakikat olan Bütün bu işlerin 

temelin kuran
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26. ZİYARET EYLEDİM KOCA SİVAS’I 

Tablo ve Grafik 26

DEMOKRASİ VATAN SEVGİSİ KÜLTÜR

 1. Kıta

 2. Kıta

İptida Kongre kuruldu burada 

Cumhuriyete karar verildi burada 

Bulanık fikirler duruldu burda

 3. Kıta
Memlekete hor bakanlar kör 

olsun

 4. Kıta Hainlerin ümitleri kırılır

 5. Kıta

Çok kuvvetli şairleri var 

imiş Ruhsatî Pir Sultan 

varı Sivas’ın

 6. Kıta İptida uyandı burada bahtım
Memlekete hizmet etmektir 

cehtim

Tablo 26’da görüldüğü üzere “Ziyaret 

Eyledim Koca Sivas’ı” adlı şiiriyle Âşık Vey-

sel, doğup büyüdüğü yer olan Sivas ilin-

den bahsetmekte; özellikle, Cumhuriyetin 

kurulup gelişmesi aşamasında Sivas ilinin 

değişen çehresini vurgulamaktadır. Ayrıca 

Sivas’ın, Cumhuriyetin kurulma aşamasın-

daki rolü ve etkisi üzerinde durmuştur. Bu-

nunla birlikte Veysel’in, kültürel anlamda 

önemli bir yeri olan Sivas’ın değerli ozanla-

rından bahsederek şiire eğitsel ve öğretisel 

bir boyut kazandırdığı söylenebilir.

Vatan Sevgisi (3)

Demokrasi (4)

Kültür (2)

Grafik 26’da görüldüğü üzere “Ziyaret 

Eyledim Koca Sivas’ı” adlı şiirde üç öğreti-

sel konu yer almaktadır. Toplam mısra sayı-

larının çokluğuna bakıldığında % 45 oranın-

da “Demokrasi” kavramının şiirde daha çok 

işlendiği tespit edilmiştir. 
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27. TÜRLÜ TÜRLÜ SEDA VERİR AĞAÇLAR

Tablo ve Grafik 27

 AĞAÇ SEVGİSİ  AĞACIN FAYDALARI

 1. Kıta Tertip olmuş kuğu gibi dilleri
Türlü türlü seda verir ağaçlar Türlü türlü seda verir 

ağaçlar

 2. Kıta Bahar gelir yaprak açar yaz olur
Kaval olur keman olur saz olur Türlü türlü seda verir 

ağaçlar

 3. Kıta
Yel değdikçe ince dallar ses verir Yeşil 

yaprak etrafına süs verir

Aşılarsan meyvesini has verir Türlü türlü seda verir 

ağaçlar

 4. Kıta

Balta gelir yatağından yad eder Usta gelir keman yapar 

ud eder Yanık sesli kaval ne feryad eder Türlü türlü seda 

verir ağaçlar

 5. Kıta

Davul olur gümbür gümbür gümüler Zurna olur ince 

sesle iniler Gırnata dertlerimi yeniler Türlü türlü seda 

verir ağaçlar

 6. Kıta Dallarında çeşitli kuş şakıyor
Kalem olup her lisandan okuyor Türlü türlü seda verir 

ağaçlar

Tablo 27’de görüldüğü üzere “Türlü 

Türlü Seda Verir Ağaçlar” adlı şiiriyle Âşık 

Veysel, ağacın, insanoğluna, tabiata sağla-

dığı katkıları ve yararlarından bahsetmiştir. 

Bu doğrultuda kültürün önemli taşıyıcıları 

olan çalgıların ana maddesinin ağaçlar oldu-

ğunu belirterek yine ham maddesi ağaç olan 

ve bilimin yayılmasında etkin rol oynayan 

kalemin de önemini ifade eden Veysel’in bu 

şiirine, eğitsel ve öğretisel açıdan bir anlam 

kazandırdığı görülmektedir.

Ağaç Sevgisi (5)

Ağacın Faydaları (16)

Grafik 27’de görüldüğü üzere “Türlü 

Türlü Seda Verir Ağaçlar” adlı şiirde iki öğ-

retisel konu yer almaktadır. Toplam mısra 

sayılarının çokluğuna bakıldığında %76 ora-

nında “Ağacın Faydaları” kavramının şiirde 

daha fazla işlendiği tespit edilmiştir. 
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28. SULAR

Tablo ve Grafik 28

SUYUN ÖNEMİ
TEKNOLOJİYİ KÖTÜYE

KULLANMAK

2. Kıta

Çağlayarak o bahçeden o bağa Hayat verir 

kuvvet verir toprağa İrenk verir çiçeklere yaprağa 

Nebatı toprağa bağlayan sular

3. Kıta Ateş olur çiğ pişirir fırında

4. Kıta Her bir ihtiyacı sağlayan sular
İnsanoğlu suyu koymaz haline Setler çeker 

baraj yapar yoluna Bunca santraller almış eline

Tablo 28’de görüldüğü üzere “Sular” 

adlı şiiriyle Âşık Veysel, genel hatlarıyla su-

yun insan hayatındaki ve doğadaki önemin-

den bahsetmiştir. Toprağa can vererek ağaç-

ların ve bitkilerin gelişmesinde büyük bir 

öneme sahip suyun, insanlığa bunca fayda 

sağlamasına rağmen insanoğlunun santral-

ler kurarak suyu rahatsız ettiğini, buna bağlı 

olarak doğal yaşamı bozduğunu dile getire-

rek Veysel’in şiire eğitsel ve öğretisel açıdan 

bir boyut kazandırdığı düşünülebilir.

Suyun Önemi (6)

Teknolojiyi Kötüye
Kullanmak (3)

Grafik 28’de görüldüğü üzere “Sular” 

adlı şiirde iki öğretisel konu yer almakta-

dır. Toplam mısra sayılarının çokluğuna 

bakıldığında % 67 oranında “Suyun Önemi” 

kavramının şiirde daha fazla işlendiği tespit 

edilmiştir. 



208

ALEVİLİK  ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

29. KÖY ENSTİTÜLERİNE

Tablo ve Grafik 29

ÇALIŞKANLIK EĞİTİM BİLİNÇLENMEK
ÖĞRETMENİN 

ÖNEMİ

 l. Kıta
Enstitü bir kovana 
misaldir Memlekete 
kanat takar kol yapar

Her türlü çiçekten alır bal 
yapar

Yurdumuz için doğru 
bir yoldur

 2. Kıta
Bu toplu fikirle dağları 
deler Kimisi makine 
kimi bel yapar

 3. Kıta

İresim yaparlar plan çizerler 
Çözülmedik düğümleri 
çözerler Bir kısmı şairdir şiir 
yazarlar Kimi saz düzenler 
kimi tel yapar

 4. Kıta
Kimi deniz gibi ırmaklar 
yutmuş Kimi yağmur olur 
coşar sel yapar

Hocaları dersin 
vermiş okutmuş 
Var olsun bu 
gençler duyduğun 
tutmuş

 5. Kıta

İnan ki her işi başarır 
insan İnsana yoldaştır 
gayretle iman Vatan 
sizden hizmet ister her 
zaman

 6. Kıta

Uyarın köylüyü varsın 
ayılsın Enstitü kuvveti 
yurda yayılsın Herkes 
kazancının yolunu bilsin

Öğretmenler iz 
gösterir yol yapar

 7. Kıta
Yiğitlik cesurluk yılmaz 
yorulmaz Tembellere 
hazır sofra kurulmaz

Tablo 29’da görüldüğü üzere “Köy Ens-

titülerine” adlı şiiriyle Âşık Veysel’in, insan 

eğitimi ve gelişiminde önemli bir rol oyna-

yan köy enstitülerinin, yeni oluşmuş Cum-

huriyetin içerisinde ne tip bir görevi oldu-

ğunu dile getirerek şiire eğitsel ve öğretisel 

açıda bir boyut kazandırdığı söylenebilir. 

Çalışkanlık (7)

Eğitim (7)

Bilinçlenmek (6)

Öğretmenin 
Önemi (3)

Grafik 29’da görüldüğü üzere “Köy 

Enstitülerine” adlı şiirde dört öğretisel konu 

yer almaktadır. Toplam mısra sayılarının 

çokluğuna bakıldığında % 30 oranında “Ça-

lışkanlık” ve “Eğitim” kavramlarının şiirde 

daha çok işlendiği tespit edilmiştir. 
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30. UMUT YAŞAR

Tablo ve Grafik 30

 UMUDU KAYBETMEMEK  ÜMİT ETMEK

 l. Kıta
Sağ oldukça umut yaşar Seksen doksan yüz yaş 

olsa Yine onda umut yaşar

 2. Kıta Yine onda umut yaşar Ümit Allah’tan kesilmez

 3. Kıta Son nefeste olsa kişi Yine onda umut yaşar Gönül ümidin yoldaşı Durmaz gezer dağı taşı

 4. Kıta Yine onda umut yaşar

Tablo 30’da görüldüğü üzere “Umut 

Yaşar” adlı şiiriyle Âşık Veysel, insanın ha-

yatta olduğu sürece umudun onunla birlik-

te olduğunu vurgulayarak, her zaman iyiyi 

beklemenin ve ümit etmenin önemini dile 

getirmiştir. İnsanın ölmeden önce bile umu-

dunu kaybetmemesi gerektiğini ifade eden 

Veysel’in, bu söylemleriyle şiire eğitsel ve 

öğretisel boyut kazandırdığı söylenebilir.

Umudu Kaybetmemek (7)

Ümit Etmek (3)

Grafik 30’da görüldüğü üzere “Umut 

Yaşar” adlı şiirde iki öğretisel konu yer al-

maktadır. Toplam mısra sayılarının çoklu-

ğuna bakıldığında % 70 oranında “Umudu 

Kaybetmemek” kavramının şiirde daha çok 

işlendiği tespit edilmiştir. 
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31. OKUL (II)

Tablo ve Grafik 31

 OKUL SEVGİSİ  EĞİTİM  OKULUN ÖNEMİ

 1. Kıta

Okul benim cici yavrum Okul 

cennet meyvesidir Okuldadır 

türlü sanat

 Medeniyet membasıdır

 2. Kıta

Okuldadır cümle varlık Hiçbir 

türlü çekmen darlık Okuldadır 

dirlik birlik Birlik yurdun 

ihyasıdır

 3. Kıta Yürü yavrum okuluna

Altın bilezik koluna Hem 

kızına hem oğluna İlim irfan 

yuvasıdır

 4. Kıta Okuyanlar bahtiyardır
Bu okulda neler vardır 

Mücevherlerin hasıdır
Okul uykudan uyardır

 5. Kıta

Okul yurdun can damarı Okul 

korur namus arı Okul istikbal 

yolları

 6. Kıta Okul bilir doğru yolu Mürşit ilimdir bilmeli Okuldur yurdun temeli

 7. Kıta

Oku çalış bu hidayet Mesut 

olur yaşar hayat Okul ilim 

deryasıdır

Tablo 31’de görüldüğü üzere “Okul 

(II)” adlı şiiriyle, okulun ilim yuvası olduğu-

nu ifade ederek gelişmenin, ilerlemenin ve 

mutlu bir yaşam sürmenin tek koşulunun 

okumak olduğunu dile getiren Veysel’in, 

şiire eğitsel ve öğretisel açıdan bir boyut ka-

zandırdığı söylenebilir. 

Okul Sevgisi (6)

Eğitim (10)

Okulun Önemi (9)

Grafik 31’de görüldüğü üzere “Okul 

(II)” adlı şiirde üç öğretisel konu yer almak-

tadır. Toplam mısra sayılarının çokluğuna 

bakıldığında % 40 oranında “Eğitim” kavra-

mının şiirde daha çok işlendiği tespit edil-

miştir. 
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32. GEZERKEN AKLIMIN EVİNE VARDIM

Tablo ve Grafik 32

AHLAK -SABIR DOĞRULUK-DÜRÜSTLÜK AKIL-ÇALIŞMAK

 1. Kıta

Gezerken aklımın evine vardım 

Akıl gitmiş fikir evde yoğ idi 

Aklın evinde hırt-hırş çoğ idi

 2. Kıta Zihin çeker ambarına götürür Akıl bezirgândır gezer getirir

 3. Kıta

Kanaatle tamah durmaz 

sürüşür Tamah bilmem 

kimden almış öğüdü

Baktım ki gayrete durmaz 

çalışır

 4. Kıta

Sahavet tamaha vurunca yıktı 

Sabır hırsın duluğuna bir çaktı 

Kin ve kibir ele aldı ağıdı

 5. Kıta

Baktım ki yalana geldi Dikildi 

gerçek geldi yalana Kaçtı sıkıldı 

ararken Gerçekle yalanı buldu

 6. Kıta

Yalanı görünce bereket kaçtı 

Vicdan ile yalan bir kavralaştı 

Vicdan yalanları çiğnedi geçti

 7. Kıta
Kahretti yalanı kovdu dışarı 

Pişmemişti daha yalan çiğ idi 
Fikir geldi düzenledi o şarı

 8. Kıta Sabır bunun cümlesine bağ idi

Tablo 32’de görüldüğü üzere “Gezer-

ken Aklımın Evine Vardım” şiiriyle Âşık 

Veysel, insanoğlunun öğrendiği ve bilgi 

sahibi olduğu konuları zekâ süzgecinden 

geçirerek sonuca akıl yoluyla varacağını ve 

bunu zihninde değerlendirerek de fikir sa-

hibi olabileceğini belirtirken, fikrin önemini 

vurgulamaktadır. Diğer bir taraftan ahlaklı 

ve vicdan sahibi olanların yalandan, açgöz-

lülükten, hırstan uzak duracağını belirterek, 

tamah etmeyen ve sabırla çalışan insanların, 

doğru yolu bulacağını belirtmiştir. Bütün 

bunların gerçekleşmesinin temelinde de akıl 

ve düşüncenin olduğuna inanan Veysel’in, 

bu yanıyla şiire eğitsel ve öğretisel boyut ka-

zandırdığı söylenebilir.

Ahlak-Sabır (7)

Akıl-Çalışmak (6)

Doğruluk-Dürüstlük (8)

Grafik 32’de görüldüğü üzere “Gezer-

ken Aklımın Evine Vardım” adlı şiirde üç 

öğretisel konu yer almaktadır. Toplam mısra 

sayılarının çokluğuna bakıldığında % 38 ora-

nında “Doğruluk-Dürüstlük” kavramının şi-

irde daha çok işlendiği tespit edilmiştir. 
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33. DÜNYA GENİŞ İDİ ŞİMDİ DARALDI 

Tablo ve Grafik 33

 AHLAK  BİLİM DOĞRULUK-DÜRÜSTLÜK ÖĞÜT

 1. Kıta
Dünya geniş idi şimdi 

daraldı

 2. Kıta

Seyrettim âlemi dünya 

dar dedim Ay-dünya arası 

sanki bir adım Denizi karayı 

ölçtüm aradım

 3. Kıta

Avrupa As(ı)ya ayrı bir 

kıta Uçaklar sığdırdı beş on 

saate

 4. Kıta

Hırsızlar çalardı at ile 

para Şimdi çalıyorlar 

uçak teyyare

 5. Kıta
Evlâttan uşaktan 

fayda bekleme

Cahil insan gül 

ise de koklama

 6. Kıta

Ne oğluna güven ne kızına 

Doğru söyleyen kulak 

vermez sözüne

 7. Kıta
Beş günlük ömrünü 

geçir kavgasız

Tablo 33’de görüldüğü üzere “Dünya 

Geniş İdi Şimdi Daraldı” adlı şiiriyle Âşık 

Veysel, insanlığın gelişimi ile birlikte dün-

yanın daraldığından, yani teknolojik geliş-

me sonucu daha hızlı araçlarla mesafelerin 

azaldığından, insanların hemen her yere 

gidebildiğinden bahsetmektedir. Bu tür ge-

lişmelerin insanlar arasındaki ilişkileri ve 

iletişimi kolaylaştırması gibi olumlu etkile-

rin yanı sıra, insanlar arası yabancılaşma ve 

ahlaki açıdan bozulma gibi olumsuzluklara 

da neden olacağına değinerek, Veysel’in şi-

ire eğitsel ve öğretisel açıdan bir boyut ka-

zandırdığı düşünülebilir.

Ahlak (4)

Öğüt (1)

Doğruluk-Dürüstlük (2)

Bilim (6)

Grafik 33’de görüldüğü üzere “Dünya 

Geniş İdi Şimdi Daraldı” adlı şiirde dört 

öğretisel konu yer almaktadır. Toplam mıs-

ra sayılarının çokluğuna bakıldığında % 46 

oranında “Bilim” kavramının şiirde daha 

çok işlendiği tespit edilmiştir. 



2013 / Yıl: 3 Sayı: 5

213

34. GALİBA DÜNYANIN SONUNA KALDIK

Tablo ve Grafik 34

AHLAK BİLİM

 1. Kıta
Gelin belli değil kız belli değil Ne nasihat duyduk ne öğüt 

aldık

 2. Kıta
Dünya güzellendi tadı kalmadı İnsanın edebi udu kalmadı 

Günahın sevabın adı kalmadı

 3. Kıta İnsanlar yol için taktı kanatlar

 4. Kıta
Gizli sır kalmadı aşikâr oldu İrenkler çoğaldı boya bozuldu 

gelin

Tablo 34’de görüldüğü üzere “Gali-

ba Dünyanın Sonuna Kaldık” şiiriyle Âşık 

Veysel, insanların yabancılaştığından, örf 

ve adetlere bağlılıklarının azaldığından ve 

ahlaki açıdan yozlaştığından yakınmakta-

dır. Bu şiirde Veysel’in insanlar arasındaki 

ilişkilerin ve ahlakın bozulduğunu belirte-

rek şiire eğitsel ve öğretisel açıdan bir boyut 

kazandırdığı söylenebilir. 

Ahlak (7)

Bilim (1)

Grafik 34’de görüldüğü üzere “Galiba 

Dünyanın Sonuna Kaldık” şiirinde iki öğre-

tisel konu yer almaktadır. Toplam mısra sa-

yılarının çokluğuna bakıldığında % 87 ora-

nında “Ahlak” kavramının şiirde daha fazla 

işlendiği tespit edilmiştir. 
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Tablo 35’de görüldüğü üzere “Anama” 

şiiriyle Âşık Veysel; insanlığın var olmasına, 

okumasına, çalışmasına ve vatanını milleti-

ni seven bireylerin yetişmesine katkı sunan 

anaların ne kadar önemli olduğunu vurgula-

maktadır. Veysel aslında anasının zor süreç-

lerde ve imkânsızlıklar dahilinde kendisini 

yetiştirdiğinden bahsederken, tüm analara 

da göndermelerde bulunmaktadır. Sonuç 

olarak anne sevgisinin tartışmasız bir gerçek 

olduğunu ve anaların okuyan, vatana mil-

lete bağlı olan bireyler yetiştirdiğini ifade 

ederek Veysel’in şiire eğitsel ve öğretisel bir 

boyut kazandırdığı söylenebilir.

Anne Sevgisi (13)

Vatan Sevgisi (2)

Okumak (2)

Grafik 35’de görüldüğü üzere “Anama” 

adlı şiirde üç öğretisel konu yer almaktadır. 

Toplam mısra sayılarına bakıldığında % 76 

oranında “Anne Sevgisi” kavramının şiirde 

daha fazla işlendiği tespit edilmiştir. 

35. ANAMA

Tablo ve Grafik 35

 ANNE SEVGİSİ  VATAN SEVGİSİ  OKUMAK

 l. Kıta

Dokuz ay koynunda gezdirdi beni 

Ne cefalar çekti ne etti anam Acı tatlı 

zahmetime katlandı

 2. Kıta

Anaların hakkı kolay ödenmez Analara 

ne yakışmaz ne denmez Kan uykudan 

gece kalkar gücenmez Emzirdi salladı 

uyuttu anam

 3. Kıta Taşlı tarlalarda avuttu anam

 4. Kıta
Hemen kucaklardı okşar severdi Çirkin 

huylarımı soyuttu anam

 5. Kıta

Milletine bağlı ol da dur 

dedi Vatan sevgisini 

giyitti anam

Okumamı çalışmamı öngördü

 6. Kıta
Tükenmez borcum var anama benim 

Onun varlığından oldu bedenim

 7. Kıta Okuttu öğretti büyüttü anam Analar doğurmuş ağayı beyi
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36. CUMHURİYET DESTANI

Tablo ve Grafik 36

BAĞIMSIZLIK 

SAVAŞI

 VATAN 

SEVGİSİ

ATATÜRK 

SEVGİSİ
 DİN-ŞERİAT

 1. Kıta
Kurtardı vatanı 

düşmanımızdan 

Türklerin ihyası 

Hazreti Gazi 

Kurtardı vatanı 

düşmanımızdan 

Canını bu yolda 

eyledi feda 

 2. Kıta
Çekti kılıcını çıktı 

meydana 

Ölmüşken vatanı getirdi 

canı 

Sinesini hedef etti 

düşmana Çekti 

kılıcını çıktı meydana 

Gören ibret aldı 

meydanımızdan 

 3. Kıta

Çekildi sancaklar 

dayanmaz canlar 

O kadar paşalar o 

zabitalar Ayrılmadı 

asla sağ yanımızdan 

 4. Kıta

Kaçırdık düşmanı 

bulunmaz izi Bir 

hücumla geçti öte 

denizi 

 5. Kıta

Gazi Paşa gelmeydi 

cihana Düşman 

sarmış idi dört 

yanımızdan 

 6. Kıta

 Kahraman askerlerin 

hücum etmesi 

Cihan sele gitti al 

kanımızdan 

 7. Kıta

Adana’yı işgal etti 

fransız Değnek ile 

kovalardık yalansız

Hasılı çıkardık 

vatanımızdan 
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 8. Kıta
Onlar kurtulmadı 

topraklarımızdan

Şeriati düşündüler 

şerciler Birtakım 

millete fesat verdiler 

Her biri bir yerde hep 

geberdiler

 9. Kıta
Şükür alçaklar çıktı öz 

yurdumuzdan 

Nice devran sürdü 

ol padişahlar Bir eser 

koymadı imanı yoklar 

10. Kıta

Şeriatçi oldu tüketen 

unu Dağda belde 

fukaraya soygunu 

Veren onlar idi 

vatanımızdan 

 11. Kıta
Menemen mes’lesi 

geldi meydana 

Orda birkaçları uydu 

şeytana Mehdi diye 

kendi kendin urgana

 12. Kıta

Şeyh Sait de yüzün 

tuttu isyana milletini 

hor baktırdı vatana 

 14. Kıta
Sarmıştı vatanı 

düşman ateşi

Gazi Paşa Hazretleri  

bilir kişi 

 15. Kıta

Hükümet de milletini 

kayırdı Çok şeref kazandık 

bayramımızdan 

 16. Kıta

Kurtardık vatanı bu 

belâlardan Tren hattı küşat 

ettik her yerden Terakki 

etti mektebimiz hep birden 

Teşekkür kazandık 

müşiranımızdan 

 17. Kıta

Çalışmakla kazandık 

biz vatanı Aç kurt 

gibi parçaladı 

düşmanı 

Aslan gibi Türkiye’nin 

insanı Çalışmakla 

kazandık biz vatanı 

Şecaat görmüşüz 

başkanımızdan 
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 18. Kıta

Türkiye’yi adaletle 

yaşattı Dağları 

deldirdi demiz 

Döşetti millete bir 

altın kemer kuşattı

 19. Kıta
Kürre-i arz doldu hep 

şanımızdan

Tablo 36’da görüldüğü üzere “Cumhuri-

yet Destanı” şiiriyle Âşık Veysel, Atatürk’ün 

kahramanlıkları ile ülkeyi kurtarışı ve vatan 

sevgisini vurgulamıştır. Bununla birlikte 

padişahlık döneminin olumsuzlukları vur-

gulanırken, düşmana ve yerli işbirlikçileri-

ne karşı verilen bağımsızlık mücadelesi an-

latılmıştır. Ayrıca Veysel’in, Cumhuriyet’le 

birlikte eğitim gibi olumlu gelişmeler ve 

demiryolu gibi yapılan yatırımlardan da öv-

güyle bahsederek, şiire eğitsel ve öğretisel 

bir boyut kazandırdığı söylenebilir.

Yukarıdaki tabloda birinci kıtada bulu-

nan “Kurtardı vatanı düşmanımızdan” mıs-

rası, “Vatan Sevgisi” ve “Atatürk Sevgisi” 

kavramlarında; bununla birlikte ikinci kı-

tada yer alan “Çekti kılıcını çıktı meydana” 

mısrası, “Bağımsızlık Savaşı” ve “Atatürk 

Sevgisi” kavramlarında; on yedinci kıtada 

bulunan “Çalışmakla kazandık biz vatanı” 

mısrası ise, “Bağımsızlık Savaşı” ve “Vatan 

Sevgisi” kavramlarında yer almıştır.

Bağımsızlık Savaşı (14)

Vatan Sevgisi (13)

Atatürk Sevgisi (14)

Din-Şeriat (12)

Grafik 36’da görüldüğü üzere “Cumhu-

riyet Destanı” şiirinde dört öğretisel konu 

yer almaktadır. Toplam mısra sayılarının 

çokluğuna bakıldığında % 26 oranında “Ba-

ğımsızlık Savaşı” ve “Atatürk Sevgisi” kav-

ramlarının şiirde daha fazla işlendiği tespit 

edilmiştir. 
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37. UZUN İNCE BİR YOLDAYIM

Tablo ve Grafik 37

 MÜCADELE  YAŞAM

 1. Kıta Gidiyorum gündüz gece Gidiyorum gündüz gece Uzun ince bir yoldayım

 2. Kıta Yürüdüm aynı zamanda Gidiyorum gündüz gece Dünyaya geldiğim anda İki kapılı bir handa

 3. Kıta
Uykuda dahi yürüyorum Kalmaya sebep 

arıyorum Gidiyorum gündüz gece
Gidenleri ben görüyorum

 4. Kıta

Kırk dokuz yıl bu yollarda Ovada dağda çöllerde 

Düşmüşüm gurbet ellerde Gidiyorum gündüz 

gece

 5. Kıta
Uzak gözükür görünce Yol bir dakka 

miktarınca

 6. Kıta Yetişmek için menzile Gidiyorum gündüz gece

Tablo 37’de görüldüğü üzere “Uzun 

İnce Bir Yoldayım” şiiriyle Âşık Veysel, in-

sanoğlunun doğumundan ölümüne kadar 

geçen sürecini anlatarak kişinin yaşamı bo-

yunca çektiği sıkıntılardan dem vurmuştur. 

Ayrıca Veysel’in, insan ömrünün sanıldığı 

kadar uzun olmadığını ve bu süreçte yaşa-

mın da bir anlamı olması gerektiğini ifade 

ederek, şiire eğitsel ve öğretisel bir boyut ka-

zandırdığı söylenebilir.

Mücadele (13)

Yaşam (6)

Grafik 37’de görüldüğü üzere “Uzun 

İnce Bir Yoldayım” şiirinde iki öğretisel 

konu yer almaktadır. Toplam mısra sayıla-

rının çokluğuna bakıldığında % 68 oranında 

“Mücadele” kavramının şiirde daha fazla iş-

lendiği tespit edilmiştir. 
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38. DÜNYA BİR DOLAP Kİ DURMADAN DÖNER

Tablo ve Grafik 38

 EĞİTİM  DOĞRULUK-DÜRÜSTLÜK YALAN-YANLIŞ

 1. Kıta

Herkes bir maksatla 

serpilir süner Kuyruğu 

kınalı yalana ne den

 2. Kıta Ver mektebe okutsunlar oğlunu 

Düz ovadan sarpa çekme 

yolunu Doğru at adımın sakın 

kolunu

 3. Kıta
Doğrult hedefine çek ger yayını Yaptır 

mektebini yükselt köyünü
Zedeleme temiz kullan oyunu

 4. Kıta
Zaman gelir belki tane çoğalır Kırık gemi kenarından 

su alır 

 5. Kıta

Atın arık ise çıkma yarışa Kafan çürük 

ise girme her işe Kolun kırık ise girme 

dövüşe Yorulup yollarda kalana ne den 

 6. Kıta Bu vatan uğruna ölene ne den
Her gördüğün güzelliğe 

inanma

Tablo 38’de görüldüğü üzere “Dünya 

Bir Dolap Ki Durmadan Döner” şiiriyle Âşık 

Veysel, insanoğlunun doğru yoldan yürü-

dükçe, dürüst oldukça vereceği kararlarda 

ve yapacağı seçimlerde olumlu hedeflere 

ulaşacağını vurgulamaktadır. Ayrıca niteliği 

uygun olmayanın hedefine varamayacağını 

söyleyerek, okumanın öneminden bahse-

dip, eğitimin şart olduğunu ifade etmekte-

dir. Bununla birlikte dış görünüşe bakarak 

değil, anlayarak ve derinine inerek inanmak 

gerektiğini vurgulayıp vatan sevgisinin öne-

mine de değinerek şiirine eğitsel ve öğretisel 

bir boyut kazandırdığı söylenebilir.

Eğitim (7)

Yalan-Yanlış (4)

Doğruluk-Dürüstlük (5)

Grafik 38’de görüldüğü üzere “Dünya 

Bir Dolap Ki Durmadan Döner” adlı şiirde 

üç öğretisel konu yer almaktadır. Toplam 

mısra sayısına bakıldığında % 44 oranında 

“Eğitim” kavramının şiirde daha fazla işlen-

diği tespit edilmiştir. 
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39. TOPRAK

Tablo ve Grafik 39

ÇALIŞMAK TOPRAK YAŞAM

 1. Kıta
Beyhude dolandım boşa 

yoruldum

Benim sadık yârim kara 

topraktır Benim sadık yârim 

kara topraktır

 2. Kıta

Her türlü isteğim topraktan 

aldım Benim sadık yârim kara 

topraktır

Nice güzellere bağlandım kaldım Ne 

bir vefa gördüm ne faydalandım

 3. Kıta

Koyun verdi kuzu verdi süt 

verdi Yemek verdi ekmek verdi 

et verdi Kazma ile dövmeyince 

kıt verdi Benim sadık yârim 

kara topraktır

 4. Kıta

Bana türlü türlü meyve yetirdi 

Benim sadık yârim kara 

topraktır

Adem’den bu deme neslim getirdi

 5. Kıta

Karnın yardım 

kazmayınan belinen 

Yüzüm yırttım tırnağınan 

elinen

Yine beni karşıladı gülünen 

Benim sadık yârim kara 

topraktır

 6. Kıta

İşkence yaptıkça bana gülerdi 

Bir çekirdek verdim dört bostan 

verdi Benim sadık yârim kara 

topraktır

 7. Kıta

Toprağa bakarsam dua alırım 

Topraktan ayrılırsam nerde 

kalırım Benim sadık yârim kara 

topraktır

Havaya bakarsam hava alırım

 8. Kıta
Almak için uzak gitme 

topraktan

Cömertlik toprağa verilmiş 

Hak’tan Benim sadık yârim 

kara topraktır
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 9. Kıta

Hakk’ın gizli hazinesi toprakta 

Benim sadık yârim kara 

topraktır

Hakikat ararsan açık bir nokta Allah 

kula yakın kul da Allah’a

 10. Kıta

Bütün kusurumuz toprak 

gizliyor Kolun açmış yollarımı 

gözlüyor Benim sadık yârim 

kara topraktır

Merhem çalıp yaralarım düzlüyor

 11. Kıta
Benim sadık yârim kara 

topraktır
Dünyaya bırakır ölmez bir eser

Tablo 39’da görüldüğü üzere “Toprak” 

adlı şiiriyle Âşık Veysel, insanoğlu her ne 

elde eder, amacına ulaşırsa bunun aslında 

çaba ve emeğin sonucu olduğunu vurgula-

maktadır. Ayrıca dünyanın geçici olduğuna 

da değinerek, insanoğlunun yine toprağa 

döneceğini ve kusurlarının ise toprak ta-

rafından örtüleceğini dile getirmektedir. 

Bununla birlikte Veysel’in, kişinin hayatta 

yapacakları ile değerli olacağını bu konuda 

amacının olması ve çalışması gerektiğini ifa-

de ederek şiirine eğitsel ve öğretisel bir bo-

yut kazandırdığı söylenebilir.

Yaşam (8)

Çalışmak (4)

Toprak (26)

Grafik 39’da görüldüğü üzere “Toprak” 

adlı şiirde üç öğretisel konu yer almaktadır. 

Toplam mısra sayılarının çokluğuna bakıldı-

ğında % 68 oranında “Toprak” kavramının 

şiirde daha fazla işlendiği tespit edilmiştir. 
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40. SEKSEN YILLIK YOLU BİRAZ DÜŞÜNEK 

Tablo ve Grafik 40

ÇALIŞMAK YAŞAM MADDİYAT

1. Kıta

Seksen yıllık yolu biraz 

düşünerek İnişli yokuşlu yollar 

nic’olur Geldik gideceğiz yoktur 

gitmemek Kervan geçen gündür 

olur gec’olur 

 2. Kıta

Tembel’in cebi boş karnı 

aç olur 

Dizildik katara durmaz yürürüz 

Akın edip gidenleri görürüz 

 3. Kıta

Eğer çiftçi isen sarıl 

tutaktan Ne ekersen 

onu biçen topraktan 

Yaklaşma tembele geç git 

uzaktan Tembelin çenesi 

gevezec’olur 

4. Kıta

Karnını doyurmaz tavla 

domine Çare düşün bak 

derdinin emine

Bakma hesabına boş ver cebine 

5. Kıta

Ya bir zanaatkâr ya bir 

memur ol Beyhude sarf 

olan altın tunç olur

Eline geçeni harcama bol bol 

6. Kıta

Hamal isen iskelede mağzada 

Mebusvari manto alma avrada 

Çiftçi isen çarık işler tarlada Boyalı 

iskarpin çirkince olur

7. Kıta
Doğru hak yoluna düşersin 

borca 

On kuruş bulursan beşini harca 

Eğer zengin isen paraca malca 

Yabancılar sana kardeş bac’olur 
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8. Kıta

Esnaf isen aç dükkânı bazar et 

Eğer seyyah isen geşt ü güzâr 

et Aç gözünü bu âleme nazar 

et Şimdi genç olanlar sonra 

koc’olur 

 9. Kıta

Dizin tutmaz bir köşeye kurulun 

Yolun bitmez belki yolda 

yorulun Argın yorgun yola 

gitmek güç olur 

10. Kıta
Gençliğinde işe gitmez 

erinir 

Gençliğinde işe gitmez erinir 

Kocalıkta şurda burada sürünür 

Ecel gelmez belki ölüm geç olur 

Parası olan yiyer giyer barınır

Tablo 40’da görüldüğü üzere “Seksen 

Yıllık Yolu Biraz Düşünek” adlı şiiriyle Âşık 

Veysel’in, yaşadığı olaylara dayanarak, 

hayattan çıkardığı dersleri, hayatın inişli-

çıkışlı bir süreç olduğunu vurgularken diğer 

taraftan da ölümün er geç insanı bulacağını, 

çalışmanın da önemini belirtmekle birlikte, 

gereksiz zaman ve para kaybının insanı sı-

kıntıya sokacağını ifade ederek şiire eğitsel 

ve öğretisel açıdan bir boyut kazandırdığı 

söylenebilir.

Yukarıdaki tabloya bakıldığında onun-

cu kıtada bulunan “Gençliğinde işe gitmez 

erinir” mısrası “Çalışmak” ve “Yaşam” kav-

ramlarında yer almıştır.

Çalışmak (10)

Maddiyat (10)

Yaşam (17)

Grafik 40’da görüldüğü üzere “Seksen 

Yıllık Yolu Biraz Düşünek” adlı şiirde üç 

öğretisel konu yer almaktadır. Toplam mıs-

ra sayılarının çokluğuna bakıldığında % 46 

oranında “Yaşam” kavramının şiirde daha 

fazla işlendiği tespit edilmiştir. 
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41. KALMADI

Tablo ve Grafik 41

 (BÜYÜĞE) SAYGI  (SOSYAL) DÜZEN  (GEÇMİŞE) ÖZLEM

 1. Kıta Herkes kafasınca eyler inadı

Bozuldu kalmadı dünyanın tadı 

Doğru söz nasihat duyan kalmadı 

Gittiğin yol yanlış diyen kalmadı

 2. Kıta

Ata nedir baba kimdir 

bilinmez Atayı babayı sayan 

kalmadı

 3. Kıta

Her yerde konuşup lehte 

aleyhte Kimisi sahtekâr kimisi 

sahte

Kitabın sözüne uyan kalmadı

 4. Kıta
Doğru söyleyene diyorlar 

hava
Kanaat eyleyip doyan kalmadı

 5. Kıta
Dünya mı eskidi ben mi kocadım 

Sözü ciddi kalbi beyan kalmadı

Tablo 41’de görüldüğü üzere “Kalma-

dı” adlı şiiriyle Âşık Veysel, dünya düzeni-

nin eskisi gibi olmadığını ve insan ilişkileri-

nin gitgide bozulduğunu vurgulamaktadır. 

Ayrıca büyüğe karşı olan saygının ortadan 

kalktığı ve insanların birbirleri arkasından 

olumsuz eleştirilerde bulunduğu bir yaşa-

mın ortaya çıktığından yakınmaktadır. Bu-

nunla birlikte, geçmişteki sosyal yaşantının 

olumlu yönlerine karşı bir özlem içerisinde 

olduğunu dile getiren Veysel’in, şiire eğitsel 

ve öğretisel bir boyut kazandırdığı söylene-

bilir.

(Büyüğe) Saygı (2)

(Geçmişe) Özlem (7)

(Sosyal) Düzen (4)

Grafik 41’de görüldüğü üzere “Kalma-

dı” adlı şiirde üç öğretisel konu yer almak-

tadır. Toplam mısra sayılarının çokluğuna 

bakıldığında % 54 oranında “(Geçmişe) Öz-

lem” kavramının şiirde daha fazla işlendiği 

tespit edilmiştir. 
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42. KARDEŞİM

Tablo ve Grafik 42

SOSYAL VE EKONOMİK 

AYRIŞMA
EŞİTLİK ÖLÜM

 l. Kıta

Beni hor görme kardeşim Sen 

altınsın ben tunç muyum Sen 

gümüşsün ben saç mıyım

Aynı vardan var olmuşuz

 2. Kıta Sen toksun da ben aç mıyım
Ne var ise sende bende Aynı 

varlık her bedende
Yarın mezara girende

 3. Kıta Sen balsın da ben ceç miyim

 4. Kıta Sen kalemsin ben uç muyum  Topraktandır cümle beden Nefsini öldür ölmeden

 5. Kıta Sen yolcusun ben bac mıyım
Topraktan olduk kardaşık Aynı 

yolcuyuz yoldaşık

Tablo 42’de görüldüğü üzere “Karde-

şim” adlı şiiriyle Âşık Veysel, insanların 

doğuştan eşit hak ve özgürlüklere sahip ol-

duğunu, sosyal ve ekonomik statüye bağlı 

olarak insanlar arasında bir ayrım yapılma-

sının yanlış olduğunu belirtmiştir. Ayrıca 

Veysel’in, tüm canlıların aynı kökten gel-

diğini ve sonunda ölümlü olduğunu ifade 

ederek, farklı bir statüye bağlı bir ayrışma-

nın kimseye fayda sağlamayacağını vurgu-

layıp, şiirine eğitsel ve öğretisel bir boyut 

kazandırdığı söylenebilir.

Sosyal ve Ekonomi Ayrışma (7)

Eşitlik (6)

Ölüm(2)

Grafik 42’de görüldüğü üzere “Karde-

şim” şiirinde üç öğretisel konu yer almakta-

dır. Toplam mısra sayılarının çokluğuna ba-

kıldığında % 47 oranında “Sosyal ve Ekono-

mik Ayrışma” kavramının şiirde daha fazla 

işlendiği tespit edilmiştir. 
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43. ŞAŞMA GÖNÜL DOĞRU YOLDAN

Tablo ve Grafik 43

DOĞRULUK-DÜRÜSTLÜK ÖĞÜT

 1. Kıta Şaşma gönül doğru yoldan 

 2. Kıta Ayrılmazsan doğru yoldan

 3. Kıta Çalış kazan helâlinden Çalış kazan helâlinden Feragat et el malından 

 4. Kıta
Sohbet etme kötü ile güreş etme katı ile Gitme 

hırsın atı ile sakın hileden tuzaktan

 5. Kıta İnce eğir ip düz olsun geçeceksin bu taraktan Çokça sabır hırs az olsun

Tablo 43’de görüldüğü üzere “Şaşma 

Gönül Doğru Yoldan” adlı şiiriyle Âşık 

Veysel, insanoğlunun hileden kötülükten 

hırstan uzak durarak hiçbir zaman doğru 

yoldan ayrılmaması gerektiğini vurgula-

maktadır. Bununla birlikte Veysel, çalışıp 

emeğinin karşılığı olarak kazanılan paranın 

da öneminden bahsetmiş; hileden, hırstan, 

uzak durmak gerektiğini vurgulayıp, insa-

noğlunun sabrettiği sürece hayatın güzel 

yanlarıyla karşılaşabileceğini öğütlemiştir. 

Bu doğrultuda Veysel’in şiire eğitsel ve öğ-

retisel bir boyut kazandırdığı söylenebilir.

Yukarıdaki tabloya bakıldığında üçüncü 

kıtada “Çalış kazan helâlinden” mısrası hem 

“Doğruluk-Dürüstlük” kavramında hem de 

“Öğüt” kavramında yer almaktadır.

Doğruluk-Dürüstlük (5)

Öğüt (7)

Grafik 43’de görüldüğü üzere “Şaşma 

Gönül Doğru Yoldan” adlı şiirde iki öğreti-

sel konu yer almaktadır. Toplam mısra sa-

yılarının çokluğuna bakıldığında % 58 ora-

nında “Öğüt” kavramının şiirde daha fazla 

işlendiği tespit edilmiştir. 
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44. BİR SOFTAYA

Tablo ve Grafik 44

CAHİL İNSAN ÖĞÜT  DİNSEL YAKLAŞIM  BİLİM-EĞİTİM

1. Kıta
Ey hocam karışma 

Hikmetullah’a 

O derya derindir 

giren boğulur Allah 

birdir inanmışız 

Allah’a İki diyen o 

dergâhtan kovulur 

2. Kıta

Aslım Türk’tür 

elhamdüllah 

Müslüman Şükür 

amentü’ye etmişiz 

iman Kalbime 

yaraşmaz şirk ile 

güman Kalbimiz nur 

ile dolu sayılır 

3. Kıta

Sen’m attın dünyanın 

temel taşını Ne bilirsin 

yaradanın işini

Görsene dünyanın 

yürüyüşünü Burda 

söylen Washington’da 

duyulur 

4. Kıta
Cehennem yobazın yolu 

sayılır 

Yürü ileriye bakma 

geriye 

Yürü ileriye bakma 

geriye Nasıl işler 

bakmaz mısın arıya 

5. Kıta

Cahil ile sohbet etmek 

zor olur Kulağı sağırdır 

gözü kör olur Her 

sözünde kavga niza var 

olur Cahiller dikenli çalı 

sayılır 
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6. Kıta
Boş sözler kavganın dili 

sayılır 

Yetişmeyecek yere elin 

uzatma Ben bilirim 

diye hakkı aldatma 

Manasız mantıksız 

kem laf sarf etme 

7. Kıta
Baykuş gibi durup 

durma yuvada 

Çalışan Allah’ın kulu 

sayılır 

İnsanlar kuş olmuş 

gezer havada

Tablo 44’de görüldüğü üzere “Bir Softa-

ya” adlı şiiriyle Âşık Veysel, dini konularda 

öğüt vermeyi adet haline getiren hocanın, 

Allah’ın buyruklarını insanlara iletmede 

müdahil olmaması gerektiğini iğneleyici bir 

üslupta dile getirmektedir. Bununla birlikte 

hocayı cahil ve yobaz olarak nitelendiren 

Veysel, dünyanın ilerlediğini fakat bu iler-

leyişe engel olmaya çalışıldığını vurgulayıp, 

her zaman ileriye gitmek gerektiğini, eğiti-

min ve bilimin önemini belirterek, böylesine 

cahil kişilerin telkinlerine kulak asmamak 

gerektiğini ifade etmiştir. Bu doğrultuda 

Veysel’in şiire eğitsel ve öğretisel bir boyut 

kazandırdığı söylenebilir.

Cahil İnsan (9)

Öğüt (5)

Bilim-Eğitim (5)

Dinsel Yaklaşım (8)

Grafik 44’de görüldüğü üzere “Bir Sof-

taya” adlı şiirde dört öğretisel konu yer al-

maktadır. Toplam mısra sayılarının çoklu-

ğuna bakıldığında % 33 oranında “Cahil İn-

san” kavramının şiirde daha fazla işlendiği 

tespit edilmiştir.
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45. ÂŞIKLAR (II)

Tablo ve Grafik 45

DOĞRULUK-DÜRÜSTLÜK  EŞİTLİK  (GELİŞMEK) ÖLÜMSÜZLÜK

1. Kıta Sevilip sevmek hevesi Ömür boyu akar gider 

2. Kıta

Hak ararsan bak vicdana 

Sakın aldanma şeytana Akıl 

baştan çıkar gider 

3. Kıta Ehl-i aşklar hırstan kirden 

4. Kıta Zengin fakir aynı hana

5. Kıta
Her âşık da gider amma Aşk tacını 

takar gider

Tablo 45’de görüldüğü üzere “Âşıklar 

(II)” adlı şiiriyle Âşık Veysel, insanoğlunun 

severken, sevilirken, kendini geliştirirken 

doğruluk ve dürüstlükten ayrılmamasını 

öğütlemektedir. Bununla birlikte, insanlar 

arasında fark olmadığını; ancak gelişen, aşk 

şerbetini içip bir yerlere gelen ve dünyayı 

anlayanların geride insanlık için kalıcı izler 

bırakacağını söyleyen Veysel’in, şiire eğitsel 

ve öğretisel bir boyut kazandırdığı söylene-

bilir.

(Gelişmek) 
Ölümsüzlük (3)

Eşitlik (2)

Doğruluk-Dürüstlük (4)

Grafik 45’de görüldüğü üzere “Âşıklar 

(II)” adlı şiirde üç öğretisel konu yer almak-

tadır. Toplam mısra sayılarının çokluğuna 

bakıldığında % 45 oranında “Doğruluk-

Dürüstlük” kavramının şiirde daha fazla iş-

lendiği tespit edilmiştir.
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EĞİTSEL VE ÖĞRETİSEL UNSURLARIN ŞİİRLERE GÖRE DAĞILIMI

Tablo ve Grafik 46

 NO  KONULARINA GÖRE ŞİİR ADLARI

 EĞİTİM

1 UYAN BU GAFLETTEN

2 HALK EVİ (I)

3 HALK EVİ (II)

4 VATAN SEVGİSİNİ İÇTEN DUYANLAR

5 OKUL (I)

6 KÖY ENSTİTÜLERİNE

7 OKUL (II)

8 DÜNYA BİR DOLAP Kİ DURMADAN DÖNER

9 BİR SOFTAYA

 VATAN SEVGİSİ

1 SELAM YAZ DOSTLARA

2 AĞLAYALIM ATATÜRK’E

3 BİR KÜÇÜK DÜNYAM VAR İÇİMDE BENİM

4 GEL BİRLİK KAVLİNE GİRELİM KARDAŞ

5 VATAN SEVGİSİNİ İÇTEN DUYANLAR

6 ZİYARET EYLEDİM KOCA SİVAS’I

7 ANAMA

8 CUMHURİYET DESTANI
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 DOĞRULUK-DÜRÜSTLÜK

1 İŞTE HİLE SÖZDE YALAN OLMASA

2 DURUM

3 GEL BİRLİK KAVLİNE GİRELİM KARDAŞ

4 GEZERKEN AKLIMIN EVİNE VARDIM

5 DÜNYA GENİŞ İDİ ŞİMDİ DARALDI

6 DÜNYA BİR DOLAP Kİ DURMADAN DÖNER

7 ŞAŞMA GÖNÜL DOĞRU YOLDAN

8 ÂŞIKLAR (II)

  BİLİM

1 HASTANE (I)

2 ALDANMA CAHİLİN KURU LAFINA

3 HEPİMİZ BU YURDUN EVLÂTLARIYIZ

4 HALKEVİ (I)

5 OKUL (I)

6 DÜNYA GENİŞ İDİ ŞİMDİ DARALDI

7 GALİBA DÜNYANIN SONUNA KALDIK

8 BİR SOFTAYA

 AHLAK

1 İŞTE HİLE SÖZDE YALAN OLMASA

2 DURUM

3 NE ACAYİP ZAMANA UĞRADIK

4 GEZERKEN AKLIMIN EVİNE VARDIM

5 DÜNYA GENİŞ İDİ ŞİMDİ DARALDI

6 GALİBA DÜNYANIN SONUNA KALDIK

7 TAŞLAMA (I)
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ÜZERİNDE ÇALIŞILAN ŞİİRLERİN GENEL GRAFİKSEL TABLOSU

Eğitim

Vatan Sevgisi

Çalışmak

Birlik-Beraberlik

Ahlak

Bilim

Doğruluk-Dürüstlük

Tablo ve grafik 46’da görüldüğü üzere 

şiirsel analizleri yapılan 45 tane şiirin içeri-

sindeki kavramlardan genel olarak daha çok 

bahsedilenler kategorileştirilmiştir. Buna 

göre toplam şiir sayılarına bakıldığında 7 

kavram içerisinde ilk sırada yer alan “Eği-

tim” kavramının 9 şiirde, “Vatan Sevgisi”, 

“Doğruluk-Dürüstlük” ve “Bilim” kavram-

larının 8’er şiirde, “Ahlak” ve “Çalışmak” 

kavramlarının 6’şar şiirde, son sırada yer 

alan “Birlik-Beraberlik” kavramının ise 5 şi-

irde yer aldığı tespit edilmiştir. Bu doğrultu-

da bakılacak olursa,

46 numaralı tablo ve grafikte görüldüğü 

üzere, “Eğitim” kavramının % 18 oranında 

grafiksel dilimde yer alarak, incelenen şiir-

lerden daha çok işlendiği tespit edilmiştir. 

Sonuç itibarıyla Âşık Veysel’in, şiirlerin-

de eğitim-öğretim olgusuna sıklıkla vurgu 

yaptığı görülmekte, eğitim ve öğretimin, 

yaşamın her alanında önemli bir yere sahip 

olduğunu şiirleriyle ifade ettiği görülmekte-

dir 

SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu bölümde çalışmanın bulgularına 

göre şekillenen sonuçlara ve bu sonuçlara 

bağlı olarak geliştirilen önerilere yer veril-

miştir.

Geçmişten günümüze süre gelen ve 

sosyo-kültürel yapısıyla birlikte çağlar boyu 

toplumun dokusunu şekillendirip yapısal ve 

işlevsel yönden var olan kültürel mirasımı-

zın oluşumunda Âşık Edebiyatının önemli 

bir rolü bulunmaktadır. . Bunun yanında 

sözlü geleneğin devamlılığını sağlayan ve 

gelecek kuşaklara aktarımında önemli bir 

yere sahip âşıklar, bir kültür taşıyıcısı rolü-

nü üstlenmişlerdir. Bu rolü üstlenen âşıklar; 

üzüntülerini, sevinçlerini, öğütlerini, taşla-

malarını, nasihatlerini, içinde ifade olanağı 

bulduğu halk şiirini günümüze kadar taşı-

mış ve bu şiirlerle topluma eğitsel ve öğreti-

sel açıdan önemli mesajlar vermişlerdir. Bu 

yanıyla halk şiirinin önemli temsilcilerinden 

Âşık Veysel ve onun var olan eğitsel/öğre-

tisel boyuttaki şiirleri bu çalışmanın ana ko-

nusunu oluşturmaktadır.
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Bu çalışmada incelenen kaynakça, ma-

kale yayınları ve konunun uzmanları ile ya-

pılan görüşmeler sonucunda, halk şiirinin 

eğitsel ve öğretisel boyutuna gerekli önemin 

pek gösterilmediği, okullardaki temel eği-

tim içerisinde halk şiirine ve önemli âşıklara 

yeteri kadar yer verilmediği ortaya konul-

maya çalışılmıştır.

Yapılan çalışma sonucunda elde edi-

len bulgular doğrultusunda, Âşık Veysel’in 

eğitsel ve öğretisel boyuttaki 45 şiiri, grafik 

ve tablolarla detaylı bir şekilde analiz edil-

miştir. Eldeki veriler ışığında bu şiirler ko-

nularına göre incelenerek, şiirlerde en çok 

yer alan 7 kavramın grafiksel ve tablosal 

analizi yapılmıştır. Bu doğrultuda genel 

sıralama yapıldığında “Eğitim”, “Vatan 

Sevgisi”, “Doğruluk-Dürüstlük”, “Bilim”, 

“Ahlak”, “Çalışmak”, “Birlik-Beraberlik” 

kavramlarına Veysel’in, sıkça yer verdiği 

tespit edilmiştir. Konumuz gereği baktığı-

mızda “eğitim” kavramının hayatımızın her 

alanında yer alması gereken çok önemli bir 

unsur olduğu gözlerden kaçmamaktadır.

Kültürün önemli belirleyicilerinden 

müziğin, toplumsal yapı üzerinde önem-

li etkileri bulunmaktadır. Özellikle şiirin 

müzikle bütünleşmesinin sosyo-kültürel 

açıdan bakıldığında eğitici ve öğretici yanı 

olup, bu yolla çok önemli mesajlar iletildiği 

gözlerden kaçmamaktadır. Fakat günümüz 

medyası halk şiirine gereken önemi verme-

mekte ve bu konuda halk şiirinin olumsuz 

etkilendiği görülmektedir. Geçmişte yaşa-

mış olan büyük âşıklarımızın yazdığı şiirler 

derin anlamlar içermektedir. Günümüz in-

sanı ise eğitsel ve öğretisel yapıdaki şiirleri 

anlamakta problem yaşamaktadır. Özellikle 

genç kuşak halk şiirlerinden yoksun olarak 

büyümektedir. Bu doğrultuda baktığımızda 

toplumumuzun halk şiirine daha fazla yö-

nelmesi ve kültürünü daha iyi tanıyabilme-

si için, Kültür Bakanlığı konuyla ilgili elde 

var olan bütün bilgileri, görsel/işitsel yayın 

haline getirerek CD, film, belgesel şeklinde 

sunmalı ve arşivlemelidir. Bu durum kültü-

rün gelecek kuşaklara aktarılması ve yaşatıl-

ması açısından önemlidir.

Diğer yandan; eğitim yuvası olarak ni-

telendirdiğimiz okullarımızda, temel eği-

tim kitaplarının içerisinde halk şiirlerinden 

yeterince bahsedilmemektedir. Bu durum 

genç kuşağın, halk şiirinden ve geleneksel 

kültüründen yoksun olarak yetişmesine se-

bep olmaktadır. Bundan dolayı eğitsel ve 

öğretisel boyut taşıyan halk şiiri, bireyin 

temel eğitiminde daha fazla yer almalıdır. 

Dolayısıyla halk şiirini benimsetmek ve 

yaymak amacıyla okullarımızda okutulan 

temel eğitim kitaplarında halk şiirine daha 

fazla yer ve önem verilmeli, halk şiirinden 

her boyutuyla faydalanılarak, bu şiirler eği-

tim kurumlarınca desteklenmelidir.

Âşık Veysel gibi önemli âşıkların eğitim 

kurumlarında kullanılacak eğitsel ve öğreti-

sel halk şiiri örnekleri, öğrencilere şiir sev-

gisini kazandırabilir, derslerde bu şiirlerin 

eğitici ve öğretici boyutundan yararlanıla-

bilir. Bu sayede birey, halk şiiriyle ilgili far-

kındalık kazanacak ve halk şiirinin önemini 

kavramış olacaktır.
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Halk şiirinin önemli temsilcileri olan 
büyük âşıkların hayatları incelenmeli ve 
kapsamlı bir şekilde genişletilerek okullarda 
okutulmalıdır. Çünkü bu âşıkları tanımadan, 
onları bilmeden halk şiirinin öğrenilmesi ve 
öğretilmesi yetersiz olacaktır. Bu sebeple 
âşıkları ve halk şiirini kavramak, tanımak 
gerekmektedir.

Bu çalışmanın diğer çalışmalara örnek 
teşkil edeceği düşünülmekle birlikte, halk şi-
irinin gelecek kuşaklara aktarımı konusunda 
yol gösterecek olan bu gibi çalışmalar teşvik 
edilmeli, önemli âşıklarımızın şiirleri üzerin-

de de buna benzer çalışmalar yapılmalıdır.
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CÖNKLERDEN GÜN IŞIĞINA: DERÛNÎ

 CONKS TO THE DAYLIGHT: DERÛNÎ

 Doğan KAYA1

ÖZET

Âşık Edebiyatımızın en önemli kaynak-
larından olan cönklerde gün yüzüne çıkma-
yı bekleyen yüzlerce âşık vardır. Cönklerde-
ki sadece halk şairlerinin şiirleri değil, divan 
şairlerinin şiirleri, ilaç tarifleri, gelecek ve 
nazarla ilgili bilgiler, bilmeceler ve çözüm-
leri, yemek tarifleri, kişilerin doğum ölüm 
tarihleri, alacak-verecek hesapları, halk 
hikâyeleri, Karagöz metinleri, rüya tabirle-
ri, hutbeler, mevizeler, dualar ve salâvatlar, 
seyirname, fal, büyü, tılsım ve muskalar, ay 
tutulması, büyük yangınlar ve sel felaketleri, 
vefkler, mektuplar, tarihi olayları açıklayan 
kayıt ve tarihler, tekerlemeler görülür. Bu 
bakımdan kültürümüz ve edebiyatımız için 
son derece önemli kaynaklardır. Cönklerde, 
Alevî-Bektaşî Edebiyatının yedi ulu ozanı 
dışında daha pek çok şair yer almaktadır. 
Derûnî de bunlardan birisidir. 

Derûnî, XIX. yüzyılın başlarında hayat-
ta olan, aydın, şiire ve Alevî kültürüne vakıf 
bir derviş şairdir. Bu çalışmada 26 şiirine yer 
verilmiştir. 

1 Dr., Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, 
Türk Halkbilimi Bölümü.

Anahtar Kelimeler: Alevî-Bektaşî Ede-
biyatı, Âşık, Cönk, Derûnî.

ABSTRACT

The Conks who are the most important 
sourches in asik literature has asıks who 
are waiting to be discovered. Within conks 
not only the folk poems but also the poems 
of divan poets, drug recipes,  information 
of future and nazar, riddles and solutions, 
recipes, date of birth and date of death of 
person, income accounts, folk tales, texts of 
Karagöz, dream reviews, sermons, mevizes, 
prayers, fortunes, magics,  talismans, ob-
scuration, large fires and disasters of flood, 
letters, events of historical and rhymes can 
be seen. Therefore, they are very important 
texts for our culture and literature. Apart 
from the seven great poets of Alevi-Bektashi 
literature, there is so many poet in conks. 
One of them is Deruni. 

Derûnî, who lived in the XIXth century, 
was an enlightened poet  that is component 
on  Alevi culture. His 26 peoms are given in 
this study.  

Key Words: Alevi-Bektashi Literature, 
Asıks, Conk, Derûnî. 
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…

Alevî-Bektaşî Edebiyatı, Türk Ede-

biyatında özellik ve önem teşkil eden bir 

edebiyattır. Bilhassa Dinî Tasavvufî Türk 

Edebiyatı ve Âşık Edebiyatında kendilerini 

gösteren şairler, yüzyıllar boyunca binlerce 

şiir vücuda getirmiş; böylelikle bu tarikata 

uygun çok değerli hizmetler yerine getirir-

ken, bir yandan da hem Türkçeye hem de 

Türk musikisine önemli katkılarda bulun-

muşlardır. Söz konusu şairlerin bilinenleri 

kadar bilinmeyenlerinin de var olduğu bir 

hakikattir. Kütüphanelerde veya kişilerin 

şahsi kütüphanelerinde bulunan yüzlerce 

cönkte, çalışılmayı bekleyen yüzlerce şair 

daha vardır. Bugüne kadar üzerinde ciddî 

çalışılma yapılmamış olan Derûnî de çalı-

şılmayı bekleyen nice şairden birisidir. İşte 

biz bu çalışmada sözünü ettiğimiz Derunî’yi 

tanıtmaya çalışacağız.

Edebiyatımızda Derûnî mahlasını kulla-

nan pek çok şair vardır. Ne var ki hepsi hak-

kında da verilen bilgiler yetersizdir. Dergâh 

Yayınları arasında çıkan Türk Dili ve Ede-

biyatı Ansiklopedisi’nde adları zikredilen 

Derunîlerin başlıcası şunlardır:

Derûnî Abdal: XVIII. yüzyılda yaşamış 

Bektaşi şairi.

Derûnî: XVI.-XVII. yüzyılda yaşamış 

olan ve kimi zaman Torunî mahlasını kul-

lanmış olan Karslı âşık.

Derûnî: XVIII. yüzyılın son yarısında 

yaşamış olan Rumelili âşık.

Derûnî: Kınalızade Hasan Çelebi’nin sö-

zünü ettiği hangi tarihlerde yaşadığı tespit 

edilemeyen divan şairi ve Vardar Yeniceli 

divan şairi.

Derûnî: XVI. yüzyılda yaşamış olan Ye-

niçeri divan şairi.

Derûnî: XVI. yüzyılda yaşamış İznikli 

divan şairi.

Derûnî: XVI. yüzyılda yaşamış Manisalı 

divan şairi. 

Derûnî: XVI. yüzyılda yaşamış Vardar 

Yeniceli divan şairi.

Derûnî Abdal: İmam Rıza evlâdından 

Şeyh Mahmud Veli Hazretleri’nin 9. göbek-

ten evlâdı Seyyid Hasan Baba’nın oğlu olan 

ve 1899’da 81 yaşında vefat eden, adı Veli 

olan Bektaşi dervişi ve şairi. Bu bilgiler de 

Abdullah Çelebi’nin yayımladığı Amasyalı 

Fedayî Baba Divanı (Can Yayınları, İstan-

bul, 1991)’da kayıtlıdır.

Bizim burada tanıtacağımız şair ise, 

Derûnî Abdal’dır. Doğumu, ölümü, mem-

leketi, hayatı ve özellikleriyle ilgili olarak 

konu ile ilgili olan kaynakların hiçbirinde 

bilgi bulunmamaktadır. 

Hakkındaki bilgileri, eldeki şiirlerden 

tespit edebileceğimiz unsurlardan hareketle 

verebileceğiz. 

Sivas Ziya Bey Kütüphanesi’ndeki 6706 

numaralı cönkte; 

Bin iki yüz yigirmi tarihi oldu senesi (9. 

şiir)
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şeklinde bir ifadeye dayanarak, H. 1220 

(Miladî 1805) yılında hayatta olduğu ve 

XVIII. yüzyıl ile XIX. yüzyılın başlarında ya-

şadığı hükmüne varabiliriz. 

Kaydettiğimiz 26 şiirden 21’inin aruzla 

olması ve bunda da başarı sağlamasından, 

Arapça ve Farsçaya vakıf, tahsilli birisi ol-

duğu hükmünü çıkarabiliriz. Gerçi aruz 

ölçülü şiirlerinin bazılarında kusurlar göze 

çarpmaktadır. Bunun, pek çok cönkte gör-

düğümüz ve burada da karşımıza çıkan 

müstensih hatalarından kaynaklandığını 

zannediyoruz.

Derûnî’nin şiirleri tasavvuf ve aşk ko-

nuludur. Bu kavramlar, Alevî-Bektaşî itika-

dı çerçevesinde yansıtılmıştır. Söyleyişi ve 

konuya vukufiyeti sağlam bir âşıktır.

Derûnî, şiirlerinde Seyyid Sultan Şüca-

addin Veli’den söz etmiştir. 

Men DERÛNÎ Abdal’am Sultan Şücâdan 

ilticâm (13. şiir)

Sulb-ı Sultân-ı Şücâ’ ehl-i dili etti zuhur 

(16. şiir)

Görüldüğü gibi Şücaaddin Veli, nice gö-

nül ehlinin kalbinde yeri olan ve Derûnî’nin 

de iltica ettiği birisidir. Şücaaddin Veli, 8. 

İmam Rıza neslinden olup onun üçüncü ku-

şaktan torunudur ve kutbu’l-evliyadır. 14. 

asrın ikinci yarısı ile 15. asrın birinci yarı-

sında yaşamış, 90 yaşını idrak etmiş bir Ka-

lenderi şeyhidir. Bu ifadelerden hareketle 

de Derûnî’nin, Şücaaddin Veli’nin yolunda 

olan bir Bektaşî dervişi olduğunu söyleye-

biliriz.

Derunî’nin 26 şiirini arşivimizde bulu-

nan 5 cönkten buraya aktardık. Şüphesiz, 

Derûnî’nin başka cönklerde de diğer şiirleri 

karşımıza çıkacaktır. Bu, Derûnî hakkında 

başlı başına yapılacak bir çalışmada ele alı-

nabilir. Sözgelişi, Millî Kütüphane’de: 36, 40, 

73, 7, 96, 104, 117 sayılı cönklerde ve Yaz. A 

159 ve Galland Regius 1621-15’te de Derunî 

adına muhtelif şiirler kayıtlıdır. Bizim bu-

rada yaptığımız, arşivimizdeki cönklerden 

hareket ederek Derûnî hakkında bulabildi-

ğimiz şiirleri gün yüzüne çıkarmaktır. Fay-

dalandığımız cönklerin üçü Sivas, birisi To-

kat, birisi de Zile yöresinde yazılmıştır. 

Sivas Ziya Bey Kütüphanesi’ndeki 6706 

numaralı cönkte 20 şiir vardır. Bu şiirler ga-

zel, elifname, zülfikarname ve divan şek-

lindedir. Gazelin beyit sayısı 4-12 arasında 

değişmektedir. Elifname 16 beyit, zülfikar-

name 7 bent, divan ise 5 dörtlüktür.

Derunî, aruzla yazdığı şiirlerin çoğunda 

fâ i lâ tün fâ i lâ tün fâ i lâ tün fâ i lün ( _ . _ _ 

/ _ . _ _ /_ . _ _ / _ . _ ) kalıbını kullanmıştır. 

İki şiiri ise farklı aruz ölçüsü ile vücuda ge-

tirmiştir. Bu şiirler, me fâ î lün me fâ î lün me 

fâ î lün me fâ î lün ( ._ _ _ /. _ _ _ /._ _ _ /. _ 

_ _ ) kalıbında olup 11. ve 15. şiirlerdir.

Aşağıda kaydettiğimiz 21. ve 22. şiirler 

Zile Cönkü’nden alınmıştır. Bunlar, 6 mısra-

lık 6 bentlerden oluşan Kerbelâ mersiyesi ile 

üç dörtlük olan koşmadır.

Tokat yöresinde yazılmış olan 9 numa-

ralı cönkte, Derûnî adına iki şiir kayıtlıdır. 

Bunlardan birisi 8 heceli ve 7 dörtlük olan 
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nefes, diğeri de 11 heceli 7 dörtlük olan me-

detnamedir. Bu şiirler aşağıda 23. ve 24. şiir 

olarak kaydedilmiştir.

Derunî’nin 25. ve 26. şiirleri iki ayrı 

cönkten alınmıştır. 25. şiir aşağıda tanıtımla-

rını yaptığımız 18 numaralı ve 28 numaralı 

cönklerden alınmıştır. 

25. şiir koşma (11 heceli ve 3 dörtlük), 

26. şiir ilahî (8 heceli, 9 dörtlük)’dir.

Şiir metinlerini vermeden önce, bu cönk-

leri tanıtmak yerinde olacaktır.

Sivas Ziya Bey Kütüphanesi’ndeki 
6706 Numaralı Cönk:

Sivas Ziya Bey Kütüphanesi’nde bu-

lunan 6706 numaralı cönk, Sivas’ın Divriği 

yöresinde tutulmuştur. 19 X 9 cm. ebadın-

da olup sığırdili şeklindedir. Toplam 131 

varaktır. “Rik’a” yazı çeşidi kullanılmıştır. 

Cönkün 61. varağında yazılı Hicrî 1220 ta-

rihinin dışında başka bir yerde tarih kayde-

dilmemiştir. Bu tarih Miladi takvimde 1805 

yılına tekabül etmektedir. Diğer taraftan 

cönkü kimin yazdığı ile ilgili olarak da her-

hangi bir yerde kayıt bulunmamaktadır.

Cönkte 70 şairin 186 adet şiiri kayıtlı-

dır. Ayrıca 23 adet de mahlassız şiir vardır. 

Şiirlerin büyük çoğunluğu aruz ölçüsüyle 

yazılmış olup ve konu olarak Alevi-Bektaşi 

kültürünü yansıtmaktadır. Az da olsa bazı 

hastalıkların tedavisi için birtakım vefklere 

de yer verilmiştir. Sara hastalığı, anne sü-

tünün azlığının giderilmesi gibi hususlar 

için yazılmış vefkler bunlardan bazılarıdır. 

Bu cönk, Doğan Kaya’nın danışmanlığında 
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Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsünde Uğur Mesçi tarafından yüksek 

lisans tezi olarak çalışılmıştır. 

Cönkte yer alan belli başlı şairler ve bu 

şairlere ait şiir sayıları şöyledir:

Abdî (1 şiir), Abidin Baba (1 şiir), Ahmed 

Rahmî (1 şiir), Arşî (2 şiir) Bahrî (1 şiir), Bedrî 

(1 şiir), Bülbülî (1 şiir), Bosnavî (2 şiir), Ca’ferî 

(1 şiir), Cevabî (4 şiir), Cevherî (1 şiir), Cevrî 

(2 şiir), Ceyhûnî (1 şiir), Cezbî (1 şiir), Dehrî 

(1 şiir) Derunî (25 şiir), Devrî (1şiir), Ecrî (2 

şiir), Emîrî (1 şiir), Emrî (1 şiir) Eşref Paşa (1 

şiir), Fehmî (1 şiir), Gevherî (1 şiir), Hâkânî 

(1 şiir), Hâkî (5 şiir), Halîlî (1 şiir), Hatâyî (16 

şiir), Hayâlî (1 şiir), Hikmetî (2 şiir), Hulûsî 

(1 şiir), Hüsnî (1 şiir), Hüseyin İhtârî (1 şiir), 

Kabûlî (2 şiir), Kalender (1 şiir), Kaygusuz 

Abdal (4 şiir), Kâzımî (1 şiir), Kelîmî (2 şiir), 

Kemâleddin Şemîmî (1 şiir), Kemterî (1 şiir), 

Kenzî Baba (1 şiir), Mahbûtî (1 şiir), Mahvî 

(1 şiir), Makbûlî (1 şiir), Mantıkî (1 şiir), 

Mecnûnî (1 şiir), Mısrî (1 şiir), Mirâtî (2 şiir), 

Misâlî (13 şiir), Muhibbî (2 şiir), Nâdirî (1 

şiir), Nahîfî (2 şiir), Nakşî (3 şiir), Nesîb (1 

şiir), Nesîmî (21 şiir), Nizamoğlu (Seyyid 

Seyfî) (4 şiir), Nûrî (1 şiir), Pir Sultan (2 şiir), 

Sâkî (1 şiir), Seher Abdal (1 şiir), Seherî (1 

şiir), Seyyâhî (1 şiir), Şemimî (1 şiir), Şevkî (1 

şiir), Şuhûdî (2 şiir), Turâbî (2 şiir), Vahdetî 

(3 şiir), Virânî (16 şiir), Yunus (1 şiir), Zaifî 

(2 şiir).

Pek çok cönkte rastladığımız imlâ ha-

taları bu cönkte de karşımıza çıkmaktadır. 

Sözgelişi; “bilmeyen” yerine “bilmeyan”, 

“kalbim” yerine “kablim” yazılmıştır. 

Şiirlerin çoğunda mahlas olan kelime-

nin üzeri çizilmiştir. 

6706 numaralı cönkte çoğunluğu aruz-

lu şekiller olan şiir şekilleri kaydedilmiştir. 

Bunlar; divan, zincirleme divan, murabba, 

şarkı, semâi, kalenderî muhammes, müsed-

des, müstezat, terkib-i bend gibi şiir şekille-

ridir. Ayrıca 9 koşma, 2 türkü metnine yer 

verilmiştir. 

Zile Cönkü: (Önceden 20 no’lu 

cönk olarak kodlanmıştı, 

düzeltildi.)

Oldukça hacimli olan bu cönk, 13 X 20 

cm. boyutlarında ve 325 varaktır. Aslı, Yrd. 

Doç. Dr. Mehmet Yardımcı’dadır. Oldukça 

ince ve çizgili bir kâğıda yazılmıştır. İçinde 

134 şairin 563 şiiri kayıtlıdır. Ayrıca 40 mah-
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lassız şiir, darname metni ve dualar da yer 
almaktadır. Belirli sayfalarında bazı özel bil-
giler bulunmaktadır. 

“Bu mecmua Zile’nin Âla Mescid mahle-
sinden Kiranili Davulcuoğlu Mehmed’indir. 
Kimse dahil olamaz. Padişahdan ferman 
gelse kimse elimden alamaz efendim” R. 
1323 (M.1907) (s. 25, 26).

“Kaldı ki, şu mecmuaların meâlini anla-
mak isteyen efgendilere mâlum ola ki, başın-
daki altmış kanadı Zile kazası Minare-i Keyr 
Mahlesinden Kiranili Davulcuoğulları’ndan 
Kasım ... pederim Mehmet Efendi’nin yazdığı 
ve gayri kusuru burdan nihâyete kadar Meh-
met Efendi’nin mahdumu Rıza Efendi’nin 
yazdıklarıdır. Bu bahse ma’lumunuz ola.

El sahip Mehmet Efendi ve Rıza 
Efendi’nindir. Kimse dahil edemez. 
Padişah’tan ferman gelse kimse elinden ala-
maz efendim” (s. 92).

“İş bu mecmuaları kimin yazdığını an-
lamak isteyenlere ma’lum olsun ki başından 
60 kadarı Zile’nin Âla Mescid Mahlesinden 
Davulcuoğlulları’ndan Mehmet Efendi’ye, 
60. kanattan 542. kanada kadar Mehmet 
Efendi’nin oğlu Rıza Efendi’ye, 542. kanadın-
dan sonuna kadar Rıza Efendi’nin oğlu Hacı 
İbrahim yazmıştır. Böylece mâ’lumunuz 
ola.” M. 1947. (s. 533). 

Bu açıklamalardan da anlaşıldığı kada-
rıyla cönk Zile kaynaklı olup 1907-1947 yıl-
ları arasında düzenlenmiştir. Değişen yazı 
karakterlerinin de gösterdiği gibi üç ayrı ki-

şinin elinden çıkmıştır. 

9 Numaralı Cönk (Doğan Kaya 
Arşivi):

Hicrî 1320 (Miladî 1904) yılında Tokat’ın 

Abdülfettah Mâhâllesi’nde oturan Deli 

Mehmet Oğulları’ndan Mustafa Oğlu Ha-

san Emirî Ahmet tarafından tutulmuştur. 

Bu cönk daha sonra Divriği’nin Höbek 

Köyü’ndeki Yakup Aslan tarafından 11 X 16 

cm. boyutlarındaki bir deftere aktarılmıştır. 

Cönkün tamamı 270 sayfa olup 146 şiirden 

ibarettir. Söyleyeni belli olan 54 aşığın 120 

adet şiiri mevcuttur. Söyleni belli olmayan 

11 şiir vardır. Bunların bir kısmı mani olup 

cönkün 2.-15. varaklarındadır. Manilerin 

içerisinde 6., 11., 12., 14., sayfalarda “Şarkı 

Defteri” başlığıyla “sorulu-cevaplı” maniler 

bulunur. 
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132-134. varakta; “Hubiyar Tekkesi’nden 

Şâh İsmail mahdumu Bektaş Efendi 12 

Kanunisani 1241 (1825) senesi tarihin-

de kar’iyemizde Ali Ağa’nın hanesine 

vürûdundan yadigâr olarak söylemiş olduk-

ları iki adet düvaz imam bunlardır.” notu, 

şiirin yazılış tarihi ve kimin tarafından tutul-

duğuna kaynaktır.

9. Cönkte şiiri yer alan âşıklar şunlar-

dır: Abdal, Ali Hubiyar, Âşık, Abdal Dede, 

Aşkî, Âşık Hasan, Âşık Garib, Azizî, Buda-

la, Can Hatayî, Dehman, Deli Boran, Dertli 

Kerem, Dedemoğlu, Deruni Baba, Derviş 

Ahmed, Derviş Musa, Derviş Edna, Derviş 

Ali, Em’rullah, Fuzulî, Hatayî, Hüseyin, 

Hüseyin Abdal, Kul Himmet, Kul Himmet 

Üstâd, Karacaoğlan, Kaygusuz, Kul Yusuf, 

Mirati Baba, Nihani Baba, Noksanî, Nutkî, 

Pir Sultan Abdal, Sefil Ahmed, Sefil Ali, Sefil 

Mehmed, Seyyid, Sefil Hasan, Sefil Öksüz, 

Sefîlî, Sefil Türabi, Sürûrî, Sadıkî, Sıtkî, Sul-

tan Muhammed, Şâh Hatayî, Teslim Abdal, 

Veli, Viranî.

18 Numaralı Cönk (Doğan Kaya 

Arşivi):

Yazıldığı tarih belli değildir. 40 varak-

tan ibaret olup 10,5 X 21 cm. ebadındadır. 

Düzenleyen kişi hakkında da herhangi bir 

bilgi içermemektedir. Cönk Sivas yöresinde 

elde edilmiştir. Birden fazla yazı tipi bulun-

ması şiirlerin farklı kişiler tarafından kaleme 

alındığını göstermektedir. İçinde şiirleri bu-

lunan şairler şunlardır: Âşık Ömer, Gevherî, 

Hüseyin, Kuddûsî, Ali, Mehmet, Derunî, 

Sürurî, Halil, Yunus, Kâtibî. Bunların yanın-

da çok sayıda mahlassız şiir ile mâni, semâî, 

gazel, münacaat, şarkı ve müfretler de bu-

lunmaktadır. Cönkün bazı sayfaları da boş-

tur.

28 Numaralı Cönk (Doğan Kaya 
Arşivi):

Aslı, Sivas-Yıldızeli-Yukarı Çakmak kö-

yünden Mehmet Korkmaz’da olan cönk, 11 

X 23 cm. ebadında ve 63 varaktır. Cönkte; 

Yunus Emre, Talibî, Niyazî, Kevserî, Karaca-

oğlan, Hicabî Pervane, Gevherî, Âşık Ömer, 

Zikrî, Zarurî, Şemsî, Suzî, Salih Efendi, Sai-

loğlu, Nurî, Anî, Mevzunî, Masumî, Kaddî, 

İrfanî, Hilmî, Derunî, Âşık İbrahim, Âşık 

Garip, Âşık Abdî ve Ahmedî’nin şiirleri bu-

lunmaktadır. Ayrıca yirmi tane de mahlas-

sız şiir, ilaç tarifi, büyü, gurrename, fıkhi ko-

nular, Dualar ve cönk sahibini ilgilendiren 

doğum tarihleri mani ve müfretler de var-

dır. Bazı sayfalarında kaydedilmiş olan 1244 

(l828), 1264 (l847), 1274 (l857) tarihlerinden 

hareketle cönkün l828-1857 yılları arasında 

tutulduğu söylenebilir. Nesih ve rik’a yazı 

karakterleri kullanılmıştır. 
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ZİYA BEY KÜTÜPHANESİ, 6706 

NUMARALI CÖNK’TEN

-1-

Düşdi aşkın gönlüm içre dinle gel feryâdıma

Artmada nâr-ı firâkın gel yetiş imdâdıma

Ey perî lâl-i lebinden bir kadeh sunsan n’ola

Kalmadı sabra kararım kıl kerem murâdıma

Senden özge yâr-ı gârım kalmadı bir zerrece

Her seher gûş eyle zikrim kalbdeki evrâdıma

Sine-i aşkın için yârine vuslattır gıda

Olmasa vuslât-ı câna neyleyim bünyâdıma

Vasf-ı halindür DERÛNÎ dillere sermest iden

İşidüp aşk meydanında hayr okurlar adıma

(61a)

-2-

Beldet-i abidînliyüz murâdımızdır Murtazâ

Tâ ezel bezm-i elestten vârımızdır Murtazâ

Biz anın evlâdına candan şehâdet kılmışız

Gönlümüzde pertev-i envârımızdır Murtazâ

Râh-ı Hakk’ın dü cihanda kudreti Hakka’l-

Yakîn

Mazhâr-ı sırr-ı Hüdâ esrârımızdır Murtazâ

Ben anın vech-i kemâlin görmege müştâkıyam

Andelibem her seherde zârımızdır Murtazâ

Bu gönül mülküne dâ’im oynayan sevdâsıdır

Vâsıl olmak cân-ı dilden kârımızdır Murtazâ

Cümle eşyâyı muhakkak rahm-ı Rahmân kılana

İsm-i A’zâm Haydâr-ı Kerrâr’ımızdır Murtazâ

Senden ayrı kimsenin hiç cânı olmaz ey nigâr

Bunca demdür dem ile reftârımızdır Murtazâ

Hamdülillah kudret ile bu vücûdum var iden

Ey DERÛNÎ secde kıl mimârımızdır Murtaza

(127a) 

-3-

Elifnâme

Elif  ism-i Ahmedî’den oldı cihân feth-i bâb

Be  bizi var eyledi Hak nâr u tân-ı bâr u âb

Te  tevallâ kılmışım Âl-i Resûl’e sıdk ile

Se  senâmız dilde dâ’im şükrimiz Âl-i Cenâb

Cim  cemâlin âşık-ı sâdıkların seyrânıdır

Ha  hakikat ezber idim vechin üzre dört kitâb

Hı  Hüdâ’dır râh-ı aşkın maye-i sermâyesi

Dal  dilimde Yâ Aliyyü’l-Murtazâ gelür hesâb
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Zel  zelil itmez kulına ol şâh-ı hulk-ı Rızâ

Re  rıyâsız şâh Hüseyin aşkına kıldım taleb 

Ze  ziyâde isterim aşkın meyinden nûş idem

Sin  sebildir cân u tenim Abidin yoluna hep

Şin  şefi’ü’l-müznibîndir Bâkır u Ca’fer İmam

Sad  safâ-bahş eyleyüp Kâzım Rıza ……..

Dad  dat almışım lebinden Şâh Takî vü ba-Nakî

Tı  tabiat halka sensin fehmine gelmez hesâb

Zı zerâfet-kânına bünyad iden oldur velî

‘Ayın Askerî’den dilerim rûz-ı mahşerde sevâb

Gayın gayrıdan ver kuluna Mehdî-i devr ü 

zaman

Fe   firâkın yüzimizi rûz-ı şeb kıldı kebâb

Kaf  karâr itmez gönül yâr itmeyince vaslını

Kef  kerem kıl bendelerin nûr-ı ‘ayn-ı mâhitab

Lam  lebindir dü cihâna gelmege fermân kılan

Mim  murâdın üzre da’im dönmede kâ’im dolab

Nun niyâzım çarde-i pâk eline ashâbına

Vav  vilâyet içre anlar dilguşâ oldı sebâb

He  hidâyet eyle her dem bahr-ı aşk gavvâs ile

Lâmelif lâdan geçüp illâya ettim intisâb

Ye yola düş Ey DERÛNÎ her murâd şahdan dile

Etme gayrıya heves gel gir gönül mülküne yâb

Yâ  İlâhî bu DERÛNÎ bendeni kabul eyle

Söyleyen söylettiren Allah âlem bi’l-cevâb

(125a)

-4-

Ey gönül bende olursan gam yeme sultâna hiç

Zâhir oldu çün cemâlin olmaya pervâne hiç

Tâ elest deminde erdi gûşuma bir hûb sadâ

Ol sadâ degil mi câna mest iden her ana hiç

Hatm olur aşkın kitâbı mürdeler hayat bulur

Fehm ider mi bu kelâmı zâhid-i peykâne hiç

Rû-be-rû görse cemâlin gayrı Hak sanur seni

Zâhid-i müşrik ne bilsün sûret-i Rahmâna hiç

Lâl-i cevher kıymetini ârif-i dânâ bilür

Hakk’ı bâtıldan seçer mi câhil-i nâ-dâne hiç

Çâr kitâbın mânasın kendi özünde bulmayan

Sûre-i Rahmân’ı bilmez anlamaz Kur’ân’a hiç

Bâg-ı hüsnün dü cihânın mâhitab olmuşdurur

Bilmeyem zâr itmeyem mi gelmesem gülsitâna 

hiç
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Şemî’-i aşkın yandırır âşıklara pervâne-veş

Kim ki vâsıl olmak ister gam yemez hicrâna hiç

Sûret-i Hakk’ı tavâf itmek diler âşıkların

Revşen olan olmaz mı aşka vâsıl-ı cânana hiç

Bana hoş geldi nigâhın kamu âlemden nigâr

Dil-i esir olmaz mı câna gözleri mestâne hiç

Ahsen-i takvâda secde kılmayan insan değil

Rahmet-i Hak’dan cüdâdır gör sana şeytâna hiç

Ey DERÛNÎ her nukûsun âleme fâş eyleme

Âkıl-ı dânâ olanlar söylemez efsâne hiç

(119a)

-5-

Ey gönül sen gel murâdın rûy-ı ahmerden dile

Terk-i tecrîd eyle her dem Şâh-ı Haydar’dan 

dile

Dembedem dîdâr-ı yârı görmege taleb eylen

Sâdıkâne hıdmet eyle râh-ı rehberden dile

Maksûda ermek dilersen dü cihanda ey gönül

Gâfil olma bir dem andan himmeti erden dile

Mâh-ı ruhsârın görelden zâr ider dil her seher

Gülşen-i bâg-ı baharın vakt-i enverden dile

Ey DERÛNÎ yâr-ı gârın sırrını fâş eyleme

Var ise aklın başında sırrı ezberden dile

(61a)

-6-

Eyleyüp mecnûn beni oldum giriftâr-ı aşk

Söyletir şeydâ misâli subh-ı dil esrâr-ı aşk

Ârif-i billâh olanlar aşk ile buldu sebât

Âkıbet meskeni oldı vuslat-ı dîdâr-ı aşk

Nûr-ı vechinde okunur (eksik) nun ve’l-kalem

Mest ider kevser meyinden ol Ganî Settâr-ı aşk

Aşk ile alur ……. bir demim olmaz nişân

Bilmezem dîvâne midir eylemez hiç âr-ı aşk

Dembedem artar neşât hüsnüne kılsa nazar

Dâmenine nice yüz bin bağlıdır diyâr-ı aşk

Ey DERÛNÎ kıl tevella rûz-ı şeb aşk ehline

Râh-ı aşkın intihâsı Ahmed ü Muhtâr-ı aşk

(85a)

-7-

Sâkiyâ durma kadeh sun mest-i hûş-yâr olayım

Vasıl-ı vatan gözedüp terk-i diyâr olayım

Çeşme-i hayvan dilersen söyleyim mir’âtımız

Râh-ı Hakk’a azm idüben zinde-i yâr olayım
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Âşk ilâhi defterinde dersimiz olsun müdâm

Men aref sırrın okuyup keşf-i esrâr olayım

On sekiz bin âlemin esrârını abdal-veş

Zâtımızda fehm idüben uzlet-i ‘âr olayım

Dünya vü ukba kime kim yâr u yoldaş olmadı

Gel feragât eyle ey dil aşk-ı dîdâr olayım

Zâhidin dehr içre câna var ise sermâyesi

Biz dahi râh-ı Alî’de, bend-i ikrâr olayım

Iyş u nûş it ey DERÛNÎ fırsatı elden koma

Her ne dirlerse disünler aşk ile var olayım

(75a)

-8-

Bizi yokdan var iden Settâr’a mı yalvarayım

Fahr-ı âlem sâhib-i esrâra mı yalvarayım

Çâresiz derde giriftâr olmuşum yârim meded

Baş açık yalın ayak âşkara mı yalvarayım

Râh-ı aşkın cân u dilden bendesidir bu gönül

Tâlibem her vech ile Kerrâra mı yalvarayım

Bilmedim derd ü gamınla nice geçti rûz u şeb

Rûy-ı destim hasretinle kâra mı yalvarayım

Gün be gün girdâb-ı gamda arttı sînem pâresi

Kalmadı rahmet dilâ âvare mi yalvarayım

Mihnet-i dâr-ı fenânın hasreti güç oldu güç

İnkıyâtım kalmadı mahşere mi yalvarayım

Bu DERÛNÎ derdimendim rûz-ı şeb hasrettedir

Yoksa ezel verdiğim ikrâra mı yalvarayım

(74a)

-9-

Kânı ey dil bülbül ü âşüfte-i gevher nigîn

Gün gibi doğdu dolundu dîdeden şâh nişîn

Bu cihân bir hânedir kim her gelen konar geçer

Kimseye bâki değildir bâki Rabbü’l-Âlemîn

Bin iki yüz yigirmi tarihi oldu senesi

Erdi cihâna ecel mâh-ı cemâzi-ye’l-evvelîn

Erişince on yediye mâh-ı gül oldu Câ’fer’e

On sekizinci gün hüsnün ceddin …… ü zemîn

Birbirinden virmedi ruhsat felek arâm zamân

Ne diyem el hükmülillâh şâhımız olsun mu’în

Ey DERÛNÎ on iki şehzâdeye eyle müdâm

Rahmet-i Hak verdi olsun kim aleyhim ecmaîn

(68b-69a)
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-10-

Dilberâ sensiz cihanda bana mekân olmasun

Arzuyum aşkınla vechin hûr u gılman olmasun

Derdime dermân umarım her seher vakt-i 

müdâm

Senden özge kimseden derdime dermân 

olmasun

Mâi’lem dergâhına yüz süre geldim kıl meded

Rahm kıl derd-i firâkım çeşm-i giryân olmasun

Bunca demdir âh-ı efgân içre zârım sevdiğim

Kimseler girdâb-ı gamda hâk-i yeksân olmasun

Bu DERÛNÎ firkatinle dâim isyandır işi

Dilerim sırr-ı derûnum halka ‘ayân olmasun

(68a)

-11-

Gönül ikbâlinin şâhı ulu civânumuz gelsün

Açılsun gonce-i ruhlar gül ü reyhânımız gelsün

Firâkınla perî peyker gözümden kanlı yaş akdı

Terahhum eyle bâl ile dil-i hayrânımız gelsün

Gice gündüz derûnumdan hayâli nihan olmaz

Temâşa eylesem anı gözü mestânemiz gelsün

Cemâlin rû-be-rû görsem visâl-i hazrete irsem

Ne devlettir ki yâr ol Hak cihân sultânımız 

gelsün

DERÛNÎ hasta sâl oldu senin aşkın ile ey dilber

Lebinden yanağından şifâ vü dermânımız 

gelsün

(68a)

-12-

Bu gönül mülkünde câna Mustafa durâğı var

Şâh-ı şehîd Murtâza’nın sinem içre dâğı var

Gevheridir bâb-ı ilmin Şah Hasan hulkı Rızâ

Kalb evinde dil-i Hüseyin Kerbelâ’nın çağı var

İmam Zeyne’l-abidin’e eylerim püşt ü penâh

Bâkır u Câ’fer dilimde şems-veş çerâğı var

Ben İmam Kâzım Rızâ’nın bir gulam ednâsıyım 

Her seher zâr eylerim ben gülşen içre bâğı var

Şah Takî vü ba Naki’nin şem’ası ey dil-rubâ

Âşikâr oldı güneşin bir kadîm ocâğı var

Askerî’yem askere dil vermişem bin canile

Uş hayâtımdır belimde Mehdî’nin kuşâğı var

Gâfil olmaz gice gündüz subh u şam ister cemâl 

Bu DERÛNÎ’nin gönülde ol Şâhın otâğı var

(111b)
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-13-

Fazl-ı Hakk’ın pertev-i envârına kıldım nazar

Lem-yezel dîdârına âşık ol dil-i murg-zâr

Bâ-yı Bismillâh okurum şânına leyl ü nehâr

Nâzil oldu çün bize bu İsm-i Âzam yâdigâr

Men gulâm-ı Haydar’iyem söyleriz hep âşikâr

Lâ fetâ illâ Alî lâ Seyfe illâ Zülfikâr

Ey Gürûh-ı Nâci-i râh-ı tarîk-i müstakîm

Yâd idüp bu ism-i âdem buldu cennet-i na’îm

Okuram nâm-ı şerifim Bismi Rahmânırrahîm

Bilmedi bu ism-i hod-bîn oldu şeytanirracîm

On sekiz bin âlem içre budürür İsm-i Âzam

Lâ fetâ illâ Alî lâ Seyfe illâ Zülfikâr

Ey dil-âver râtib ism-i feth olur her müşkilât

On iki nokta hakikat her biri bin mu’cizât

Hızra erdi hazır oldu nûş idüp ebr-i hayât

Nâr-ı Nemrud’a girince buldu İbrâhim necât

Bu kelâmı okur her dem olmayam dersen 

memât

Lâ fetâ illâ Alî lâ Seyfe illâ Zülfikâr

Hakikât Şâh-ı Velâyet Murtazâ’yı Haydar’ı

Gün gibi rûşen olur destinden içen kevseri

Şah Hasan Hüseyin’in Kanber’iyem Kanber’i

N’ideyim Zeyne’l-abâ’ya Bâkır’a verdim seri

Oku bu ismi dilersen olmayasın serseri

Lâ fetâ illâ Alî lâ Seyfe illâ Zülfikâr

Câ’fer-i Sâdık hakîkat râh-ı Hakk’a Şâh-ı dîn

Merhamet Kâzım Rızâ’dan erişir Hakka’l-Yakîn

Şah Takî ü ba Nakî’dir nûr-ı cism-i mürselîn

Din ü devlet bu şefâ’at on iki yâr-ı güzîn

Nokta Haydâr zikr ide gör olasın gamdan emin

Lâ fetâ illâ Alî lâ Seyfe illâ Zülfikâr

Şah Hasanü’l-Askerî’dir secdeyi kılam kıyam

Hatm-i evlâd-ı Muhammed Mehdî’dir sahib-i 

nizâm

Çardeh-i mâsum-ı pâkin râhına bin bin selâm

Men DERÛNÎ Abdalam Sultan Şücâdan ilticâm

İsm-i Âzam’dır hakikat mü’min içre bu kelâm

Lâ fetâ illâ Alî lâ Seyfe illâ Zülfikâr

(100a-101b)

-14-

Âşık-ı üftâd olanlar hû çeker ya hû çeker

Kâkül-i mi’nâd olanlar hû çeker ya hû çeker

Yandırır şu’le-i aşkın bağrını mecnûn-veş

Şirine Ferhâd olanlar hû çeker ya hû çeker

Hâb-ı gafletten uyanır aşka giriftâr olan

Lutf ile dil-şâd olanlar hû çeker ya hû çeker

Bâğ-ı gülşende ‘aceb mi zâr iderse her seher

Bülbül-i feryâd olanlar hû çeker ya hû çeker
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Bir aceb dil mülkini dost dost diyüp seyrân iden

Hâsılı üstâd olanlar hû çeker ya hû çeker

Aşk ile nâlan olanın bağrı inler ney gibi

Dîdesi şimşâd olanlar hû çeker ya hû çeker

Ey DERÛNÎ on sekiz bin âlemi ibret ile gör

Her ne ki icâd olanlar hû çeker ya hû çeker

(110a)

-15-

Gel ey âşık bu âlemde kemâlata zevâl yokdur

Dil-i mecrûhum ancak lebinden özge bâl 

yokdur 

Seni bir sîneme çeksem der-âguş eylesem amma

Hezerân ben gibi âşıklara hiç bir visâl yokdur

Ne hikmetdir âyâ bilmem yüzün nakşı âyan 

olmaz

Anı def’ itmege cânâ veli bende mecâl yokdur

Yolunda can ile başım fedâ ettim efendim ben

Dahi harc itmege şâhım ne mümkün elde mâl 

yokdur

Düşürdün nâle-i zâra DERÛNÎ âşıka dilber

Gedâdır meclis-i vakt-i kelâmında kemâl 

yokdur

(110b)

-16-

Hamdülillâh bâğ-ı gülşen bülbüli itti zuhûr

Dîdeler oldı ferâh-nâk cân güli etti zuhûr

Açılup bâb-ı atalar lutf erişdi canlara

Geçdi firkat geldi vuslat dem yeli etti zuhûr

Nale-i efgânımı itdi başımdan târumâr

Meclis-i yârân-ı aşkınla dolu etti zuhûr

Gül gibi açıldı revnâk verdi rûşen âleme

Sulb-ı Sultân-ı Şücâ’ ehl-i dili etti zuhûr

Nazm-ı eş’ârın DERÛNÎ nüktesin fehm eyleyen

Hâsılı gördün cemâlin bend ‘Ali etti zuhûr

(110a)

-17-

Ey tabîbim mübtelâyım vasl-ı cânânım yetiş

Rahm idüp girdâb-ı gamdan lutf-ı ihsânım yetiş

Sen seza-yı mihr vefânın oldu âlem başına

El aman ey gönlümün tahtında sultânım yetiş

Râz-ı aşkım sırr-ı vâkıf olmasun bî-gâneler

Meyl-i mahbûbun cefâsın sabr ider merdaneler

Per açup cevlane geldi dost diyüp pervaneler

Şem-i aşka dil giriftâr oldu suzânım yetiş
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İhtiyacım men yolunda vuslat-ı şâm ü seher

Her zaman sitem taşını sînemi ettim siper

Derdimin pâyânı yoktur dimege kıldım hazer

Mübtelâyım ey efendim derde dermânım yetiş

Hasretinle ey perî peyker salıma solmadan

Vakt irişüp câm-ı ecel kadehimiz dolmadan

Gel mürüvvet et efendim hâk-i yeksân olmadan

Kalbim kaldı hasretinle çıkmaga cânım yetiş

Nice şekvâ ey DERÛNÎ âlem-i şâna yetiş

Bâğ-ı dehrin bülbül-veş âh u efgâna yetiş

Gel benim şâhım efendim dîdeler yana yetiş

İntizârım gelicek şeh-i hubânım yetiş 

(93b)

-18-

Bezm-i aşkda var iden Settâra bağlu başımız

Fahr-ı âlem Ahmed-i Muhtara bağlu başımız

Bu viran gönüllüleri aşk ile ma’mur iden

İsm-i ‘âzam Haydâr-ı Kerrâr’a bağlu başımız

Şah Hasan hulku Rızâ’nın bendesidir bu gönül

Hüseynî’yem tâ ezel ol yâre bağlu başımız

İmam Zeyne’l-Abidin Bâkır u hem cân ile

Ca’fer-i mezheb olup ikrarâ bağlu başımız

Mûsâ Kâzım Rızâ’nın dâmenindedir destimiz

Söyle mahkem tutmuşuz didâra bağlu başımız

Şah Takî ü ba Nakî’dir dilde şems ü mâhımız

Askerî’yem Mehdî-i izhâra bağlu başımız

Çârdh-i ma’sum-ı pâkin râhına bin can ile

Kanberî’yem Kanberî esrara bağlu başımız

Ey DERÛNÎ gam yeme gel yâr-ı gârım yok diyu

Hacı Bektâş-ı Velî Hünkâra bağlu başımız

(94b)

-19-

Subh dem gülzâr elinde âh u efgân eyleriz

Bülbülüz sevdayı aşka cânı kurban eyleriz

Arzumuz didâr içinde gayra meyyâl olmazuz

Gönlümüz pâk-i mücellâ şâha mihmân eyleriz

‘Aynımız nûr-ı basardır gönlümüz ilme’l-yakîn

Hamdülillâh kim ezelden şükr-i Yezdân eyleriz

Terk idüp sildik gönülden dehr-i dûnun fikrini

Dalmışuz aşk bahrine biz …… cân eyleriz

Âdeme kıldı müsahhâr çâr anâsır hikmeti

Kim buna kılmaz sücûd ismine şeytân eyleriz

Bilmege tâlib olanlar iş bu remzin sırrını

Kendi cisminden haberdâr anı insan eyleriz

Ey DERÛNÎ râh-ı Hak’da feyz-yâb ol Hak dile

Dâ’ima olsun dilinde Şâh-ı Merdân eyleriz

(95b)
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-20-

Dil nazar etti yine bir dilber-i ram isteriz

Âşık keşf-i ma’ani râzını nâm isteriz

Her cihet fazl-ı nübüvvet ma’deni sırrullah

Vâkıf-ı ilm-i ledünden bâbın itmâm isteriz

Geçmişüz devr-i zamanın macerasından dilâ

Kıssa-i erbâb-ı mecnûn sırr-ı huddâm isteriz

Aşk-ı dîdârın seherde bülbül-i nâlanuyuz

Sâkiyâ kudret meyinden vuslat-ı câm isteriz

Var iderse aşk ile yâr gönlümizi hamd ola

Kesmeziz hergiz ümidi anı müdâm isteriz

Gönlümü aşkın esiri dâ’ima mahzun ider

Maksudum aşkınla ancak dünyada râm isteriz

Dünya ukbâya serâser saymazam bir yola ben

Derdimend etmem DERÛNÎ vuslat eyyâm 

isteriz

(95a)

ZİLE CÖNKÜ’NDEN

-21-

Mersiye

Sadrımı incitmesen olmaz mı bu emr-i azim

Bu situn olsun mu dersin hurd u haş ol sine kim

Başımı tenden cüdâ kılmağa kasdın ey lain

On sekiz bin âlemin hub penâhı andadır

Basma ey zalim sineme arş-ı Rahman andadır

Kalbi derler namına Hakk cilvegâhı andadır

Can çekilmiş her taraftan cismimin bâlâsına

Arzımandı hem-likâdır Hazret-i Mevlâ’sına

Uçmak ister dembedem lâhutiyan sahrasına

Boş mu sandın padişahlar padişahı andadır

Basma ey zalim sineme arş-ı Rahman andadır

Kalbi derler namına Hakk cilvegâhı andadır

Zaten olmuşken gönül mülkü darb-ı muhit-i âb

Etme bu mamûreyi zalim harap-ender-harap

Arş-ı Rahman’dır bu bil ki dahi arştan müstecab

Şeb çerâğ-ı arş-ı Rahman Hak Habib’i andadır

Basma ey zalim sineme arş-ı Rahman andadır

Kalbi derler namına Hakk cilvegâhı andadır

Kimse öldürmez bu ezyetle dahi müşrikleri

Sen nasıl idam edersin bu müvecced serveri

Bak Medine semtine der-hatır et peygamberi

Tac-dâr-ı enbiyânın devr-i hâhı andadır

Basma ey zalim sineme arş-ı Rahman andadır

Kalbi derler namına Hakk cilvegâhı andadır
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Bir içim su vermediniz Ekber’e ve Asker’e

Kanıma benzer Fırat akmış dağılmış çöllere

Kalsun artık hep şikâyetim ruz-ı mahşere

Zümre-i bî-çâre ka’il dâdıhâhı andadır

Basma ey zalim sineme arş-ı Rahman andadır

Kalbi derler namına Hakk cilvegâhı andadır

Hançer değmedik bir yer mi kaldı sîneme

Yaralar açtın DERÛNÎ sîne-i ayınıma

Böyle sadr-ı âlayı vahşiyane çiğnime

Bâb-ı âlânın mualla yârıgâhı andadır

Basma ey zalim sineme arş-ı Rahman andadır

Kalbi derler namına Hakk cilvegâhı andadır

(Zile Cönkü, 452-453-454-455)

-22-

Nasıl vasf edeyim evsaf-ı yâri

Bir ismin manası cihana sığmaz

Hutut-ı veçhinde bir nokta yari

Söylesem velâkin lisana sığmaz

İnsan kâtip olsa derya mürekkep

Ne yazar vasfını ne eyler hesap

Bir ismin şerh olmaz yazsam bin kitap

Bir Ba-yı Bismillah Kur’an’a sığmaz

DERÛNÎ noktadan bağ aldı ismim

Muamma mümkinân cismim vü resmim

İlim bir elifdir nokta da bir mim

Bî-rumuz-ı gaib nihana sığmaz

(Zile Cönkü, 476-477)

9 NUMARALI CÖNK’TEN  

(Doğan Kaya Arşivi)

-23-

Gel gönül yüksekten uçma

Hâk-i yeksan olamazsın

Kimseye sırrını açma

“Kenz-i pünhan” olamazsın

Halkın kavgasına girme

Varup yanlarında durma

Ne var deyü haber sorma

Terk-i nadan olamazsın

Mâhlûkat düşmüş davaya

Niyyet iderler gavgaya

Talip olmuşlar iğvaya

Uysan insan olamazsın

Muhabbet bilmeyince

Arayup da bulmayınca

Gönül pasın silmeyince

Taht-ı sultan olamazsın

Şekli insan huyu ifrit

Dünyayı seven olur it

Kulak tut bu sözümi işit

Yoksa insan olamazsın
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“Men Aref’ten” duymaz isen

Bir kâmile uymaz isen

Varını yoğa saymaz isen

Makbul kurban olamazsın

DERÛNÎ kulak vir söze

Ne der “Kitabullah” bize

Dünya içün itme nize

Cennet mekân olamazsın

(9/164-166)

-24-

Aklım ermez hikmetin çok yâ Ali

Mürüvvet efendim hâlim malûmdur

Balım Sultan, Hacı Bektaşı Velî

Mürüvvet efendim hâlim malûmdur

Bizi halk eyledin sûret-i Âdem

Şükrolsun aslımız server-i hatem

Seni koyup acep kimlere gidem

Mürüvvet efendim hâlim malûmdur

Tecellimden midir cefâlar bana

Benim cefâlarım sefâ mı sana

Seni bildim kamu derdime şifâ

Mürüvvet efendim hâlim malûmdur

Dost din derdine düştüm bir zaman

Ateş-i aşkınla piştim bir zaman

Ağyardan badeler içtim bir zaman

Mürüvvet efendim hâlim malûmdur

Çektiğim dertlerim isyanımdan mı

Yoksa derdim bana dermanımdan mı

Yazılan kısmete fermanımdan mı

Mürüvvet efendim hâlim malûmdur

Lûtfet dostlara iman merhamet

Eyle gönüllerin nûr ile ziynet

Emin-i hayâlden kalksın zulumat

Mürüvvet efendim hâlim malûmdur

DERÛNÎ dostuna kılar niyazı

Kabul eyle evliyâlar şahbazı

İmamlar şehitler Seyyid-i Gâzi

Mürüvvet efendim hâlim malûmdur

(9/167-168)
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18 NUMARALI CÖNK’TEN 

(Doğan Kaya Arşivi)

-25-

Sükût-ı ârâzım nedir bilmedim

Nedir söyleyecek cevabım benim

Bir bahtı siyahım niçin gülmedim

Kimdir ağlatmaya sebebim benim

Biraz gençliğimde sefahat ettim

Cefâkâr elimden kasavet ettim

Hakk’ın kelamın kıraat ettim

Kur’an-ı Âzîm’dir kitabım benim

DERÛNÎ’yem düştüm iy’olmaz derde

Yürür kasavetim gezdiğim yerde

O mahşerde amma illâ kabirde

Hey Yâ Rabb’im affet isyanım benim

(18/54-55)

28 NUMARALI CÖNK’TEN 

(Doğan Kaya Arşivi)

-26-

Soyun gaflet libasını

Bu kalbin kir pasını

Dilersen Tanrı’dan izzet

Oku sıdk ile Yâsin’i

Bu sure sırr-ı Rahmân’dır

Bu sure kalb-i gufrândır

Bu sure celb-i Kur’ân’dır

Oku sıdk ile Yâsin’i

Ne devlet hıfz eden dile

Dahi hem okuyan kula

Yigirmi hatim sevaba

Oku sıdk ile Yâsin’i

Sana cennet durak olsun

Binitin hem Burak olsun

Yüzün mahşerde ak olsun

Oku sıdk ile Yâsin’i

Belâlara ola perde 

Şifa bula kamu derde 

Şefaat ide mahşerde

Oku sıdk ile Yâsin’i
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Anın çün Rabbü’l-İzzet

Verip ilim ile devlet

Elinde var iken fırsat

Oku sıdk ile Yâsin’i

Ararsın derdine derman

Dilersen Tanrı’dan ihsan

Ola her müşkülün âsân

Oku sıdk ile Yâsin’i

Kerem bâbın küşâd eyle

Kamu ervahı şad eyle

Duada cümle yad eyle

Oku sıdk ile Yâsin’i

DERÛNÎ der ki dostuna

Kitabın ala destine

Ölürsem kabrim üstüne

Oku sıdk ile Yâsin’i

(28/66)
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KÜTAHYA ERENLERİNİN MENKIBELERİNDEKİ 

KERAMET MOTİFLERİ1 

MIRACLE MOTIFS IN THE EPIC OF KUTAHYA SAINTS

1Erdal ADAY2

ÖZET

Kütahya yöresi türbe ve yatırları hakkın-

daki anlatılarda, “Horasan Erenleri” olarak 

adlandırılan velîler, Anadolu’nun fethinde 

sistematik bir iskânlaştırma fonksiyonu icra 

etmişlerdir. Her biri bir bölgeye manevi bir 

görevlendirmeyle gelmişler ve dergâhlarını 

kurmuşlardır. Tarihi kimlikleri, menkıbele-

re karışmış velîlerin etkisini onların göster-

diği kerametler arttırmaktadır. Hayatta iken 

çeşitli kerametler gösteren, insanlara iyilik-

ler eden velîler, bu hususiyetlerini öldükten 

sonra da devam ettirirler. 

Bu yazıda, Kütahya erenleri hakkında 

anlatılan menkıbelerdeki keramet motif-

leri, Velînin Vücudunda Oluşan Keramet 

Motifleri bağlamında incelenmiştir. Türk 

1 Bu konuda geniş bilgi için bkz. Erdal Aday. (2013). 
Kütahya İli Türbe ve Yatırları Etrafında Oluşan İnanç 
ve Uygulamalar. Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilim-
ler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi.  

2 Dr., Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak 
Üniversitesi, Filoloji Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümü. 

coğrafyası Orta Asya’dan Balkanlar’a kadar 

bir vücut gibidir, her bölgesinde anlatılan 

menkıbelerdeki motifler benzerlik gösterir; 

hiç kuşkusuz bu durum Türk kültürünün 

ırmak gibi bir kaynaktan doğup, çeşitli kol-

lara ayrılarak yayılmasını hatırlatmaktadır.

Bu çalışma, saha araştırması sonucun-

da ortaya çıkmıştır, menkıbelerden alıntılar 

yapılırken önce türbenin adı, daha sonra da 

türbenin bulunduğu yer belirtilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kütahya, Türkis-

tan, Türbe, Eren, Motif.

ABSTRACT

In the narratives about Kutahya region’s 

monuments and shrines, scholars who are 

known as Khorasan saints had performed 

a systematic settling function in the con-

quest of Anatolia. Each of them had come 

to a region with a spiritual assignation and 

had founded their convents. The miracles 

that the scholars showed, whose historical 

identities live mixed with the epics, have 

increased their impacts. Scholars those who 

had showed various miracles in their lives 
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and had done favor for people have contin-

ued these traits even after death.

In this article, the miracle motifs which 

have been told about Kutahya saints in the 

epics have been studied in the context of 

“Miracle Motifs Formed on Saints’ Body”. 

Turkish geography is like a body from Cen-

tral Asia to the Balkans, we can see the simi-

larity of motifs described in epics in every 

part. Undoubtedly this case evokes the fact 

that Turkish culture arosed from a source 

such as a river and spread by being devided 

to the various arms.

This study had come out as a result of 

field research. While making quotations 

from epics first the name of monument and 

then its place has been given.

Key Words: Kutahya, Turkestan, Tomb 

Saints, Motif.

GİRİŞ 

İslâm dininin doğuşundan yaklaşık iki 

yüz yıl sonra tasavvuf akımları görülmeye 

başlamıştır. XII. yüzyıldan sonra da özellik-

le tarikatların ortaya çıkmasıyla velîlerin ha-

yatlarını anlatan menkıbeler oluşmuştur. Bu 

menkıbeler, dedelerin, babaların, erenlerin 

çevresinde Anadolu’da kendilerine yeni bir 

ruh bulmuşlardır. Anadolu Türkmenleri, 

“abdal, dede, baba” unvanlarını taşıyan ki-

şilerin vaazlarını heyecanla dinleyip söyle-

diklerini uygulamışlar ve bunlara “Horasan 

Ereni” adını vermişlerdir (Köprülü, 1993: 

165).

Anadolu’nun Türkleşmesinde ve İs-

lamlaşmasında önemli katkıları bulunan üç 

evliya zümresi; Türkistan erenleri, Horasan 

erenleri ve Rumeli erenleri diye adlandırıl-

maktadır (Aşan, 1998: 55).

Bu zümreler, geldikleri coğrafyaya 

veya izledikleri güzergâha nispetle Horasan 

Erenleri olarak adlandırılmaktadır. Evliya 

menakıbnamelerinde de Anadolu’ya göç et-

tiğinden söz edilen dervişler, hangi tarikata 

mensup olursa olsun, mutlaka Horasan’dan 

göçme, yani Horasan Erenleri’nden sayıl-

maktadır (Kozan, 2012: 313).

Moğol istilâsından sonra, birçok Hora-

san ereni Anadolu’ya gelerek, Türkleşmeye 

ve İslâmlaşmaya büyük katkılar sağlamış-

lardır. Yesevi dervişlerin Anadolu’ya getir-

dikleri Yesevi öğretisiyle oluşan tasavvufi 

yol, bir yandan Anadolu’nun Türkleşmesi 

ve İslâmlaşmasına katkı sağladığı gibi hik-

metlerle oluşan edebi zevk de tasavvufi 

edebiyatın şekillenmesine imkân vermiştir 

(Kemikli, 2002: 885). 

Tarihi kimlikleri, menkıbelere karışmış 

velîlerin etkisini onların gösterdiği keramet-

ler arttırmaktadır. Sağlığında çeşitli kera-

metler gösteren, insanlara iyilikler eden velî, 

bu hususiyetlerini öldükten sonra da devam 

ettirir. 

Keramet, tasavvufta belli mertebelere 

ulaşmış kişilerin gösterdikleri olağanüs-

tülüklerdir (Gündüz, 1998: 217). Velînin 

birtakım olağanüstülükleri olarak adlandı-

rılan keramet velîye, peygamberliğe ben-

zer bir statü kazandırmaktadır. Mucizeler 
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peygamberlere has iken velîler ise keramet 

gösterirler. Peygamberliğin velîlikten ayrı 

ve onunla kıyaslanamayacak ölçüde üstün 

bir makam olduğunu sufiler ısrarla tekrar-

lamışlardır. Ancak her zaman mevcud olan 

bu paralellik IX. yüzyılda Hz. Muhammed 

için kullanılan Hatemü’l-Enbiya terimine 

benzer bir Hatemü‘l-Evliya (Velîlerin Müh-

rü) kavramının doğmasına neden olacaktır 

(Ocak, 2010: 3). 

Velîler, kerametsiz olmaz, velîlerde 

birtakım kerametlerin olması caizdir. İşte 

velînin kerametlerini anlatan, sık sık tekrar-

lanan olaylara belli bir özellik katan unsur-

lara motif adı verilir. 

Kütahya ili türbe ve yatırları etrafında 

anlatılan menkıbelerde geçen keramet mo-

tifleri3 sekiz ana başlıkta değerlendirilebilir:

1.  Velînin Kendi Vücudunda Oluşan 

Keramet Motifleri 

2.  Tabiat Varlıkları ve Eşya Üzerinde 

Cereyan Eden Keramet Motifleri

3.  Hayvanlar Üzerindeki Keramet Mo-

tifleri

4.  Mukaddes Varlıklar Üzerinde Cere-

yan Eden Keramet Motifleri 

5.  Gizli Şeyler Üzerindeki Keramet Mo-

tifleri 

3 Bu sınıflandırma yapılırken, Ahmet Yaşar Ocak’ın 
Bektaşi Menakıbnamelerinde İslam Öncesi İnanç 
Motifleri, Kültür Tarihi Kaynağı Olarak Menakıbna-
meler Metodolojik Bir Yaklaşım adlı çalışmalarıyla, 
Hamiye Duran’ın Hacı Bektaş Veli Velayetnamesi ve 
Velayetname’de Geçen Motifler adlı doktora çalışma-
sından faydalanılmıştır. 

6.  Biyolojik Mahiyette Keramet Motifle-

ri

7.  Velîliğini Kabul Edenlere Yönelik 

Keramet Motifleri

8.  Velîliğini Kabul Etmeyenlere Yönelik 

Keramet Motifleri

Çalışmanın hareket noktası “Velînin 

kendi vücudunda oluşan keramet motifleri” 

olmuştur. Burada velî merkezinde gerçekle-

şen fizyolojik değişim ele alınmıştır. Bunlar:

1. Doğum Sırasında Olağanüstü 

Haller 

Kütahya yöresi türbe ve yatırları etrafın-

da oluşan anlatılarda, velînin kendi üzerin-

de cereyan eden ilk keramet, onun doğumu 

ile ilgilidir. Dönenler Camisi içinde yatan 

Sakıp Dede’nin doğumu, annesine öncesin-

den haber verilir. 

Sakıp Dede doğmadan önce, annesi Ha-

lime Hatun, rüyasında mübarek bir zat gö-

rür. O zat: “Allahu Teâla, sana üç beş gün 

içinde bir oğul verecektir. Gözünü aç, onun 

kıymetini bil. O, bizim yüksek oğlumuz ola-

caktır. Sana da dünya ve âhirette faydası çok 

olacaktır” der. Annesinin bu rüyasından bir-

kaç gün sonra Sakıp Dede doğar (Evliyalar 

Ansiklopedisi, 1992: 165). 

Hacı Bektaş Velâyetnamesi’nde, velînin 

kendisi üzerine cereyan eden ilk keramet 

onun doğumu ile ilgilidir. Yirmi dört yıl 

çocuğu olmayan Sultan İbrahim, yanındaki 

büyükler ve beylerinin tavsiyesi üzerine bir 

hafta boyunca, âlimlere ve hafızlara, Kur’an 
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okutur. Dervişler, fukaralar dua eder. Sayı-

sız altın ve gümüş sadakalar dağıtır. Allah’a, 

bir evlât vermesi için dua edilir. Sultan İbra-

him: “Ya Rabbi bana kendi katından temiz 

bir soy bahşet, doğrusu sen duayı işitirsin” 

diye dua eder (Kur’an, Al-i İmran, 38. ayet). 

Bunun üzerine Hatem Hatun hamile kalır. 

Dokuz ay tamam olur (Duran, 1995: 26; Göl-

pınarlı, 1995: 3-4).

Aynı motif, Oğuz Destanı’nda da işlen-

miştir. Kara Han’ın padişahlığa lâyık bir 

oğlu dünyaya gelir, üç gün üç gece anası-

nın sütünü emmez, anası artık onun haya-

tından ümidini keser, kederli ve endişeli bir 

gün rüyasında oğlunun kendisine bir şeyler 

söylediğini görür: “Eğer sütünü emmemi 

istiyorsan biricik Tanrı’ya ikrar ve itiraf et, 

üzerine olan hakkını olduğu gibi farz bil.” 

Kadın bu rüyayı üç gün üç gece görür, koca-

sından gizli olarak Tanrıya iman eder, elini 

göğe kaldırıp dua eder ve der ki: “Ey Tanrım 

bari ben bîçarenin sütünü bu çocukcağızın 

zevkine uydurup tatlı kıl.” Bunun üzerine 

Oğuz da anasının göğsüne yapışıp emmeye 

başlar (Togan, 1982: 17).

Velînin kurallarından birisi, velî ya ken-

dini gizler ya da belli eder. Türk ulularında 

halk tasavvufu itibarıyla görevli velî, göre-

vi gereği kendisini “açık” eder veya etmez. 

Mezarının yapılmasını isteyebilir veya et-

rafındaki pis su akıntısından rahatsız olur, 

bu durumu insanlara kerametiyle bildirir. 

Mezarının yerinin değiştirilmesine icazet 

verebilir. Böyle durumlarda velînin müsaa-

desinin alınması gerektiğine inanılır (Kala-

fat, 2000: 141).

Köylü ve mahalleli Gencer Dede’nin 

kabrini bulmak ve üzerine türbe yaptır-

mak için yörede kalp gözü açık olan bir zatı 

Dede’nin yerini bulması için köye getirmiş-

tir. Daha türbenin olduğu yere gelmeden 

şunları söyler: “Mahalleli bu dedenin üze-

rinden gelip geçmekte, çeşmenin ayağından 

akan pis sular dedeye zarar vermekte…” 

(Gencer Dede/ Tavşanlı İlçesi Eşen köyü). 

2. Öldükten Sonra Keramet 

Gösterme 

Öldükten sonra keramet gösterme mo-

tifi, menakıbnamelerde sık görülen bir mo-

tiftir. Velînin ruhaniyetinin öldükten sonra 

da insanları irşad ve iyilik edeceğine ina-

nılır. Hacı Bektaş Velî Velâyetnamesi’nden 

başka, Abdal Musa, Velâyetname-i Otman 

Baba, Menakıb-ı Sipehsalar, Keramat-ı Ahi 

Evran, Menakıb-ı Mahmud Paşa, Menakıb-ı 

Gülşenî, Menakıb-ı Eşrefzade (Ocak, 2010: 

85) gibi menakıb kitaplarında da bu motif 

bulunmaktadır. 

Sağlığında çeşitli kerametler gösteren, 

insanlara iyilikler eden velî, bu hususiyetle-

rini öldükten sonra da devam ettirir. Kütah-

ya ili türbe ve yatırlarında yatan bu zatların 

en belirgin kerameti, çevresinde bulunan 

kişilere, varlığını göstermektir. Türbede ya-

tan zatlar, diğer türbe ve yatırlarda bulunan 

velîleri ziyaretleri sırasında kişilerin karşı-

sında zuhur ederek görünürler. Velîyi gö-

ren kişiler, bunu anlattıklarında bir daha bu 

zatları göremezler. 

Türbe ve yatırlardaki zatların belli şart-

lar içerisinde dirildiğini gösteren motiflere 
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rastlanmaktadır. Yatır mezarlarının birbiri-

ni görecek tarzda yer alması, böylece onla-

rın sürekli birbiriyle haberleştikleri anlayışı, 

yaygın olarak görülmektedir (Cemiloğlu, 

2002: 120).

Yerinin belli olmasını isteyen velî, rüya-

lara girmek suretiyle, türbe ve yatırın bulun-

duğu yere ışık hüzmesi düşürerek ya da tür-

be ve yatırın bulunduğu yerden ses vermesi 

neticesinde bir anlamda kendini gösterir.

2.1. Türbeden Ses Duyulması 

Neticesinde Varlığını Gösterme 

Saha çalışmalarında, bu zatların varlı-

ğı ile ilgili kanıtlardan birisi de türbelerden 

geldiği söylenen seslerdir. Yörede velîlerin 

birbirlerine gelip gittikleri inancıyla, bir mu-

siki âletinden geldiği söylenen seslerin du-

yulması inancı hakimdir. Duyulan ses bazen 

def, bazen kudüm, en çok da dümbelek sesi-

dir. Bunda da Mevleviliğin etkili olduğunu 

söyleyebiliriz. Semah ayinlerinde ve tasav-

vuf erkânlarında ayinler düzenlenirken mü-

ziğin yeri önemlidir. 

Baba Sultan’ın kabrinin karşısında otu-

ran Hecipler’den yaşlı adam geceleyin def 

sesine benzer sesler duyup, dışarıya çıkar. 

Baba Sultan’ın etrafında altı yedi insan si-

lueti görür. Bunların, namaz kıldıklarını ve 

daha sonra oturduklarını söyler. Yaşlı adam 

bu olaydan başkalarına da bahseder. O ge-

cenin sabahında, Baba Sultan kabrinin yanı-

na gidenler altı yedi kişinin oturduğu yere, 

kırağı yağmadığını görmüşlerdir. (Baba Sul-

tan/Merkez Köprüören köyü).

Halk arasındaki inanca göre, Hüseyin 

Gazi ölmüş olarak kabul edilmez, bu ne-

denle onun hala insanlar arasında dolaştı-

ğına inanılır. Anlatılara göre, Hüseyin Gazi, 

cuma akşamları yanındaki askerleri ile be-

raber kudüm çalarak Kazantaşlarına doğru 

gider, bu duruma köy halkından pek çok 

kişi şahit olmuştur (Hüseyin Gazi/Merkez 

Körs köyü).

Ses geldiğine inanılan türbe ve yatırlar 

ise şunlardır: Alacaatlı Baba/Merkez Gü-

veççi Mahallesi, Horasan Erenleri/Merkez 

Sekiören köyü, Gayberenler/Merkez Ay-

doğdu köyü. 

2.2. Kişilerle Konuşarak Varlığını 

Belli Etmesi

Velî, insanların karşına çıkıp, onlarla 

konuşmak suretiyle varlığını gösterir. Bu 

buluşma anında türbe ve yatırda yatan zat-

lar kendileri hakkında bilgiler verir, adını 

açıklar, hangi tarikata mensup olduğunu 

dahi ifade edebilir. Türbenin bakımının ya-

pılması için de kişilerin karşısına çıkıp, on-

larla konuştukları da anlatılır. 

Gevrekseydi Türbesi’nde köy ahalisin-

den yaşlı bir kadın, sabah namazı sırasında, 

türbenin ilerisinde bulunan bir çeşmeden 

testisini doldurmaya gider. Türbede yatan 

zat: “Kızım Aşa (Ayşe) elindeki testiden su 

dök de bir abdest alayım” der. (Gevreksey-

di/Merkez Gevrek köyü).

Bir kadın, rüyasında Zekeriya Efendi’yi 

ziyarete gider. Türbenin kapısına varır, tam 

içeriye gireceği zaman bir bakar, türbenin 
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içinde uzun boylu, esmer sakallı, nur yüzlü 

bir kişi görür, o kişi yerinden doğrulur ka-

dına: “Kızım, korkma şimdi sufiler beni zi-

yarete gelecekler, ona hazırlık yapıyorum” 

der. Kadın da: “Efendim hangi tarikata 

mensupsunuz” diye sorduğu zaman, “Şa-

zeli Tarikatı’na mensubum” der. (Zekeriya 

Efendi/Simav İlçesi). 

Türbe ve yatırdaki zatların kişilerle ko-

nuşarak varlığını belli ettiği mekânlar şun-

lardır: Ahi Evren/Kütahya Merkez, İkizler 

Tekkesi/Tavşanlı Dedeler köyü, Alâ Sultan/

Tavşanlı Kayaarası köyü, Hüseyin Gazi/

Merkez Körs köyü, Öteköy Tekkesi/Merkez 

Karağaç köyü, Beşler Türbesi/Merkez Kara-

ğaç köyü, Bayramşah/Merkez Bayramşah 

köyü, Kükürt köyü Dedesi/Merkez Kükürt 

köyü, Gayberenler/Merkez Aydoğdu köyü, 

Cemal Sultan/Afyonkarahisar, Eren Tekke-

si, Er Geldi/Altıntaş İlçesi Eren köyü, Kızlar 

Tekkesi/Altıntaş İlçesi Işıklar köyü.

2.3. Işık Belirmesi Sonucunda 

Varlığını Gösterme

Menkıbelerde, yani din uluları hakkın-

da anlatılan hikâyelerde ışık, yoğun olarak 

geçen bir motiftir.4 Kütahya yöresi türbe ve 

yatırlarındaki zatların türbelerinde, gece-

leri ışık yandığı inancı oldukça yaygındır. 

Menşe (ağacın, dağın, gölün, milletin vb. 

ilk şekli) efsanelerinde, Gök’ten inen ışık, 

ulusun doğuşuna zemin hazırlamıştır. Türk 

4 Bkz. Mehmet Naci Önal, Türk Mitinin Oluşumunda 
Işığın Rolü, Journal of Turkish Studies, Şinasi Tekin 
Hatıra Sayısı II. C. 31/II, s. 145-158.

kültüründe ışık ile ilgili inanışların temelin-

de Türk mitolojisi, Budizm ve Maniheizm’in 

izleri vardır.

Kütahya yöresi türbe ve yatırlarında da 

ortak olan gece ışık yanması motifi farklı şe-

killerde yorumlanmaktadır. Örneğin; Seyyid 

Ali Sultan Türbesi’nin bulunduğu yere nur 

inmekte ve yıldız gibi nurlandığına inanıl-

maktadır. Bu nurun inmesinin, ocağın eski 

dedesi (merhum Ali Rıza Kayıhan’ın babası) 

tarafından görülmesi, erkânın (cem) doğru 

yolda olduğu şeklinde yorumlanmıştır (Sey-

yid Ali Sultan/Merkez Çamlıca köyü).

Köyün çobanı, koyunlarını Işık Dede’nin 

Türbesi’nin olduğu alanda otlatırken uyu-

yakalır. Aradan hayli zaman geçer, uyanır 

uyanmaz hemen koyunlarını aramaya ko-

yulur. Koyunların tamamı Işık Dede’nin tür-

besi etrafında toplanmış ve türbenin olduğu 

yere de ışık hüzmesi inmiştir (Işık Dede/ 

Altıntaş İlçesi Işıklar köyü).

Kadının biri cuma günü, sabah nama-

zını kıldıktan sonra köy odasının içerisinde 

çıra yandığını görür, yıllardır kullanılma-

yan odaya kimin geldiğini merak eder, bi-

raz sonra ışık söner, sabaha kadar kapısına 

bakar ama kimsecikleri göremez. Aklına 

erenlerin mübarek günlerde türbeyi ziyaret 

ettiği gelir ve o kişinin Bayramşah olduğu-

nu ifade eder (Bayramşah/Merkez Bayram-

şah köyü).

Işık indiği rivayet edilen diğer türbe ve 

yatırlar şunlardır: Köse Kalfa/Tavşanlı İlçe-

si Yeniköy, Güzüngülü Türbesi/Gediz İlçesi 
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Güzüngülü köyü, Şair Şeyhi/Merkez, Peri-

şan Dede/Altıntaş İlçesi Erenköy, Sarıkız/

Gediz İlçesi Cebrail köyü.

2.4. Mezarının Yerini Kendisi 

Belirleyerek Varlığını Gösterme

Ölmeyen ölüler olarak adlandırılan bu 

zatlar, bedenlerinin nereye gömüleceğini 

hayattayken bildirirler. Bazen kendisine 

mekân seçilen yeri kabullenmeme bazen de 

kendi isteğiyle makamını belirlediği yönün-

deki menkıbeler Anadolu’da olduğu gibi 

Kütahya’da da anlatılmaktadır. 

Türklerle, Bizanslılar arasında Işıklar 

köyü ile Alıncık köyünün bulunduğu yerde 

savaş olur. Düşman yenilerek kaçar, Türkler-

den dokuz kişi şehit olur. Bu şehitlerin, Ab-

dülkadir Geylani Hazretleri’nin müridleri 

olduğu söylenir. Bu şehitlerin nereye defne-

dileceği konusunda iki köy arasında ihtilaf 

çıkar. İki köy de, kendi köylerine gömülme-

lerini çünkü şehitlerin kendi sınırları içinde 

şehit olduklarını iddia ederler. Duruma Sey-

yid Battal Gazi müdahale eder. Şehitlerin ta-

butlarının iki köy arasına konulmasını, zira 

gömülecek yeri şehitlerin kendilerinin tayin 

edeceğini söyler. Dediği gibi yaparlar. Ertesi 

gün tabutlardan dört tanesinin Işıklar köyü-

ne, beş tanesinin de Alıncık köyüne doğru 

hareket ettikleri görülür, bunun üzerine gö-

nül rahatlığıyla bugünkü kabirlerine defne-

dilmişlerdir (Alıncık Türbesi/Altıntaş İlçesi 

Alıncık köyü).

2.5. Mezarının Bulunduğu Yerde 

Saygısız Davrananlara ve Varlığını 

Sorgulayanlara Kendini Gösterme

Türbe ve yatır ziyaretlerinin iki temel 

prensibi vardır. Bunlardan ilki türbelerin 

cazibesi; ikincisi ise türbe ve yatırlarla ilgi-

li yasaklardır. Yasakların ihlâli neticesinde 

velî ortaya çıkar ve saygısızlıkta bulunanları 

uyarır ya da cezalandırır. 

Çetirler Dedesi’nin bulunduğu yerin 

hemen yanı başında ahır vardır. Ahırdaki 

hayvanların hepsi ölür, sebebi ise Dede’nin 

bulunduğu yere hayvan tezeklerinin atılma-

sıdır. Köylü rüyasında belirtilen yere mezar 

yapar ve bir daha orayı pisletmez (Çetirler 

Dedesi/Domaniç İlçesi Çetirler köyü).

Türbeye yakın oturan komşuların ta-

vukları türbeyi pisletirlerse o evden birileri 

hastalanır ancak; türbenin bakımı yapılırsa 

hasta olan kişinin iyileşeceğine inanılır (Ahi 

İzzettin/Merkez).

Er Yatağına yakın bir yerde köylüler 

çok yorulurlar. Çocuklardan birinin abdes-

ti gelir, babası uyarmasına rağmen çocuk 

yatırın bulunduğu yakın bir yere tuvaletini 

yapar. Mağaranın içine büyük bir ateş topu 

gelir (Er Yatağı/Hisarcık İlçesi Şeyhler Ka-

sabası).

Eren ve evliyaların kerametleri herkes 

tarafından bilinir; bunların sınanması hoş 

karşılanmaz. Dedeler köyü halkı, türbenin 

kapısının herkese açılmadığına inanmakta-

dır. “Sarı İsmail’e ve hastalara kapı açılır, 

inanmayanlara açılmaz.” Halk arasında Sarı 
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İsmail Türbesi’nin kapısının kendisine ve 

hasta olan kişilere açılacağına inanılır, onun 

büyüklüğüne inanmayanlara ise kapının 

açılmayacağı inancı yaygındır. Ahmet Tu-

ran başından geçen bir hadiseyi şöyle anla-

tır: “Hep derlerdi, bazı geceler türbenin ışık-

ları yanar, içeride semah yaparlar, zil ve def 

sesleri gelir diye. Böyle şeylere hiç inanmaz-

dım. Bir gün köye geç geldim, eve giderken 

türbenin ışıklarının yandığını ve içeriden zil 

ve def seslerinin geldiğini duydum. Hemen 

kapıya yöneldim, kapı açılmadı. Birkaç defa 

zorladım yine açılmadı. Sonra aklım başıma 

geldi. ‘Sarı İsmail’in büyüklüğüne ve tür-

benin mübarek bir yer olduğuna inandım’ 

dedim kapı kendiliğinden açıldı” (Öz, 1996: 

170).

2.6. Rüya Neticesinde Varlığını 

Gösterme

Rüya, insanın zihnine gelen boş bir 

hayâl ve görüntüden ibaret değil, gerçek-

tir ve gerçekten yaşanmış kabul edilen bir 

durumdur. Bu durumdan hareketle rüyada 

uyarılma motifi oldukça yaygındır. Bu uya-

rı, genellikle türbede yatan zata rahatsızlık 

veren kişilerin uyarılması şeklinde gerçek-

leşir. Kütahya Merkez Ali Dede yatırını ve 

Tavşanlı Tepecik Ece Sultan’ın mezarlarını 

kaldırmak isteyen mühendisin rüya yoluyla 

durumdan vazgeçirilmesi velînin keramet-

lerindendir. 

Türbedar ailesinden kaynak kişi Bektaşi 

felsefesinden vazgeçip başka bir yola girme-

ye karar verir. O gece rüyasında Ebe Ana, 

Arap Dede ve Ali Dede’yi görür, başlarına 

büyük bir felâket geleceğini, çocuklarını 

kaybedeceğini söyler (Ebe Ana/Domaniç 

İlçesi Saruhanlar köyü).

Bazı türbeler rüya neticesinde bulunur-

lar. Fatih döneminde Ak Şemsettin’in Ey-

yub El Ensari’nin İstanbul’daki mezarını, 

Erzurum’lu İbrahim Hakkı Hazretleri’nin 

Abdurrahman Gazi mezarını bulması, Tab-

duk Emre ve Yunus Emre’nin mezarlarının 

rüyadaki bir keşif ilham yoluyla tespit edil-

mesi, velîlerin gerek sağlığında gerekse öl-

dükten sonra da manevi güçlerinin ve oto-

ritelerinin göstergesidir (Günay vd., 1996: 

84).

Bu etki hiç kuşkusuz Anadolu’nun her 

köşesinde var olan ziyaret yerleri için de an-

latıla gelmiştir. Söylemez Dede’nin mezar 

yeri de rüya sonucunda bulunmuş ve bu-

günkü sınırları tespit edilmiştir (Söylemez 

Dede/Altıntaş İlçesi Gecek köyü).

Güney köye beş km. uzaklıkta Tavşanlı 

istikametinde Beş Tepe adlı bir yerde me-

zarlıklar varken, rüya sonrasında Çat Dede 

mevkisinde bir velînin varlığı tespit edilmiş 

ve o günden sonra ziyaretler gerçekleşmiştir 

(Çat Dede/Domaniç İlçesi Güney köyü).

Hüseyin Dede’nin mezarının bulundu-

ğu yerde önceden mezar yokmuş, fakat halk 

arasında burada bir velînin yattığı bilinirmiş. 

Mezarın bulunduğu yerin karşısına bir aile ev 

yapıp yerleşmiş. Evin sahibi burada bir ya-

tır olduğuna inanmazmış. Bunu da herkese 

söylermiş. Bir gece rüyasında Hüseyin Dede 

bu kadını sürüye sürüye götürmüş. “Bak ben 

burada yatıyorum. Yerim burası” demiş. 
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Sabah olunca orayı kazmışlar ve kemikleri-

ni görmüşler. Hemen etrafını çevirip düzelt-

mişler. Bugünkü hale getirmişler (Hüseyin 

Dede/Merkez).

Rüya sonucunda inşa olunan türbe ve 

yatırlar şunlardır: Enderesi Dedesi/Simav 

İlçesi Şenköy, İbrahim Sultan II/Merkez, 

Cafer Dede/Merkez, Çetirler Dedesi/Do-

maniç İlçesi Çetirler köyü, Tekke/Merkez 

Kırgıl köyü, Seyit Ömer/Merkez Seyitö-

mer Belediyesi, Babaaltı/Merkez Anasultan 

köyü, Seydi Sül Dede/Altıntaş İlçesi Altın-

taş köyü. 

3. Tayy-i Zaman, Tayy-i Mekân 

Aynı anda birden fazla yer ve zaman-

da görülme hem mitolojik kaynaklı hem 

de Kur’an-ı Kerim kaynaklı motiflerdendir. 

Zaman ve mekânı insanüstü bir kuvvetle 

geçmek, zamanda ve mekânda yol almak 

mânâsına gelen tayy-i zaman ve tayy-i 

mekân, velâyetname de sık başvurulan bir 

keramet motifidir. 

“Hacı Bektaş Velî, Rasul Baba’yı 

gece uykuda iken Suluca Karahöyük’ten 

Altıntaş’a Beşkarış makamına gönderir. Ce-

mal Seyit Sultan Tükelcik’de ne zaman ye-

mek pişirip sofra yayılsa ‘Rasul Baba’ya gel 

eriş der’ bu söz Rasul Baba’ya malum olur 

yemeği birlikte yerlerdi” (Gölpınarlı, 1995: 

86). Velâyetname’de geçen bu olay halk ta-

rafından da anlatılmaktadır. 

Tayy-i zaman ve tayy-i mekânın diğer 

menakıb kitaplarında da sık kullanılma-

sı Hz. Muhammed’in Miraç5’a yükselmesi 
mucizesi ile yakından ilgilidir. Miraç, tayy-i 
zaman ve tayy-i mekândır.

Kısa mesafeden, uzak mesafelere gidip 
gelme, tasavvufta tayy-i mekân ve tayy-i 
zaman olarak ifade edilir. Bu durum, genel-
likle velînin Mekke’ye, Medine’ye, Şam’a gi-
dip gelmesi olarak karşımıza çıkar. Zamanı 
ve mekânı insanüstü bir kuvvetle geçmek, 
zamanda ve mekânda yol almak mânâsına 
gelen tayy-i mekân ve tayy-i zaman Kütah-
ya Merkez Paşam Sultan Türbesi’nde şu şe-
kilde geçer:

Seyyid Nureddin Efendi, beş vakit na-
mazını kılar fakat cuma namazlarına git-
mezmiş. Bu durum Paşam Sultan’ın dikka-
tini çekmiş. Bir gün Paşa Nurettin Efendi’yi 
ziyarete gider. Günlerden cuma olduğu için 
Paşa, Nurettin Efendi’yi cuma namazına 
götürmeye çalışır. Nurettin Efendi henüz 
vakit var diyerek Paşa’yı oyalar. Nurettin 
Efendi Mekke’de vaktin girmesini bekle-
mektedir. Mekke’de cuma vakti girince, 
Nurettin Efendi dolabın kapısını açar. Nu-
rettin Efendi, Paşa’ya gözlerini kapatmasını 
söyler, daha sonra kendilerini Mekke’de bu-
lurlar. Mekke’de namazlarını kılarlar, fakat 
Paşa geri dönmek istemez, Nurettin Efendi 
orda kalmasını istemez, “Ahaliye ne cevap 
veririm” der. Sonrasında tekrar gözlerini 

kapatırlar ve eski yerlerine dönerler (Paşam 

Sultan/Merkez).

5 İsra Suresi 1. ayet: Bir gece kendisine ayetlerinden 
bir kısmını gösterelim diye ( Muhammed) kulunu 
Mescid-i Haram’dan çevresini mübarek kıldığımız 
Mescid-i Aksa’ya götüren Allah noksan sıfatlardan 
münezzehtir.
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Pîr Mehmet Efendi’nin kadıya şikâyeti 

üzerine kendisini karakola götürmek için 

gelen zaptiyelerden önce karakola varması, 

Somuncu Baba’nın Bursa Ulu Cami’nin açı-

lışından sonra, caminin üç kapısından çık-

tığının görülmesi, Tayy-i mekân ve zaman 

motiflerine örnektir. 

Aziz Dede, askere giden bir kişiye: “Ev-

ladım, eğer başın sıkışırsa: Yetiş Ya Aziz 

Dede diyerek beni çağır.” der. Nasihati alan 

askerin savaşta başı sıkışınca: “Yetiş Ya Aziz 

Dede” diye çağırır. Harman yerinde askerin 

çağrısını duyan Aziz Dede, elindeki yabayı 

sallamaya başlar. Bu sırada Aziz Dede’nin 

yabasının bir parmağı kırılır. Bu kırık par-

çayı yanına alan asker tezkeresini aldığında, 

köyüne getirir ve köylülere Aziz Dede’nin 

savaş sırasında kendisine yardıma geldiğini 

söyler (Aziz Dede/Altıntaş İlçesi Akçaköy).

Seyyid İbrahim Sultan, çobanlık yapa-

rak geçimini sağlayan bir köylüdür. Köyün 

ağasının yanında çalışıp hayvanları ile ilgi-

lenir. Ağası, hac vazifesini yerine getirmek 

için bir gün Mekke’ye gider. Ağanın karısı, 

evinde gözleme yapıp helva kavurmuştur. 

Bunu gören Seyyid İbrahim Sultan, bunlar-

dan ağasına da götürmek ister. Yengesine 

bir bohça hazırlayıp biraz gözleme ve helva 

koymasını ister, bunları sıcak sıcak ağasına 

götüreceğini söyler. Yengesi der ki: “Oğlum, 

ağan hacıda, çok uzaktadır. Nasıl götüre-

ceksin?” Seyyid İbrahim Sultan, gözleme ve 

helvayı alarak göz açıp kapayıncaya kadar 

Mekke’ye varır. Ağasına sıcak sıcak yedirir. 

Göz açıp kapayıncaya kadar kısa bir sürede 

gittiği gibi geri döner. Yengesine, ağasına 

gözleme ve helvayı verdiğini anlatır, ama 

yengesi buna inanmaz. Gün gelir ağası ha-

cıdan döner. Gelirken yanında Seyyid İb-

rahim Sultan’ın ona getirdiği yiyeceklerin 

kaplarını da geri getirir ve karısına der ki: 

“Gözleme ve helva, sıcak sıcak çok hora 

geçti.” Bunu duyan kadın, Seyyid İbrahim 

Sultan’a inanır ve onun keramet sahibi bir 

zat olduğunu anlar. Sırrı açığa çıkan Seyyid 

İbrahim Sultan, hemen o anda, orada vefat 

eder (İbrahim Sultan II/Merkez). 

4. Hayvan Kalıbına Girme (Don 

Değiştirme)

Yeryüzünde mevcut her cisim, her mad-

de bir kuvvetin taşıyıcısıdır, ayrı görünseler 

de neviler arasında esasta yine benzerlikler 

vardır. Bu benzerlikler aralarında bazı şekil 

değişikliklerine yol açarlar. O halde her ci-

sim birden fazla görünüşler altında tezahür 

edebilir. Bir insan, “hayvan veya bitki ya-

hut eşya biçiminde görülebilir” düşüncesi-

nin neticesinde gelişen ve “don değiştirme” 

olarak bilinen bu hadise menakıbnamelerde 

ekseriya hayvan şekline girme olarak görü-

lebilmektedir (Güzel, 1999: 104).

Ahmet Yesevî turna; Seyyid Battal Gazi, 

Abdal Musa, Sultan Şücaaddin, Resul Baba, 

geyik; Hacı Bektaş şahin ve güvercin; Resul 

Baba güvercin; Hacı Tuğrul ve Sarı İsmail 

doğan; Ahmet Yesevî’ye iftira atanlar da kö-

pek donuna girmişlerdir (Güzel, 1999: 105).
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4.1. Doğan Donuna Girme 

Bu keramet motifi, şu şekilde yer alır: 

Osmanlı İmparatorluğu’nun Ehl-i Beyt ile 

uğraştığı yıllarda yöre halkının cem ibadet-

lerini müzik eşliğinde yapmalarından dola-

yı Behice Sultan, Manisa Kadısı tarafından 

mahkemeye çağrılır. Behice Sultan’ı mah-

kemeye götürmek üzere köye iki tane zabit 

gelir ve kadının emrini, Behice Sultan’a ile-

tirler. Behice Sultan, zabitlere dönerek:

 “Peki, oğlum, gidelim; ancak siz yürü-

yün, ben size yetişirim. Ben yaşlıyım, Ak-

dağ Tepesi’ndeki çeşmede buluşuruz” der. 

Zabitler tereddüt etmekle beraber, Behice 

Sultan’ın haline, görünümüne bakarak söy-

lenenlere inanırlar ve yola çıkarlar. Bir süre 

sonra Akdağ Tepesi’ndeki çeşmeye ulaştık-

larında gerçekten de Behice Sultan’ın kendi-

lerinden önce buraya ulaştığını ve kendileri-

ni beklediğini görürler.

 “Efendim, siz bizden önce nasıl buraya 

ulaşabildiniz” diye soran zabitlere, Behice 

Sultan:

“Evladım, kestirme bir yol biliyordum, 

oradan geldim” diye cevap verir.

“Buyurun, gidelim” diyen zabitlere Be-

hice Sultan benzer bir şekilde: 

“Siz yürüyün ben size Salihli’de, Ham-

za Baba Türbesi’nde yetişirim” der.

Zabitler, uzun bir yolculuktan sonra 

Hamza Baba Türbesi’ne ulaştıklarında yine 

Behice Sultan’ın kendilerinden önce oraya 

vardığını görerek şaşırırlar.

“Efendim, siz yaşlı olmanıza rağmen na-

sıl olup da bizden önce buraya geldiniz?”

Behice Sultan tekrar:

“Oğlum, kestirme bir yol biliyordum, 

onun için ben sizden önce buraya vardım” 

diye cevap verir.

Nihayet Manisa’ya, Manisa kadısının 

huzuruna çıkılır ve mahkeme kurulur, Behi-

ce Sultan yargılanır ve cem yaptığı kudüm-

lerine mahkeme tarafından el konularak 

cem yapması yasaklanır. Mahkeme sonun-

da dışarı çıkan Behice Sultan bir doğan kuşu 

donunda uçarak köye döner ve evin saçağı-

na konar (Haksız Hasan Türbesi/Hisarcık 

İlçesi Şeyhler Kasabası).

 Sarı İsmail’in Tavşanlı’ya gelişi de 

Velâyetname’de olduğu gibi doğan suretin-

de gerçekleşir. “Biz ölmeyiz! Suret değişti-

ririz’ diye onu teselli etti. Saru İsmail, gide 

gide bu kilisenin bulunduğu yere ulaştı. 

Keşişi Müslüman etti. Kiliseyi yıkıp yerine 

bir tekke kurdu. Saru İsmail bundan sonra 

keşişe:

‘Ben burada karar edeceğim. Seninle 

komşu olalım!’ dedi. 

Bu sözü söyledikten sonra da silkindi. 

Bir sarı doğan şekline girdi. Uçup Tavaz’da 

bir yere kondu. Boynunda halkası, ayağında 

çıngırağı da vardı” (Gölpınarlı, 1995: 80).
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4.2. Güvercin Donuna Girme

Bu motif Hacı Bektaş Velî’nin  

Anadolu’ya gelişi ile alakalıdır (Duran, 

1995: 30; Gölpınarlı, 1995, 14-15). Türklerde 

halen yaşayan eski Türk inanç izlerinden en 

önemlisi dervişlerin istedikleri zaman kuş 

veya hayvan kalıbına girebilmeleridir. Eski 

Türk dininde kamların, kuşların ve hayvan-

ların kalıbına girdiği, onlardan kuvvet al-

dıklarına inanılır (Duran, 1995: 31).

Türkler don değiştirmeyi “tonuna gir-

mek” deyimi olarak kullanmışlardır. Hacı 

Bektaş Velî; Bedahşah halkını kıran kâfirleri 

Müslüman etmek ve Ahmet Yesevî’nin ha-

pisteki oğlu Kutbuddin-i Haydar’ı kurtar-

mak için şahin donuna: Haydar’ı kurtarıp 

halkı Müslüman edip dönerken de güvercin 

donuna girmiştir (Gölpınarlı, 1995: 10-11).

Işık Çakır Sultan’ın güvercin donuna 

girmesi ile ilgili şu menkıbe anlatılır: Işık 

Çakır şap ocağı açar ve bunu çekemeyen in-

sanlar kadıya şikâyet ederler. Zaptiyeler Işık 

Çakır’ı ateşe atarlar, fırının kapısını açtıkları 

zaman Işık Çakır güvercin olur, fırının kapı-

sından uçar gider ve bugünkü Işık Çakır kö-

yünün bulunduğu yere evine gelir. Işık Ça-

kır köyünün bulunduğu yerdeki koca çama 

konar ve ötmeye başlar. Eşi de o sırada eşi-

nin zaptiyeler tarafından götürülmesine çok 

üzüldüğü için: “Tanrı’nın zalimi Işık Çakır’ı 

yer ile yeksan ettin” der demez hanımı da 

onun sırrına erer, güvercin donuna girer 

(Işık Çakır Sultan/Hisarcık İlçesi).

Menkıbelerde don değiştirmede en çok 

kuşlar tercih edilmektedir. Bu kuşlar arasın-

da başı çeken bugün Anadolu’da da vurul-

masına ve etinin yenmesine hoş bakılmayan 

güvercin gelmektedir. Gerek İslam dini, ge-

rekse de eski Türk dininde güvercin kutsal 

kabul edilen bir kuştur. 

4.3. Geyik ve Geyik Cinsinden Bir 

Hayvan Donuna Girme

Türk ve Moğol efsanelerinde dişi geyik 

yer alır. Hristiyan azizlerine atfedilen geyik 

ile ilgili inançların şamanlara ait olduğu dü-

şünülür. Göktürk hakanının sevgilisi deniz 

ilahisi olan dişi bir geyiktir. Orta Asya’da 

kutsal ve iyilik getiren bir hayvan olaraktan 

geyikler arasında özellikle beyaz geyikler 

kutsal sayılırdı (Öger 1995: 569-583; Roux, 

2002: 156-158).

Eski Türk dininde her kamın kendisine 

ait özel bir ruhun veya ruhlarının bulundu-

ğuna dair inanç ilk Türk evliyalarında hay-

van tonuna girme şeklinde tezahür etmiştir 

(İnan, 2006: 80-83). Tursun Fakih’in Gazavat-ı 

Muhammed Hanefi adlı Cenknamesi’nde 

şeytanın geyik şeklinde görülmesi ve Mu-

hammed Hanefi’yi tuzağa düşürmek için 

Tâbut’un memleketine götürülmesi de şekil 

değiştirmeye örnek verilebilir (Çetin, 2002: 

91).

Velâyetnamede bu motif iki şekilde 

geçer; bunlardan birincisinde Hacı Bektaş 

Velî’nin halifelerinden Rasul Baba Altıntaş’a 

yakın Beşkarış adlı yere gelir. Beşkarış adlı 

kâfir beyi büyük bir kilise yaptırmıştır. Ken-

dine tabii olanlarla ava çıkar, gördükleri bir 

geyiği temaşa ederler, tutmaya çalışırlar, fa-

kat tutamazlar, kovarak kilisenin yanına ge-
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lirler, hamle ettiklerinde geyik silkinip gü-

vercin olur. Bunu gören kâfirler Müslüman 

olurlar. Burada bir manevi şahsın doğru 

yolda olmayanları, doğru yola getirmek için 

geyik şekline girdiği görülmektedir (Gölpı-

narlı, 1995: 86).

Türk mitolojisinde, masallarında ve halk 

inançlarında mühim bir yeri olan kutsal ka-

bul edilen geyiği avlamak cezalandırmayı 

gerektirir.

Gerek halk hekimliğinde gerekse de 

menkıbelerde geyik kutsal bir hayvan ola-

rak karşımıza çıkar. Bugün sanduka üzer-

lerinde ve türbe duvarlarında asılı bulunan 

geyik boynuzlarından kutsalla temasa geç-

mek için faydalanılmaktadır. Menkıbelerde 

ise, evliyanın bineği olarak geçen geyiğin 

avlanması ve etinin yenmesi cezalandırma-

yı gerektirir. 

5. Ölüm Esnasında ve Sonrasında 

Olağanüstü Hallerin Zuhuru

Hacı Bektaş Velî öleceği günü Sarı 

İsmail’e söyledikten sonra kendisine vasi-

yette bulunur. Arkasından yas tutmaması-

nı, velîlerin ölmeyip suret değiştirerek fânî 

cismi koyup ruhlarıyla bakiye azmettiğini 

söyler. Öldüğü vakit, meyyiti halvet için-

de bırakarak kapıyı örtüp dışarı çıkmaları-

nı, çilehane tarafından bir boz atlının gelip 

kendisini yıkayacağını, Yasin okuyacağını, 

kefenin hulle donundan olacağını, ceviz 

ağacından tabuta koyacağını bildirdikten 

sonra, gelen kişi ile konuşmamasını vasiyet 

eder. Bundan sonra sıra ile kimlerin türbe-

dar olacağını da söyler. Uzun uzun vasiyet 

ettikten sonra, Hakk’ın rahmetine vasıl olur 

(Gölpınarlı, 1995: 88).

Daha sonra Hünkâr’ın dedikleri olur. 

Yeşil tonlu, boz atlı, elinde yeşil gönderi ile 

yüzü nikablı kişi çıkar gelir. Vasiyet üzere, 

Sarı İsmail ile birlikte içeri girer ve Hünkâr’ın 

hizmetini görürler (Gölpınarlı, 1995: 89).

Kerametin özellikle harikulade bir olay 

olması, gerektiği zaman meydana gelme-

si, velînin velâyetini ispatlayıcı mahiyette 

olması gerekir. Keramet, velînin Allah’a 

karşı korkusunu, alçakgönüllülüğünü artı-

rır, şükür duygusunu takviye eder (Ocak, 

2010: 27). Bu özellikleri dolayısıyla keramet 

velînin alametinden sayılmıştır. Aynı husu-

siyetleri velî, insanlardan da bekler.

Semerköy’den bir kişi, bir cuma günü 

sabahleyin Bedrettin mevkinde bulunan 

tarlasına çift sürmek için gider. Tarlada çift 

sürerken Muhammed Bedrettin Hazretleri 

gelir, selâm verir. Çift süren kişiye: “Oğ-

lum, bugün hangi gündür” diye sorar. Kişi: 

“Cuma günü olduğunu” söyler. Muhammet 

Bedrettin Hazretleri: “Oğlum, cuma günü 

Müslümanların bayramıdır, bir daha böyle 

bayram gününde çift sürmeye gelme” der, 

elini kaldırır. “Yoksa seni döverim” diyerek, 

elini avucunu açar. Kişi bakar ki, avucunun 

içi ayrık. Aynı anda kişi kaybolur. Bunu gö-

ren çiftçi eşyalarını alarak köye döner (Bed-

rettin Türbesi/Simav İlçesi Yeşilova köyü).

Adamın birisi, Ece Sultan’ı rüyasında 

görür. “Bana tavsiyelerde bulunur musu-

nuz?” deyince Ece Sultan: “Bu topraklar 

erenlerin abdest sularıyla, şehitlerin kanıyla 
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sulanmıştır. Namazı bırakma, doğruluktan 

ayrılma. Allah’tan ümidi kesme, senin Rab-

bin, seni güldürecek. Bizi dualarında unut-

ma” der (Bozyiğit, 2001: 367).

5.1. Başını Kaybetmesine Rağmen 

Ölmemesi6

Orta Asya’dan Balkanlar’a kadar de-
vamlı savaşarak ilerleyen alperenlerin oluş-
turduğu kahramanlık efsanelerinde yaygın 
görülen bir motiftir. Bu motifi taşıyan en 
meşhur destan Dâsitân-ı Kesikbaş’tır (Ocak, 
1989: 8). Halk kültürümüzün ürünü olan 
kesikbaş en fazla efsanelerde karşımıza çık-
maktadır. Anadolu şehirlerinin fethinde rol 
olan kesikbaşlar, Anadolu’nun fethini konu 
alan efsanelerdir. Ocak, kesikbaş motifli 
türlerin çıkışı konusunda; VII. yüzyıldan 
itibaren Müslüman Arapların, XI. yüzyıl-
dan itibaren de Türklerin Anadolu fetihleri 
hadisesini yansıtan türleri, kaynak göste-
rir (Ocak, 1989: 37). Kellesi koltukta, vatan 
uğruna savaşan ecdadımız bu toprakların 
ebedi Türk yurdu olması için, canlarını feda 
etmişlerdir.

Kütahya yöresi türbe ve yatırları çevre-
sinde oluşan efsanelerde karşımıza en çok 
çıkan motiflerden birisi, velînin başını kay-
betmesine rağmen ölmemesidir. Yiğit, cesur 
ve kahraman alp tipi Anadolu’nun fethinde 
her türlü zorluk karşısında mücadelesini 
devam ettirmiştir. Bu kahramanların kellesi 
koltukta savaştığı ifşa olunursa, oracıkta şe-

hit olduğuna inanılır.

6 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Ahmet Yaşar 
Ocak. (1989). Türk Folklorunda Kesikbaş Tarih Folk-
lor İlişkilerinden Bir Kesit. Ankara.

Babaaltı Türbesi’nde yatan zatın, savaş-

ta kaybettiği başını koltuğuna sıkıştırıp sa-

vaştığı, bu durumu gayri müslim bir kadı-

nın görmesi neticesinde oracıkta şehit oldu-

ğu rivayet edilir (Babaaltı Türbesi/Merkez 

Anasultan köyü).

Hüseyin Gazi’nin kellesi koltuğunda 

bugünkü türbenin olduğu yere kadar gel-

diği rivayet edilir (Hüseyin Gazi/Merkez 

Körs köyü).

Ali Baba, Saruhanlar bölgesinin fet-

hi sırasında başı kesilmesine rağmen yere 

düşmez, savaşmaya devam eder. Kafasını 

koltuğunun altına alır ve yukarıya türbesi-

nin olduğu yere çıkar, orada şehit olur (Ali 

Baba/Domaniç İlçesi Saruhanlar köyü).

Kütahya Kalesi fethedilirken Ali 

Dede’nin, kellesini koltuğunun altında taşı-

yarak askerlere kalenin alınmasında yardım 

ettiği rivayet edilmektedir (Ali Dede/Mer-

kez)

Cemalettin Sultan’ın başı kopar, başını 

koltuğunun altına alarak dövüşe dövüşe yol 

almaya devam eder. Orada çocuğun biri: 

“Aa adama bak başı yok, hâla dövüşüyor.” 

deyince öldüğünün farkına varır (Cemalet-

tin Sultan/Merkez). 

İbrahim Sultan’ın bir kılıç darbesi ile ka-

fası kopmuş ve kafasını koltuğunun altına 

alarak savaşmaya devam etmiştir. Hisarın 

kurtuluşunu gördükten sonra burada şehit 

düşerek şimdiki mezarının olduğu yere def-

nedilmiştir (İbrahim Sultan I/Merkez). 



2013 / Yıl: 3 Sayı: 5

269

Murat Dede, Murat Dağı Ilıca hamam-

larının olduğu yerde düşmanla savaşırken, 

kellesini kaybeder. O zaman, o da kellesi-

ni koltuğuna kıstırmış, el yordamıyla, kim 

gelirse, bütün milleti kırmış. Kadının biri 

demiş ki: “Adama bak yahu! Kellesini kol-

tuğuna kıstırmış da bütün milleti kırıyor.” 

Öyle deyince eliyle kellesini koltuğundan 

usulca yere koymuş, kılıcını yere saplamış 

ve oracıkta Hakk’ın rahmetine kavuşmuş 

(Murat Gazi/Gediz İlçesi). 

5. 2. Velînin Bedeninin 

Bozulmaması

Birçok Ulucan’ın, evliyanın şu veya bu 

şekilde kabirleri açıldığı zaman cesetlerinin 

bozulmadığı görülür. Bu durumun izahı: 

“Allah yolunda ölenlerin gerçek ölü olma-

dıkları” inancıdır. Ölmeden önce ölebilmiş 

olmak, inancı ile izah edilen bu durum, Yu-

nus Emre ve benzerleri için de geçerlidir. 

Yunus Emre’nin nakli yapılırken cesedinin 

bozulmadığı, bir elinin yüzünde bir elinin 

sağ kulağında niyaz eder bir şekilde yat-

makta olduğu görülmüştür (Kalafat, 2000: 

1-2).

Velîlerin kendi vücudunda gösterdikleri 

keramet motiflerinden birisi de ölümünden 

uzun zaman geçmesine rağmen bedenlerin-

de, tahribatın olmadığı rivayetidir. Ahmet 

Dede’nin bedeni öldüğü gün gibidir, bozul-

mamıştır (Ahmet Dede/Tavşanlı İlçesi Ay-

valı köyü). 

Seyit Ömer Türbesi’nin nakli sırasında 

mezarı açıldığı zaman görülür ki Seyit Ömer 

Hazretleri’nin bedeni bozulmamıştır (Seyit 

Ömer/Merkez Seyitömer Belediyesi). 

Şeyh Salih Efendi’nin keramet ehli bir 

evliya, olduğuna inanılmaktadır. Hakkında 

anlatılan kerametlerden birine göre; Şeyh 

Salih Efendi, ölmeden on gün önce gömül-

mesini istediği yeri söylemiş ve ölümünden 

kırk gün sonra mezarının açılmasını, eğer 

vücudu bozulmuşsa tekrar kapatılarak üze-

rinde nalbant dükkânı açılmasını, şayet vü-

cudu bozulmamışsa bıraktığı para ile üzeri-

nin tekrar kapatılmasını vasiyet etmiştir. Ni-

hayetinde ölümünden sonra vasiyeti yerine 

getirilmiş ve vücudunun hiç bozulmadığı 

görülmüş ve mezarı bir türbe haline getiril-

miştir (Şeyh Salih Efendi/Merkez).

6. Havada Uçma

Eski Türk dininde şamana ait olan bu 

özellik İslamiyet sonrasında velîye taşın-

mıştır. Allah’ın sevgili kulları olarak kabul 

edilen bu zatlara halk bazı olağanüstülükle-

ri yüklemiştir. Onlar ateşte yanmaz, cansız 

varlıkları hareket ettirebilir ve gökte uçabi-

lir. Kütahya ili türbe ve yatırları etrafında 

oluşan efsanelerde bu motif şu şekilde yer 

alır:

Kemal Sultan’a bazı kişiler tarafından 

iftira atılır ve kadıya şikâyet ederler. Bunun 

neticesinde Kemal Sultan mahkemeye uça-

rak gider. Kadı bu keramet karşısında Ke-

mal Sultan’ın velî bir zat olduğuna inanır ve 

ondan af diler (Kemal Sultan/Tavşanlı İlçesi 

Aliköy). 
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7. Öldürücü ve Tahrip Edici 

Şeylerden Etkilenmeme

Mitolojik motifler arasında yer alan 

bu motif, daha çok gayrı Sünni mena-

kıbnamelerde de görülür. Abdal Musa 

Velâyetnamesi’nde iki şekilde görülmekte-

dir: “Teke Beği Abdal Musa’yı yaktırmak is-

ter. Her evden getirilen odunlarla ateş yaktı-

rılır. Abdal Musa bu durumdan haberdardır 

ve hemen müridleri ile beraber sema ede 

ede ateşin içine girer, her girdiği yerde ateş 

söner, çayır çimen biter. Aynı motif, Kay-

gusuz Abdal Menakıbnamesi’nde de vardır 

(Güzel, 1999: 107-108). Velâyetname’de ise; 

Kara Tonlu Can Baba, Hoy Ata ve Burhan 

Abdal’la ilgili olarak bu motif geçmektedir.

Kütahya Merkez ve Gediz İlçesi’nde 

olmak üzere iki tane Kara Donlu Can Baba 

Türbesi vardır. Bugün ikisi de inanış ve uy-

gulamalar bakımından zengindir. Her ikisi 

için de Velâyetname’de geçen bölüm şu şe-

kilde anlatılmaktadır: “Hacı Bektaş, halifesi 

Can Baba’yı, Tatar kavmini Müslüman et-

mek üzere Erzincan’a gönderir. Tatar Hanı 

Gülü Han dinlerini değiştirebileceklerini, 

ancak kendilerinin ikna olabilmesi için, im-

tihan edilmesini şart koşarlar. Onu, önce 

üç gün üç gece, kazanda kaynatırlar. Can 

Baba’ya hiçbir şey olmaz. Ancak sözlerinde 

durmayıp onun ikinci kez imtihan için ateşe 

girmesini isterler. Şayet bunu da başarırsa 

Müslüman olacaklarını söyler. Keşişlerden 

birisinin de kendisiyle beraber ateşe girme-

sini ister. Aradan üç gün geçtikten sonra 

Gülü Han ve beraberindekiler ateşin başına 

gelirler ve görürler ki Can Baba yalnız ba-

şına ateşin içinde oturmaktadır. Can Baba 

dışarı çıkar, keşişin parmaklarını avucunda 

dışarı bırakır. ‘Bize el verdi, gönül vermedi, 

gönül verseydi yanmazdı’ der” (Gölpınarlı, 

1995: 40-41).

Velâyetname’de yer alan bir başka motif 

ise, halifelerin anlatıldığı bölümde, Hacım 

Sultanla alakalı olanıdır. 

 Ateşte yanmama motifi denilice akla 

Hz. İbrahim’in Nemrut tarafından ateşe 

atılması hadisesi gelmektedir. Hz. İbrahim 

Allah’a şirk koşup puta tapanların putlarını 

kırar. Bunun üzerine Hz. İbrahim’i yakmak 

için büyük bir ateş hazırlarlar ve eli kolu 

bağlı olarak onu ateşe atarlar. Ateş, Allah’a 

sığınan Hz. İbrahim’i yakmaz ve onun için 

‘serinlik ve esenlik’ olur (Kur’an, Enbiya 

Suresi, 57-69. ayetler). Halk inanışlarına 

göre Urfa’da bulunan bu yer bir göl olur. 

Halilü’r-Rahman denilen bu göldeki balık-

lar mukaddes sayılır ve avlanmazlar. Bu ba-

lıklardan yiyenlerin öleceğine inanılır.

Saltukname ve Battalname gibi destan-

larda ateşte yanmama motifi sıkça geçer. 

Eski Türk dininde de kamların ateşte yan-

maması bilinen bir gerçektir (Duran, 1995: 

43). “Altaylarda XVII. yüzyılda Kalpaz adlı 

bir kamı, Budizm yaymak isteyen Oyrat 

beyi ateşe attırır. Kalpaz yanındaki arkadaşı 

ile birlikte ateşte kalır arkadaşını da kurta-

rır. Kalpaz’ı tekrar ateşe atarlar yine yanmaz 

onun büyük bir kam olduğuna inanırlar” 

(İnan, 2006: 87).
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8. Suda Kaynayıp Ölmeme

Velâyetname’de “suda kaynayıp ölme-

me” motifi Hacı Bektaş Velî’nin icazetiy-

le Tatar kavmini Müslüman etmek üzere 

Erzincan’a giden Kara Tonlu Can Baba ile 

ilgilidir. Tatar padişahı; Can Baba’yı imti-

han etmeye karar verir, bir kazanın içine su 

doldurup içine Can Baba’yı korlar. Kapağını 

kapayıp altına ateş yakarlar. Üç gün üç gece 

kaynatırlar. Dördüncü gün beyler, ulular 

kazanın yanına gelir, kapağını kaldırırlar. 

Bakarlar ki Can Baba burçak burçak terlemiş 

oturmaktadır (Gölpınarlı, 1995: 41). 

9. Öleceği Yeri ve Zamanı Önceden 

Bilme

Mitolojik motiflerden biri olan bu motif 

Menakıb-ı İbrahim Gülşeni, Velâyetname-i 

Otman Baba ve Hacı Bektaş Velî 

Velâyetnamesi’nde bulunmaktadır (Ocak, 

2010: 81).

Alâ Sultan ne zaman öleceğini bilir ve 

ölüm sonrasında bedenine kimsenin dokun-

masına izin vermez. Öldüğünde gömüle-

ceği zaman kimseye, elini dahi elletmemiş, 

mezara kendi girmiş, yatmıştır (Alâ Sultan/

Tavşanlı İlçesi Kayaarası köyü). 

Seyyid Ahmet, Hisar’ın bulunduğu yere 

gelir ve parmağını bugünkü Parmakören kö-

yüne doğru işaret ederek: “Beni aramayın, 

beni karşıda bulursunuz” diyerek kendisi-

nin öleceği yeri ve zamanı bildirmiştir (Sey-

yid Ahmet/Merkez Parmakören köyü ). 

Kardeşlerinin baskısına dayanamayan 

Şerife Ana, kardeşlerine üç gün içerisin-

de öleceğini ve kendisini yıkamadan Ebe 

Ana’nın bulunduğu yere gömmelerini ister. 

Ağabeyleri buna inanmazlar, üç gün sonra 

kardeşleri ölür, yıkamak üzereyken güver-

cinler ağızlarında taşlarla, Şerife Ana’yı yı-

kamalarına izin vermez (Şerife Ana/Doma-

niç İlçesi Saruhanlar köyü). 

Hacı Mehmet Efendi, bir gün namazdan 

çıktıktan sonra Hüsüm köylülerine: “Biz 

falan gün Hakk’a yolcuyuz. Benim cenaze-

mi Ece Sultan’ın oraya getirin, meşe ağacı-

nın altına gömün”, diye vasiyette bulunur. 

Çitgöl’deki ailesine de aynı vasiyeti yapar. 

Dediği gün ölür (Mehmet Efendi/Simav İl-

çesi Çitgöl Belediyesi).

10. Ölmeden Göğe Çekilme

Bu motife Velâyetname-i Otman Baba’da 

rastlıyoruz (Kılıç vd., 2007: 269). “Otman 

Baba, ölümünden önce abdallarını bir yere 

toplayarak onlara atına binerek göğe çeki-

leceğini bildirmiştir. Gerçekten de abdallar, 

gökten başı açık, yalın ayak yeşil kanatlı bir 

kır at getirerek, Otman Baba’yı bindirdik-

lerini ‘alem-i habda’ görmüşlerdir” (Ocak, 

1983: 197). 

Benzer bir menkıbe, Bun Dede için de  

anlatılır. Bun Dede, zor durumdan kurtul-

mak için Allah’a yalvarmış ve duası sonra-

sında göğe çekilmiştir. Savaş anında buna-

lan Bun Dede: “Ya Rabbim sana sığınıyorum 

beni nasıl kurtaracaksan kurtar” deyince 

Cenab-ı Allah, onu oradan kaldırmış (Bun 

Dede/Merkez).
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SONUÇ

Kütahya yöresi türbe ve yatırlarında ya-

tan zatların en belirgin kerameti, çevresin-

de bulunan kişilere ışık belirmesi, kişilerle 

konuşması şeklinde varlığını göstermesidir. 

Türbede yatan zatların, diğer türbe ve yatır-

larda bulunan velîleri ziyaret ettiğine inanı-

lır; bu zatlar türbe ziyaretinde bulunan kişi-

lerin karşısında zuhur ederler, onlarla konu-

şurlar. Velîyi gören kişiler, bunu anlatırlar-

sa, bu velîleri bir daha göremezler. Kütahya 

ili türbe ve yatırlarında tespit edilen velînin 

kendi vücudunda zuhur eden keramet mo-

tifleri şunlardır: Tayy-i zaman ve mekân, 

don değiştirme, ölüm esnasında olağanüstü 

hallerin ortaya çıkması, havada uçma, öldü-

rücü ve tahrip edici şeylerden etkilenmeme 

motifleridir. Bu motiflerin büyük çoğunlu-

ğunun kaynağı mitolojik kökenlidir.

Kütahya ili türbe ve yatırlarla ilgili men-

kıbelerin motif yapısı, Anadolu’nun geneli-

ni yansıtmaktadır.
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ALEVÎ-BEKTAŞÎ MENÂKIBNÂMELERİNDE ATEŞ

 THE FIRE IN THE BEKTASHI HAGIOGRAPHIES

Satı KUMARTAŞLIOĞLU1

ÖZET

Menâkıbnâmeler, velîlerin kerâmeteri-
nin anlatıldığı yazılı eserlerdir. Velîler İslâmî 
dönemde karşımıza çıkmakla birlikte, velî 
kültünün kaynağını İslâm öncesi eski Türk 
inançları oluşturmaktadır. Zira Türkler çe-
şitli zamanlarda çeşitli kültür ve dinlerle 
etkileşim içinde bulunmuşlar, ancak hiçbir 
zaman eski inançlarını unutmamışlar, eski 
ile yeni arasında bir sentez oluşturmuşlar-
dır. Bu sentezin en güzel örneklerini Alevî-
Bektaşî menâkıbnâmelerinde görmekteyiz. 
Türk kültüründe bir kült oluşturan “ateş”, 
Bektâşî menâkıbnâmelerinde önemli bir un-
sur olarak yerini almıştır. Velîler, ateşe dair 
çeşitli kerametler gösterirler: Ateşte yan-
mazlar, ateşle pamuğu bir arada tutarlar, 
ağızlarından ateş çıkarırlar, pîrlerinin ateşli 
eğsi fırlatarak belirlediği yeri mekân tutarlar 
vb. Velîlerin ateşe hükmederek yaptıkları bu 
kerâmetler, velayetlerini ispatlamaları için-
dir. Velîlerin kerâmetlerindeki ateşe hükmet-

me, kamlık geleneğinin tesiri olup eski Türk 

1 Arş. Gör. Dr., Balıkesir Üniversitesi, Fen-Edebiyat 
Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. 

kültürüyle alakalıdır. Bu çalışmada, Alevî-

Bektâşî menâkıbnâmelerinden Menâkıb-ı 

Hacı Bektaş-ı Velî, Vilâyetnâme-i Otman 

Baba, Menâkıb-ı Kudsiyye, Menâkıb-ı Ha-

cım Sultan ve Vilâyetnâme-i Abdal Musa, 

velîlerin ateşe hükmetmeleri çerçevesinde 

değerlendirilecek, ateş kültü ile velî kültü, 

velî kültü ile kamlık geleneği mukayese edi-

lerek ele alınacak, dolayısıyla Alevî-Bektâşî 

menâkıbnâmelerinin Türk kültürü araştır-

maları için önemi vurgulanacaktır.

Anahtar Kelimeler: Alevî-Bektâşî, 

Menâkıbnâme, Velî, Kam, Ateş.

ABSTRACT

Hagiographies are written works that 

describe the miracles of the saints. Old Turk-

ish beliefs before İslam constitute the source 

of the cult of saints as well as saints emerges 

in the Islamic period. Because the Turks have 

been in interaction with various cultures and 

religions at various times, but never forget 

their old beliefs, create a synthesis between 

the new and old. We see the most beautiful 

examples of this synthesis in the Alevi-Bek-

tashi hagiography. “Fire” that has developed 



278

ALEVİLİK  ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

a cult in the Turkish culture has taken place 

in the Bektashi hagiographies as an impor-

tant factor. Saints show various miracles on 

fire: They do not burn in the fire, amounts of 

cotton with fire in the same place, emit fire 

from their mouths, amounts of spaces where 

their masters determine location throwing fi-

ery wood and so on. These miracles that they 

made their fire reigning are to be proved that 

to be saints.  Dominate the fire in miracles of 

saints is the influence of shamanism is relat-

ed to the old Turkish culture. In this study, 

will be evaluated Menâkıb-ı Hacı Bektaş-ı 

Velî, Vilâyetnâme-i Otman Baba, Menâkıb-ı 

Kudsiyye, Menâkıb-ı Hacı Bektaş-ı Velî, 

Menâkıb-ı Hacım Sultan and Vilâyetnâme-i 

Abdal Musa which the Alewite-Bektashi 

hagiographies within the framework of the 

reigning  saints of the fire, will be discussed 

cult of fire with cult of saint, cult of saint 

with shamanism tradition by comparing, so 

that will be emphasized the importance of 

Alevi-Bektashi hagiography to Turkish cul-

ture research.

Key Words: Alewite-Bektashi, Hagiog-

raphy, Saint, Shaman, Fire.

GİRİŞ

“Menkabe”nin çoğulu olarak kullanılan 

“menâkıb”, tasavvuf tarihinde velîlerin ger-

çekleştirdikleri olağanüstü olaylar demek 

olan, kerâmetleri nakleden küçük hikâyeler 

olarak tanımlanmaktadır (Ocak, 1992: 27). 

Bu hikâyelerin nakledildiği kitaplar anla-

mında kullanılan “menâkıbnâme”ler ise, 

“kerâmetleri nakledilen velînin yüceliğini 

müritlere anlatarak onun tarikata daha sıkı 

şekilde bağlanmasını sağlamak, tarikata 

yaygınlık kazandırmak amacıyla genellikle 

o tarikatın mensuplarından biri tarafından 

sözlü gelenek ve yazılı kaynakların derlen-

mesiyle meydana getirilir” (Şahin, 2004: 112). 

Menâkıbnâmelerin esasını “kerâmetler” 

oluşturduğundan, bu tür eserler için 

“kerâmât” dendiği gibi, ayrıca “tezkire” ve 

“vilâyetnâme” de kullanılmaktadır (Ocak, 

1992: 27; Şahin, 2004: 112). Menâkıbnâmeler, 

tarikat pîrlerinin veya velîlerin hayatlarını ve 

kerametlerini anlatan yazılı eserler olmakla 

birlikte, bu eserlerden pek çok açıdan fayda-

lanılmaktadır. Bu eserler, birer tarihî kaynak 

olarak kullanılabileceği gibi yazıldığı veya 

aktarıldığı dönemin siyasî, ekonomik, sosyo-

lojik, dinî ve kültürel özellikleri konusunda 

pek çok malzeme sunabilmektedir. Bu ne-

denle menâkıbnâmelerin değişik açılardan 

incelenmesi kültür tarihi açısından önem arz 

etmektedir. 

Menâkıbnâmeler, velîlerin hayatlarını 

ve kerâmetlerini anlatan eserler olarak Türk 

kültüründeki velî kültünü tanıtan en önem-

li eserlerdir. Menâkıbnâmelerde velî kültü, 

görünüşte İslâmî bir özellik göstermesine 

rağmen, eski Türk inançlarının İslâmî bir 

kisveye bürünmesiyle kendini göstermiştir. 

Türklerin İslâm dinini kabul etmeden önce 

kendilerine ait bir inanç sistemlerinin oldu-

ğu, bu inanç sisteminin atalar kültü, tabiat 

kültü, Gök Tanrı inancı ve kamlık geleneğin-

den müteşekkil olduğu, bununla birlikte bu 

inanç siteminde Budizm, Zerdüştlük, Mani-

heizm, Hristiyanlık gibi çeşitli kültür ve din-
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lerle etkileşim içinde bulunduğu bilinmekte-

dir (Ocak, 1983: 21-69). Ancak hangi kültür 

veya dinle etkileşim içinde bulunulursa bu-

lunulsun, Türk kültürü, eski inançlar ile yeni 

inançları kendi bünyesinde bütünleştirerek 

kendine has bir mahiyet oluşturmuştur. Bu 

durum, İslâmiyet’i kabul ettikten sonra da 

devam etmiştir. Türklerin İslâmiyet’i kabul 

ettikten sonraki dönemlerinde ortaya çıkan 

velîler ve bu şahısların hayatları etrafında 

oluşan velî kültü de, görünüşte İslâmî bir 

özellik göstermesine rağmen, eski inançla-

rın İslâmî bir kisveye bürünmesiyle kendini 

göstermiştir. 

Eski Türk inanış sisteminde önemli bir 

yer teşkil eden kamlık geleneği, velî kültü-

nün oluşumunda kaynak teşkil etmektedir. 

İslâmî dönem Türk kültüründe eren, velî, 

pîr dediğimiz şahsiyetler, Eski Türk inanış 

sisteminde yer alan kamların İslâmî bir kis-

veye bürünerek benzer vasıflar sergiledik-

leri ve benzer roller üstlendikleri kişilerdir 

(Kaplan, 1996: 120-131; Ocak, 1992). Sihir ve 

büyü yapmak, hastaları iyileştirmek, gaipten 

ve gelecekten haber vermek, Tanrı’nın in-

san şeklinde görünmesi, tabiat kuvvetlerine 

hâkim olmak, ateşe hükmetmek, kemikler-

den diriltmek, kadın-erkek müşterek âyinler, 

tahta kılıçla savaşmak velîlerin gösterdikleri 

kamlık niteliğindeki kerametlerdir (Ocak, 

1983: 95-132). Ahmet Yaşar Ocak, “Kültür 

Tarihi Kaynağı Olarak Menâkıbnâmeler 

(Metodolojik Bir Yaklaşım)” adlı eserinde, 

bu yazıda incelenen ateşe hükmetme motifi 

veya ateş kültünü, Sünnî menâkıbnâmelerde 

(Menâkıb-ı Sipehsalar, Menâkıbu’l-Arifin, 

Kerâmât-ı Ahi Evran, Menakıb-ı Mah-

mut Paşa, Menakıb-ı İbrahim-i Gülşenî, 

Menakıb-ı Eşrefzade, Menakıb-ı Kemal-i 

Ümmî) tespit etmemiş (Ocak, 1992: 72), an-

cak Alevî-Bektaşî menâkıbnâmeleri içerisin-

de değerlendirilen Menâkıb-ı Hacı Bektaş-ı 

Velî, Vilâyetnâme-i Otman Baba, Menâkıb-ı 

Kudsiyye, Menâkıb-ı Hacım Sultan, 

Vilâyetnâme-i Abdal Musa’da tespit etmiş-

tir (Ocak, 1992: 71). Bu yazıda Alevî-Bektaşî 

menâkıbnâmelerindeki velîlerin ateşe hük-

metmeleri, eski Türk inanışlarından kamlık 

geleneğine bağlı olarak değerlendirilmiştir. 

Velîler, bu menâkıbnâmelerde ateşe değişik 

şekillerde hükmederek keramet göstermiş-

lerdir.

1. Velîlerin Ateşe Dair Kerametleri

İslamî dönemdeki velîlerin kerametleri, 

İslamiyet öncesindeki kamların olağanüstü 

vasıflarıyla benzerlik arz eder. Bu benzer-

liklerden birisi, velîlerin de çeşitli şekillerde 

ateşe hükmederek keramet göstermeleridir. 

Bu konuda Fuat Köprülü: “…eski baksıla-

rın halkın muhayyelesinde efsanevi bir şekil 

alan kerametleri artık mutasavvıflara isnat 

oluyordu” (Köprülü, 2004: 78) demektedir. 

Velîlerin pek çok kerametlerinin yanı sıra 

(Ocak, 1983; Özen, 2002: 252-262) ateşe hük-

mettikleri, ateşte yanmadıkları hakkında da 

birçok menkabe anlatılmaktadır. Yani kam-

lar gibi velîler de ateşe egemen olmuşlar, 

ateşin yakıp yok ediciliğini kırmışlardır. Bu 

menkabelerin bir kısmı meşhur velîlere ait 

olup menâkıbnâmelerde yer almakla birlik-

te, dar bir çevrede bilinen velîlere ait menka-

beler de mevcuttur. 
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1.1. Velîlerin Ateşte Yanmamaları

Menâkıbnâmelerde velîlerin ateşe dair 
kerametleri arasında en yaygın olanı ateşte 
yanmamalarıdır. Adı ve menkabeleri yazılı 
kaynaklara geçmiş meşhur velîlerden biri 
Baba İlyas’tır. Onun hakkında yazılmış olan 
Menâkıb-ı Kudsîye’de Baba İlyas’ın mürit-
lerinden Oban’a ait bir keramet anlatılmak-
tadır. Menâkıbnâmede aktarıldığına göre, 
Köse Kadı adındaki Selçuklu kadısı Baba 
İlyas’ı tahrik ederek ondan bir keramet gös-
termesini ister. Köyün ortasına büyük bir 
ateş yaktırarak müritlerinden birkaçının bu-
nun içine girmesini, yanıp yanmayacaklarını 
görmek istediğini bildirir. İleri gelen mürit-
lerden Oban, şeyhten izin isteyerek ateşin içi-
ne girer. Fakat ateş onu yakmaz ve ne tarafa 
doğru yürürse orada ateş söner (Güzel, 1999: 
108). Hacı Bektaş Velî Vilâyetnâmesi’nde de 
bunun örnekleri mevcuttur. Bunlardan bir 
tanesi Can Baba’ya aittir. Hacı Bektaş Velî, 
Can Baba’yı Tatar hanı Kavus Han’ı Müslü-
manlığa davet etmek için gönderir. Müslü-
manlığı kabul etmeyen Kavus Han önce Can 
Baba’yı bir kazana koydurup üç gün üç gece 
kaynattırır, sonra onun için büyük bir ateş 
yaktırır. Can Baba, yanlarında duran keşişi 
göstererek: “Beni Rum erenlerinin ulusu Hacı 
Bektaş gönderdi; onun izniyle geldim; sizi 
Müslümanlığa davet ettim. Siz beni kazana 
koyup üç gün üç gece kaynatarak sınadınız; 
bir şey olmadım. Şimdi de bu ateşe gir diyor-
sunuz. Bu keşiş, sizin dininizin ulusu; gelsin 
o da benimle birlikte girsin; hangimizin dini 
hak ise belli olur; kimsenin şüphesi kalmaz” 
der. Can Baba ile keşiş, birlikte ateşe girerler, 

üç gün üç gece ateşte kalırlar. Ateşten Can 

Baba tek başına çıkar (Gölpınarlı, 1995: 39-
42; Korkmaz, 1999: 83-84; Özen, 2002: 254). 
Can Baba böylelikle atıldığı ateşte yanmaya-
rak kerametini göstermiş olur. Kavus Han ve 
Tatarlar bunun üzerine Müslüman olurlar. 
Hacı Bektaş Velî Vilâyetnâmesi’nde ayrıca 
Huy Ata ve Burhan Abdal’ın ateşte yanma-
dıklarına dair menkabeleri anlatılmaktadır. 
Ancak onlar, ateşe başkaları tarafından atıl-
mayıp keramet göstermek için girmişlerdir 
(Gölpınarlı, 1995: 44; Korkmaz, 1999: 87-88; 
153-154). 

Ateşte yanmayarak keramet gösteren 
ve velîliğini ispatlayanlardan biri de Abdal 
Musa’dır. Vilâyetnâme-i Abdal Musa’daki 
menkabeye göre Abdal Musa’nın velîliğine 
inanmayan Teke Beyi bir meydana ateş yak-
tırarak Abdal Musa’yı denemek ister. Ab-
dal Musa müritleriyle beraber sema ederek 
ateşin içine girer. Hiçbiri yanmaz, bastıkla-
rı yerde ateş söner. Bu kerameti gören Teke 
Beyi, Abdal Musa’ya mürit olmak isterse de 
kabul edilmez (Atalay [Vaktidolu], 1997: 16-
19; Güzel, 1999: 142-143). Velayetnâme’nin 
bir başka yerinde Abdal Musa elleriyle ateşi 
karıştırır. Bunun üzerine ateş söner (Güzel, 
1999: 108). Demir Baba Vilayetnamesi’nde de 
Demir Baba’nın yanan bir fırının içinden sa-
pasağlam çıkması anlatılır. Buna göre Demir 
Baba, ekmek yapmak için yakılan fırının içi-
ne girerek odunları düzeltmeye başlar. Yol-
daşlarından biri gelir ve Demir Baba’nın bu 
durumuna tanık olur. Yoldaşı: “Dedemzade, 
ne işlersin?” der. Demir Baba Sultan da: “Şu 
odunları onarırım. Hâ yoldaş geldin mi” de-
yip sıçrayarak fırından dışarı çıkar (Noyan, 

1976: 162).
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Velîlerin ateşte yanmama kerametleri 
Hz. İbrahim’in ateşte yanmaması mucizesi 
ile benzerlik göstermektedir. Ancak Ahmet 
Yaşar Ocak’ın belirttiği gibi ateşte yanmama 
ve ateşe hükmetme durumu kamların ate-
şe hükmetmeleriyle alakalıdır. Ocak’a göre 
Hz. İbrahim’e ait ateşte yanmama mucizesi, 
bu kamlık geleneğinin daha pek çokları gibi 
kendini sürdürmesine elverişli bir ortam ha-
zırlamış ve pek çok menkabede rahatlıkla 
kullanılmasını temin etmiştir (Ocak, 1983: 
119-120). Çünkü Türklerde velî kültünün 
temelleri kamlık döneminde atılmıştır, yani 
İslamî dönemdeki velî kültü İslamiyet ön-
cesi kamlık geleneğinin tesiri ile oluşmuş ve 
İslâmî bir kisveye bürünmüştür. Ahmet Ya-
şar Ocak, bu durumu şöyle izah etmektedir: 
“Eski Türk Şamanları incelendiği zaman, 
bunların Türk veli imajına çok benzediğini 
fark etmemek mümkün değildir. Gelecek-
ten haber veren, hava şartlarını değiştiren, 
felaketleri önleyen yahut düşmanlarına mu-
sallat eden, hastaları iyileştiren, göğe çıkıp 
uçabilen, ateşte yanmayan Türk Şamanları, 
bu hüviyetleriyle adeta Bektaşi menakıpna-
melerinde ve kısmen de öteki tarikat çevrele-
rinde yazılmış menakıpnamelerde yeniden 
hayat bulmuş gibidirler” (Ocak, 1992: 11).

Kendi özel usulleri sayesinde birer 
“trans” ustası olan kamların (Günay-Güngör, 
2007: 122) da olağanüstü birtakım özellikler-
le ön plana çıktığı görülür. Bu olağanüstü 
özelliklerinden ilk dikkati çeken ateşte yan-
mamalarıdır. Ateşin normal insanlar için ya-
kıcı ve yok edici özelliği kamlar için söz ko-
nusu değildir. Güçlü kamların ateşte yanma-

dıklarına dair bir inanış hâkimdir. Kamların 

ateşte yanmamalarını konu edinen benzer 
pek çok efsane vardır. Bu efsanelerden biri 
Altay Türklerine aittir. Efsaneye göre; Oyrat 
hükümdarlığında yaşayan Kalpas adındaki 
kam, Oyrat görevlilerinin emri üzerine baş-
ka sekiz kamla birlikte ateşe atılır. Kalpas, 
ateşin içinde başka bir kamın üzerine yata-
rak onunla birlikte uçmak ister, fakat altında 
yatan kamın Kalpas’la birlikte uçmak için 
yeterli gücü olmadığından bunu yapamaz. 
O zaman Kalpas sonuna kadar ateşin içinde 
yatar, ölümden sadece kendini değil, diğer 
kamı da kurtarır. Kalpas tekrar ateşe atılır, 
ama yine ölmez; önce ağarır, sonra ise koyu 
kırmızı bir renk alır. Bunu gören görevli: 
“Sen gerçek bir kamsın” der (Anohin, 2006: 
126). Telengitler arasında anlatılan bir efsane 
de buna benzerdir. Buna göre hanın talimatı 
üzerine bütün kamlar ateşe atılır. Bunların 
içinden yalnız Tostogoş adındaki kam yan-
maz. Böyle olunca Rus kiyazı ona Abıs Kam 
adını vererek kamlık yapması için icazet verir 
(Anohin, 2006: 28). Yakutlar arasında anlatı-
lan bir efsanede de; Mahunay adındaki kam, 
atları koşmadan harekete geçirebilen bir ye-
teneğe sahiptir. Irkutların başkanı onu dene-
mek için büyük bir ateş yakıp kamı yakma-
larını emreder. Söylenen yapılır, ancak ateş 
sönünce kam Mahunay külün içinden ayağa 
kalkar ve üstünü başını silkip gider (Göze-
lov vd., 1993: 69; Güngör, 1996: 241). Bütün 
bu anlatılan efsanelerde kamların ateşte yan-
mayarak sihirsel bir uzmanlık gösterip ateşe 
egemen oldukları görülmektedir. 

Kamların neden ateşte yanmadıkları ko-
nusunda bazı efsaneler anlatılmaktadır. Ya-

kutlarda anlatılan bir efsaneye göre ilk kam 
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(oyun) An Arkıl Oyun veya Arkıl, aynı za-

manda ölüleri diriltir, körlerin gözlerini açar, 

ruh hastalarını tedavi eder. Yakutların an-

lattıklarına göre bu kamın şöhreti Yüryüng 

Ayıı Toyon’a ulaşır. Yüryüng Ayıı Toyon, 

onu yanına çağırıp bu müthiş gücü nereden 

aldığını sorar. Kam da cevabında bütün yap-

tıklarının ve gücünün kendisine ait olduğu-

nu söyler. Yüryüng Ayıı Toyon, bu küstah 

cevaba sinirlenerek An Arkıl’ı ateşe attırır. 

Ateşte yanmayan güçlü kamların ruhlarının 

onun yandığı ateşten doğduğuna inanılır 

(Bayat, 2006: 157). Teleütlerde anlatılan bir 

efsaneye göre, bütün kamların bir araya ge-

tirilip yakılması emredilir. Bütün kamlar ya-

nar, aralarından yalnızca bir kam kurtulabi-

lir. Bu kişinin adı, Kam Kıdılbaş’tır. Şimdiki 

kamların ise onun neslinden türediklerine 

inanılır. Teleüt kamları kamlık yaparlarken 

onun adını anar: “Ben, Kam Kıdılbaş’ın nes-

lindenim” derler. Kamların bazıları ise “Ben 

Kıdılbaş’tan kalanlardanım” der (Gözelov 

vd., 1993: 64).

1.2. Velîlerin Ateşe Dair Diğer 

Kerametleri

Velîlerin ateşe dair kerametleri yalnızca 

ateşe atıldıkları veya ateşe girdiklerinde yan-

mamaları değildir; onlar çok değişik şekiller-

de ateşe hükmedebilmektedirler. Ateşten su 

çıkarma, ağzından ateş çıkarma, elinde kor 

tutma, ateş ile pamuğu bir arada tutma, ya-

nan odundan ağaç çıkarma velîlerin ateşe 

hükmetme şekillerinden bazılarıdır. Hak-

kında anlatılan pek çok kerameti bulunan 

Ahmet Yesevî’nin bu kerametlerinden birisi 

de ateşe hükmetme üzerinedir. Bu menka-

beyi Fuat Köprülü, Cevâhirü’l-Ebrâr min 

Emvâci’l-Bihâr isimli eserden aktarmaktadır. 

Buna göre, Ahmet Yesevî çilehanede yaşar-

ken meclistekiler susuzluk çeker. Su tedariki 

için Hakîm Ata’yı görevlendirirler. Hakîm 

Ata kalkıp su tedarik edeceği sırada kula-

ğına su sesi gelir. Hayretle dönüp baktığın-

da meclisin ortasının fırına benzediğini, her 

tarafı alevlerin kapladığını, bütün ariflerin 

ateş içinde kebap olduğunu görür. O sırada 

Ahmet Yesevî elinde bir kadeh olduğu hâlde 

görünür. Kadehi ateşe daldırıp oradakilere 

içirir. O kadehten su içmiş olan Hakîm Ata 

şöyle buyurur: “Baldan tatlı ve kardan soğuk 

idi.” Meclistekilerin susuzlukları bu şekilde 

giderildikten sonra Ahmet Yesevî, avucunu 

ateş üzerine daldırır. O sırada ateş ortadan 

kaybolur. Ancak Allah’ın hikmetiyle orada 

bir küp meydana gelir; Yesevîler arasında 

bu küpe “hum-i aşk” derler ve onunla tefe’ül 

ederler. Eğer dilenen şey gerçekleşecekse, 

talibin eli ne kadar kısa olursa olsun onun 

dibine yetişir, eline taş, çöp gibi bir şey ge-

çer; ancak dilenen şey gerçekleşmeyecekse, 

talibin eli ne kadar uzun olursa olsun onun 

dibine yetişemez (Köprülü, 2009: 66). Ahmet 

Yesevî’nin ateşe hükmetmesi üzerine kera-

metleri bununla da kalmaz. O, ateşle pamu-

ğu bir arada tutarak da keramet gösterir ve 

bu kerametiyle bir ders vermek ister. Men-

kabeye göre, münafıklar Ahmet Yesevî’ye 

iftiraya cüret ederler. Güya Hoca’nın mecli-

sinde örtüsüz kadınlarla erkekler birlikte zik-

rederlermiş. Şeriat hükümlerine riayet eden 

Horasan ve Maveraünnehir âlimleri bunun 

doğru olup olmadığını araştırmak için mü-

fettiş gönderirler. Bu olayın bir iftiradan iba-
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ret olduğu anlaşılır. Ancak Ahmet Yesevî, 

kendisine iftira atanlara bir ders vermek is-

ter. Bir gün müritleri ile birlikte bir mecliste 

otururken, mühürlü bir hokka getirtip orta-

ya koyar. Bütün cemaata hitap ederek: “Sağ 

kolunu buluğ gününden bu zamana kadar 

avrat uzuvlarına hiç değdirmemiş evliyadan 

kim vardır?” Hiç kimse cevap veremez. An-

cak Şeyh’in müritlerinden Celal Ata ortaya 

gelir. Ahmet Yesevî hokkayı onun eline ve-

rerek, müfettişlerle birlikte Maveraünnehir 

ve Horasan’a gönderir. Orada bütün âlimler 

birleşerek hokkayı açarlar. Hokkanın içinde 

pamukla ateş vardır ve birbirine hiç tesir et-

memiştir, ne pamuk yanmış ne de ateş sön-

müştür. O zaman, kendisine müfettiş gönde-

ren âlimler, Hoca’nın vermek istediği dersin 

mânasını tam anlamıyla anlarlar (Köprülü, 

2009: 63). Ahmet Yesevî’nin bu menkabede 

gösterdiği keramete benzer bir keramet ise, 

Tavşanlı’da Sarı İsmail hakkında anlatılmak-

tadır. Buna göre, Hacı Bektaş Velî’den him-

met alan Sarı İsmail, Tavşanlı’ya yerleşir. 

Köylülerden birinin Dölek adındaki kızının 

hastalığını iyileştirince, Dölek’i ona evlatlık 

olarak verirler. Dölek uzaktaki çeşmeden su 

getirirken gençler laf atıp sataşırlar. Bunun 

üzerine Sarı İsmail, eve yakın Balıklı denen 

yerden su çıkarır. Sarı İsmail ile evlatlığı ara-

sında dedikodu çıkınca Sarı İsmail’i kadının 

karşısına çıkarırlar. Sarı İsmail, dedikodulara 

karşı çıkınca kadı: “Hiç ateşle pamuk bir ara-

da kalabilir mi?” der. Sarı İsmail koynundan 

çıkardığı pamuğun üstüne yine koynundan 

çıkardığı ateşi koyar ve: “Bu dediğiniz kişiye 

göre değişir” der. Korun pamuğu yakma-

dığını gören kadı, Sarı İsmail’i sihirbazlıkla 

suçlar. Bunun üzerine Sarı İsmail: “Gözlerin 

kör olsun” diye beddua eder. Kor patlar ve 

parçaları kadıyı kör eder (Efsane Derlemele-

ri, 1975: 14-17).

Ateşe değişik şekillerde hükmeden 

velîlere bir örnek de, Afyonkarahisar/

Sandıklı’ya bağlı Selçik köyünden verile-

bilir. Bir Alevî köyü olan Selçik köyünün 

dinî hizmetlerini yürütmek için Isparta/

Uluğbey’den dedeler gelmektedir. Sözkonu-

su velî, bundan yüz elli yıl kadar önce ya-

şamış bir dededir. Dede hakkında söylenen-

lere göre, sıcak helvayı elleriyle karıştıracak 

kadar ateşe hükmedebilen bir velîdir (K1).

Velîlerin ateşe hükmetmeleri, velayetle-

rinin ispatı için olduğu kadar, velîlerin ken-

di aralarında üstünlük kurmaları ya da daha 

fazla keramet sahibi olduklarını göstermek 

için de bir kıstas sayılmaktadır. Velayet dere-

cesini ifşa etmek için ateşe hükmederek kera-

met gösteren velîlerden biri, Karacaahmet’in 

annesidir. Onun hakkında anlatılan men-

kabeye göre, Anadolu Selçuklu Devleti’nin 

son dönemlerinde Seydi Sultan, Işık Sultan, 

Hendi Baba adlı üç ermiş kişi, Afyon’un İh-

saniye ilçesine bağlı Karacaahmet köyünde 

oturan akıl hastalıkları hekimi Karacaahmet 

Sultan’ı ziyarete giderler. Misafirleri, Karaca-

ahmet ve bacıyan olan annesi karşılar. Der-

vişler hangisinin daha fazla keramet sahibi 

olduğunu göstermek isterler. Seydi Sultan, 

sıcak havadaki suyu buz hâline getirir. Hen-

di Baba kamçısını yılan yapar. Karacaahmet 

Sultan, altındaki seccadeyi halı hâline getirir. 

Işık Sultan, bir üfleyişte odanın bütün mum-

larını söndürür. O sırada Karacaahmet’in 
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annesi avucunda tuttuğu bir korla çıkagelir. 
Arkadan da alnında parlayan bir nurla dört 
yanı göz kamaştırıcı koyu bir ışığa boğar. 
Bunun üzerine konuklar en üstün kerametin 
Karacaahmet’in annesine ait olduğunu ka-
bul ederler (Aydın, 1996: 11). 

İslâmî dönemde velîlerin ateşe değişik 
şekillerde hükmetmelerinin benzerlerini, 
yine İslâmiyet’ten önceki kamlık geleneğin-
de görmek mümkündür. Kamların da ateşe 
egemen olmaları yalnızca ateşin içine atıldık-
larında olağanüstülük göstererek yanmama-
larıyla sınırlı değildir; onlar bazı durumlarda 
kızgın demir üzerine basarak, korda yürüye-
rek veya başka şekillerde ateşe egemen olur-
lar. Örneğin Ara Ecim zamanında yaşayan 
kam Hurel Ool’un yılın her mevsiminde ya-
lın ayakla yanan ateşin üzerinde gezebildiği 
anlatılmaktadır (Gözelov vd., 1993: 65). Tuva 
Türklerinden ünlü kam Huren Ool, ateşi ya-
lın ayakla söndürür, kızgın külün üstünde 
yürürmüş (Bapaeva, 2008: 63). Yine Tuva 
Türklerinden kam Kongar İrkit’in sıcak de-
mir yaladığını anlatılır (Bapaeva, 2008: 64). 
Tuva Türklerinden kam Saaya Oyun-Ool’un 
hasta bir kadını tedavisi esnasında yaktığı 
ateşi yalın ayakla söndürüp küller soğuya-
na kadar onun üzerinde yürüdüğü söylenir 
(Bapaeva, 2008: 64). Kamların ateşe egemen 
olmaları konusunda enteresan bir efsane de 
Yakutlar arasında anlatılır. Buna göre İkin-
ci Milcegar yakınlarında Kyüsteh Oyun adlı 
bir oyun (kam) yaşar. O, yeni kam olduğu 
zamanlar Grigori Atıısıt ve başka bir genç 
oğlanla Atıısıt kentine giderler. Kış aylarında 
hava kararır ve yollarını kaybederler. Atısııt, 

kama: “Burada soğuktan donup öleceğiz. 

Sen neye göre kendini şaman olarak hesap 

edersin? Ruhlarını yardıma çağır, onlar bize 

yardım etsinler” der. Kam da genç oğlana 

dönüp: “Ey oğlan, bak, oraya git. Adada yan 

yana biten üç söğüt ağacı göreceksin. Orta-

daki söğüt ağacından başparmak kalınlığın-

da bir çubuk kesip bana getir” der. Oğlan 

da kamın istediğini getirir. Kam, söğüt çu-

buğunu ondan alıp: “Şimdi siz geri çekilin” 

der. Kam bir yerde durduğu hâlde üç defa 

dönüp çubukla kara vurur. O anda mavi 

bir alev peyda olur. Alev yolcuların önün-

de durur. Kam: “Şimdi gelin alevin arkasına 

gidelim. Bu alev hiçbir yere gitmeyecek ve 

sönmeyecek” der. Alev onların önünde git-

meye başlar. Atıısıt’a ulaştıklarında burada 

alev yok olur (Ksenefontov, 2011: 219-220). 

Bu anlatıda kamların yalnızca ateşte yanma-

yarak bedenleriyle ateşe hükmettikleri, aynı 

zamanda ateşe her şekilde hâkim olarak 

günlük hayatta insanlara faydalı olacak hâle 

getirdikleri görülmektedir. Burada kam, ir-

tibata geçtiği yardımcı ruhları ve olağanüs-

tü güçleri sayesinde bir ateş peyda ederek, 

ateşin onları ısıtmasını ve aydınlığıyla da 

karanlıkta yollarını bulmalarını sağlamıştır. 

Kamların çeşitli şekillerde ateşe hükmet-

meleri ve ateşte yanmamaları, reel âlemden 

ruhlar âlemine geçişin birer ustası oldukla-

rının en büyük göstergesidir. Reel âlemde 

yakıcı ve yok edici olan ateş, ruhlar âlemine 

trans yoluyla geçebilen kamlar için yakıcı ve 

yok edici olmaz; aksine yukarıda izah edilen 

anlatılarda görüldüğü üzere onların kam-

lıklarının ispatı için önemlidir. Aynı şekilde 

velîler de kamlar gibi ateşe hükmederek reel 

âlemin dışındaki mistik âleme geçebilmekte 
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ve böylelikle velâyet sahibi olarak diğer in-
sanlardan ayrılmakta ve kutsal şahsiyetler 

olarak nitelendirilmektedirler. 

1.3. Velîlerin Ateşli Eğsi/Kösevi 

Fırlatmaları

Velîlerin ateşe egemen olmaları ile ilgili 
anlatılanlar elbette bu kadarla sınırlı değil-
dir. Onlar gerektiğinde bir sene öncesinden 
kalmış, yanmış odun parçasından ateş yaka-
bilir ya da yanmış odun parçasını fırlatarak, 
odunun düştüğü yerde bir ağaç yeşertebi-
lirler. Velîlerin ateşli eğsi (ucu yanmış odun 
parçası) fırlatarak keramet gösterdiklerine 
dair menkabeler, daha çok Ahmet Yesevî ve 
müritleri hakkında anlatılmaktadır. Ancak 
kamlık geleneğinde kamların ateşe dair gös-
terdikleri bu şekilde bir kerametleri tespit 
edilmemiştir.

Bilindiği gibi Ahmet Yesevî, müritlerin-
den bir kısmını Anadolu’yu Müslümanlaş-
tırmak ve irşat etmek için bu topraklara gön-
derir. Gönderdiği müritler, Anadolu’nun 
değişik yerlerine yerleşerek, burayı Türk-
leştirip İslâmlaştırma yolunda çaba sarf 
ederler. Velîlerin Anadolu’ya gönderilişleri 
üzerine anlatılan menkabelerin bir kısmında 
Ahmet Yesevî veya onun erenlerinden biri-
si, Anadolu’ya doğru ateşli bir eğsi (ökse/
öksü/köseği) fırlatır. Eğsi nereye düşerse, 
eğsiyi bulması için gönderilen velî oraya yer-
leşir. Hasibe Mazıoğlu, “Ahmed-i Yesevi’nin 
Anadolu’ya Attığı Ateşli Eğsi” isimli yazı-
sında, Ahmet Yesevî tarafından Anadolu’ya 
doğru havaya fırlatılan ateşli eğsi motifini 
şu dört menâkıbnâmede tespit etmiştir: Hacı 

Bektaş-ı Velî Vilâyetnâmesi, Hacım Sultân 

Vilâyetnâmesi, Saltuknâme, Hoca Ahmed-i 

Fakîh Menâkıbı (2000: 460). Eğsi fırlatma 

motifi, Hacı Bektaş-ı Velî Vilâyetnâmesi’nde 

şu şekilde geçer: Ahmet Yesevî’nin başında 

bir elifî taç vardır. Bu tâç, hırka, çerağ, sof-

ra, âlem ve seccadeyle birlikte Tanrı’dan 

Muhammed peygambere gelmiştir. O da 

onları erkânla Murtazâ Ali’ye verir. İmam 

Ali, İmam Hasan’a, ondan İmam Hüseyin’e 

ulaştırılır. İmam Hüseyin, İmam Zeyne’l-

Abidin’e, o oğlu İmam Muhammed’e, o oğlu 

İmam Cafere’l-Rızâ’ya verir. O da Hoca Ah-

met Yesevî’ye verir. Bir gün halifeleri Ahmet 

Yesevî’den bu emanetleri isterler. Sabah dok-

san dokuz bin halife namazlarını kıldıktan 

sonra hocanın avlusuna seccadelerini yayıp 

otururlar. Ortaya da büyük bir ateş yakarlar. 

Halifeler dileklerini söyler. O sırada sadık 

bir muhibbin getirdiği darı çeçi meydanın 

bir tarafında yığılıdır. Şeyh: “Kim bu darı çe-

çinin üstünde seccade salar, iki rekat namaz 

kılar, hiçbir darı yerinden kımıldamazsa o 

emanetler, o adamın hakkıdır; elifî taç, ken-

diliğinden uçar, başına konar; hırka, engine 

gelir; çırağ, uyanıp önünde dikilir; sofra, va-

rır, yayılır; alem, başının üstünde durur; sec-

cade altına döşenir. Zahmet çekmeyin, sahibi 

var onların, çıkar gelir şimdi.” Tam o sırada 
meydana Hünkâr Hacı Bektaş Velî gelir. Bir 
an içinde Horasan’dan kalkmış, Türkistan’a 
Ahmet Yesevî’nin tekkesine gelmiştir. Ah-
met Yesevî, onu yanına alır ve halifelere: 
“İşte emanetlerin sahibi” der. Hünkâr, aya-
ğa kalkar, seccadeyi eline alır, darı çeçinin 
yanına varır: “Bismillâhi ve Billâhi” deyip 
seccadeyi yayar, üstüne çıkıp iki rekat na-
maz kılar, bir tek darı tanesi bile yerinden 
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kımıldamaz. Namazı kıldıktan sonra yeri-
ne oturur. Elifî taç yerinden kalkıp uçarak 
Bektaş’ın başına geçer. Hırka havalanıp sır-
tına konar. Çerağ durduğu yerden kalkıp 
uyanır, önünde durur. Peygamber’in sanca-
ğı da durduğu yerden kopup Hünkâr’ın başı 
ucuna dikilir, seccade kalkıp altına döşenir. 
Hacı Bektaş, o emanetleri, Ahmet Yesevî’ye 
sunar. Hoca, erkâna uygun olarak Hünkâr’ı 
tıraş eder, emanetleri verir, icazetini teslim 
eder. “Ya Bektaş, nasibini tam olarak aldın. 
Müjde olsun ki kutb-al-aktâblık senindir, 
kırk yıl hükmün vardır. Şimdiye dek bizim-
di, bundan sonra senindir. Biz, bu yokluk 
yurdunda çok eğlenmeyiz, ahirete gideriz. 
Var, seni Rûma saldık, Sulucakaraöyük’ü 
sana yurt verdik, Rûm abdallarına seni baş 
yaptık. Rûm’da gerçekler, budalalar, serhoş-
lar çoktur, artık hiçbir yerde eğlenme, hemen 
yürü” der. Hacı Bektaş Velî, ertesi gün, gün 
doğarken Hoca Ahmet Yesevî’den izin alıp 
yola düşer. Orada bulunan erenlerden biri 
ortada yanan ateşten bir odun alıp Rûm ül-
kesine doğru atar. “Rûmdaki erenler ve ger-
çeklerden biri bu odunu tutsun, Türkistan 
erenlerinin, Rûm’a er gönderdikleri erenle-

re malum olsun” der. O odun, dut ağacıdır. 
Konya’da, Emir Cem Sultan’ın halifesi Hak 
Ahmet Sultan, dutu, Hacı Bektaş Tekkesi’nin 
önüne diker. O ağaç hâlâ durur, yukarı ucu 
yanıktır (Gölpınarlı, 1995: 15-17). Aynı men-
kabe Hacım Sultan Vilayetnâmesi’nde ise 
özetle şöyle geçmektedir: Ahmet Yesevî, 
Hazreti Peygamber’den kendisine imamlar 
aracılığıyla iletilen emanetleri (elifî taç, hır-
ka, çerağ, sofra, âlem ve seccade) doksan 
dokuz bin halifesinden hiçbirine vermez. 
Kim isterse: “Sahibi var, gelir” diyerek Hacı 

Bektaş Velî’nin gelmesini bekler. Hacı Bek-

taş Velî gelir. Ahmet Yesevî’nin müritlerine 

karşı velayetini yasemin yaprağı üzerine 

seccade serip iki rekat namaz kılarak gös-

terir. Bunun üzerine Hoca Ahmet Yesevî, 

kendisindeki emanetleri Hacı Bektaş Velî’ye 

teslim eder. Daha sonra: “Ey Sultan Hacı 

Bektaş-ı Veli, var yürü şimdi. Rum diyarın-

da Sulucakarahöyük’ü sana makam verdi-

ler. Var durma, eğlenme ve git” der. Rum’a 

gitmesi için Hoca’nın müritlerinden Hacım 

Sultan ona yoldaş olur. Ahmet Yesevî, ağaç 

kılıcını getirip Hacı Bektaş Velî’nin beline 

kuşatır. O sırada ocakta dut ağacından odun 

yanmaktadır. Ocaktan bir eğsi alarak Rum’a 

doğru fırlatır. O eğsi havada yanarak gider-

ken Konya’da Hoca Fakih isminde bir er 

vardır. Hoca Fakih, eğsiyi kaparak hücresi-

nin önüne diker. Eğsi, dikildiği yerde yeşe-

rir ve tepesi yanık bir dut ağacı olur, şimdi 

yemiş verir (Gündüz, 2010: 74-77). Eğsi fır-

latma motifi Saltukname’de yine Hacı Bek-

taş Velî ile alakalı olarak şöyle geçer: Hora-

san erenleri Belh şehrinde toplandıklarında, 

Saltuk’un nasıl bir kişi olduğunu merak 

ederler. Ahmet Yesevî: “Eğer Rum’da kimse 

varsa, bu bizim eğsimizi tutar” diyerek ocak-

tan bir ateşli eğsi alır ve havaya fırlatır. Belh 

şehrinden Cengiz çıkmadan önce Rum’a gö-

çen Sultânü’l-ulemâ Behâ’nın divane olup 

dağlarda gezen bir müridi vardır. Nice za-

mandan sonra bir yerde tekke açıp oturmuş-

tur. Yanında da Uryan Baba ve Toğan Baba 

vardır. Ahmet Yesevî, eğsiyi attığında tekke 

penceresinden el uzatarak: “Bize onlardan 

armağan geldi” diyerek kavrayıp yere vu-

rur. O ağaç yeşerip yapraklanır (Mazıoğlu, 
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2000: 462). Mazıoğlu’nun tespit ettiği son 
ateşli eğsi motifi ise, Menâkıb-ı Hâce Fakîh 
Ahmed Sultân’da yer alır. Menakıbnameye 
göre, Acem evliyası bir arada sohbet ederler-
ken içlerinden birisi kalkıp ateşli bir eğsiyi 
Rum tarafına atarak: “Rum tarafında bir er 
varsa tutsun” der. O sırada Hâce Sultan ab-
dest almaktadır. Havaya bakıp: “Acem eren-
leri Rum’a bir eğsi atmışlar” diyerek, o eğsiyi 
alır ve bir su kenarına diker. Sultan’ın diktiği 
eğsi, bir tarafı yanmış ve bir tarafı dut veren 
bir ağaçtır (Mazıoğlu, 2000: 463). 

Ateşli eğsi fırlatma üzerine anlatılan 
bir menkabe de Dede Kargın üzerinedir. 
Menkabeye göre, Horasan’dan gelen Dede 
Kargın Çumra’nın 18 km. doğusunda bu-
lunan bugün Kargın köyü olarak bilinen 
yere mekân tutup müritlerini irşada başlar. 
Zamanla Dede Kargın’ın dervişleri binleri 
bulur. Dede Kargın ihtiyarlar. Dede Kargın 
hastalandığında dervişler bir gece başına 
toplanırlar: “Sen gidersen hâlimiz nice olur, 
bizi kim irşad eder?” derler. Dede Kargın 
da: “Ecel gelirse, ölünce, şu ocakta yanan 

çam çıralarından birer tane alın, istediğiniz 

istikamete koşun. Kimin çırası sönmez, ya-
nık kalırsa, o halefim olacaktır” der ve ru-
hunu teslim eder. Müritleri Dede Kargın’ın 
söylediklerini aynen yaparlar. Hepsinin ya-
nan çıraları teker teker söner. Tek bir çıra 
yanar ve sonunda sulak bir vadiye konar. 
Yaklaştıkları zaman bu çırayı yakanın Dede 
Kargın olduğunu görürler. Çadırlarını bura-
ya kurup yerleşirler ve Kargın köyünü ku-
rarlar (Önder, 1970: 155). Anadolu’ya ateşli 
eğsi fırlatma motifi ile ilgili sözlü bir rivayet 
ise Giresun’da tespit edilmiştir. Bu rivayet, 

Şebinkarahisar’da en çok bilinen ve sevilen 
evliyalardan Hasan Şeyh’e aittir. Buna göre, 
Ahmet Yesevî kendisini halife seçer ve onu 
Anadolu’ya göndermek ister. Ona gideceği 
yerin ismini söylemez. İkisi bir yerde oturur-
ken ocakta yanan marsığı (ateşli odun parça-
sı) alıp fırlatır. Ardından Hasan Şeyh’e gidip 
marsığı bulmasını ve o çevreyi irşat etmesini 
söyler. Horasan’dan Anadolu’ya gelen Ha-
san Şeyh, marsığı Şebinkarahisar’da bugün 
ismiyle anılan köyde bulur. Buraya yerleşen 
Şeyh, çevredeki insanları irşat etmeye ve İs-
lamlaştırmaya çalışır (Gökşen, 1999: 65-66). 

Hasibe Mazıoğlu, ateşli eğsi motifi üze-
rine yazdığı çalışmasında (2000), bu menka-
belerde yer alan ateşli eğsi motifinin bir sem-
bol olduğunu ifade etmektedir. Ona göre 
bu motif, XII-XIV. yüzyıllarda Anadolu ve 
Rumeli’nin Türkleşmesi ve İslamlaşmasında 
önemli rolleri bulunan velîlere, Orta Asya 
erenlerinin ilgisini ve manevî desteğini gös-
teren bir semboldür (Mazıoğlu, 2000: 464). 
Aynı zamanda bu motif, Anadolu’yu Türk-

leştirme ve İslamlaştırma çabasında olan 

alp-erenlerin Anadolu’ya nasıl geldiklerini 
ve bu erenlerin ilk Türk mutasavvıfı sayılan 
Ahmet Yesevî ile nasıl bir bağ içerisinde bu-
lunduklarını açıklamaktadır. Ahmet Yesevî 
ile onun Anadolu’ya gönderdiği halifeleri 
reel anlamda aynı zamanda yaşamasalar 
bile, menkabelerde yer alan ateşli eğsi, sözlü 
gelenekte onları çağdaş yapmakta ve Ahmet 
Yesevî’ye bağlamaktadır. Ateşli eğsi, Ahmet 
Yesevî’nin Anadolu’ya gönderdiği halifele-
rinin nereye yerleşeceklerini ve nereyi irşat 
edeceklerini belirleyen bir rol oynamaktadır. 
Eğsinin düştüğü yerde yeşerip, dallanıp bu-
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daklanarak meyve veren bir ağaca dönüş-

mesi de Anadolu’ya gönderilen erenlerin bu 

manevî rollerini gösteren en önemli öğedir. 

Bu menkıbelerde velîlerin ateşli eğsi 

fırlattıkları yer “yurt” olarak seçilmiştir. 

Sembolik anlamda Ahmet Yesevî’nin fırlat-

tığı ateş, düştüğü yerde oraya giden velînin 

“ocak”ı olmuştur. Bu menkıbelerde “ateş ve 

ocak kültü” ile “velî kültü” birbiri ile ilişkili 

durumdadır. “Ocak” sözü, ateşin yakıldığı 

yer anlamında kullanılmakla beraber, bu sö-

zün etrafında soyut manalar da şekillenmiş-

tir. “Ocak” dendiğinde hem bir ailenin ba-

rındığı “ev, yurt”, hem de o ailenin geçmiş-

teki atalarından gelecekteki kuşağına uzanan 

“soy”u anlaşılmaktadır. Bu açıdan ateş, ocak 

ve atalar kültleri birbirleriyle sıkı bağlantı 

içerisinde bulunmaktadır. Ahmet Yesevî’nin 

fırlattığı ateş de düştüğü yerde bir “ocak” 

meydana getirmiştir. Bu ocak, eğsiyi bulan 

ve oraya yerleşen velînin ocağıdır; yani o 

velînin “ev”i, “yurt”udur. “Ocak”ı alevlen-

diren velî öldükten sonra da o ocak yanmaya 

devam eder. Velînin yatırı o ocağın merkezi 

olarak, orada yerleşen ve velînin soyundan 

geldikleri düşünülenleri manevî olarak ay-

dınlatmaya devam eder. Bu durumda ateş 

ve ocak kültü, hem velî kültü hem de atalar 

kültü ile alakalıdır (Kumartaşlıoğlu, 2012).

SONUÇ

“Anasır-ı Erbaa (Dört Unsur)”dan biri 

kabul edilen ateş, ısınma, aydınlanma, yi-

yecekleri pişirme, korunma, temizlenme 

gibi işlevleriyle insan hayatının en ihtiyaç 

duyulan varlıklarından biri olduğu gibi; gö-

rünümü, yakıcı ve yok edici özellikleriyle 
de insanlarda bir korku ve sakınma duygu-
su oluşturmuştur. Ateşin insan hayatında-
ki vazgeçilmez rolü ve ateşe karşı duyulan 
korku ve sakınma, ateşin kutsal bir varlık 
olduğu düşüncesini doğurmuştur. Ateşin 
insan hayatındaki bu rol ve önemi, gerek 
İslamiyet’ten önceki dönemde kamlık gele-
neğinde gerekse İslamî dönemin velî kültün-
de kendini göstermiştir. Kamlar ve velîler, 
sıra dışı insanlar olarak sıra dışı bir varlık 
olarak algılanan ateşe hükmetmişler ve ateşe 
dair çeşitli keramet ve olağanüstülükler ger-
çekleştirmişlerdir. Göstermiş oldukları bu 
kerametler, onları sıradan insanlardan ayır-
mış ve sıradan insanların onlara farklı bir 
gözle bakmalarına neden olmuştur. Sıradan 
insanlar ateşe mahkûm oldukları için ateşin 
yakıcılığından ve yok ediciliğinden koruna-
mazlar. Kamlar ve velîler ise bulundukları 
zamanı ve mekanı aşarak kutsallarla temasa 
geçebilen kutsal şahsiyetler oldukları için, 
sıradan insanlardan farklılaşırlar. Sıra dışı 
şahsiyetlerini ortaya sermek ve sıradan in-
sanlara göstermek için ise başka kerametler 
sergiledikleri gibi ateşi de kullanırlar: Ateşin 
içinde yanmazlar, ateş üzerinde yürürler, 
ağızlarından kor çıkartırlar, ateşle pamuğu 
bir arada tutarlar, ateş içinde bağdaş kurup 
otururlar vb... Bütün bu kerametler, kamla-
rın ve velîlerin ateşe hükmettiklerinin birer 
delilidir. Kamların ve velîlerin benzer tarzda 
gösterdikleri bu kerametler, velî kültünün 
İslâmiyet’ten önceki Türk kültürünün bir 
devamı olduğunu, özellikle kamlık geleneği-
nin tesirlerini gösterdiğini, ateşe hükmetme-
nin de İslâmiyet’ten önceki Türk kültürüyle 

alakalı olduğunu göstermektedir.
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Menâkıbnâmeler, velîlerin keramet-

lerini içeren yazılı kaynaklar olarak, birer 

tarihi kaynak olabilirler. Bunun yanı sıra 

menâkıbnâmeler, sosyolojik, dinî, kültürel 

vb. açılardan mukayeseli bir biçimde incele-

nip değerlendirildiğinde, bu eserlerin kültür 

tarihi açısından çok önemli eserler olduğu 

ortaya çıkmaktadır. Özellikle Alevî-Bektaşî 

menâkıbnâmelerinde velîlerin ateşe dair gös-

terdikleri kerametler ile kamlık geleneğinde 

kamların ateşe çeşitli şekillerdeki hükmet-

meleri, aynı kültürün farklı zaman ve coğ-

rafyalardaki izdüşümlerini göstermektedir. 

Gerek kamların gerekse menâkıbnâmelerde 

görülen velîlerin ateşe dair kerametleri, ate-

şin Türk kültürü içindeki rolünü ve yerini 

açığa çıkarmaktadır. 
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SEÇİLMİŞLİK VE SEÇKİNLİĞİN IŞIĞINDA 

ENİS BEHİÇ KORYÜREK VE VÂRİDAT-I SÜLEYMAN

ENİS BEHİÇ KORYÜREK AND VARİDAT-I SÜLEYMAN IN THE 
LIGHT OF BEING CHOOSEN AND BEING DISTINGUISHED

Engin KEFLİOĞLU1

ÖZET

Yazın dünyası içinde bazı eserler vardır 

ki eserin sahibini de gölgede bırakacak yer-

lere sahip olmuşlardır. Bazı eserler de var-

dır ki günümüze değin süren esrarlı halini 

muhafaza etmiş, bu muhafaza etrafında dö-

nen oluşumun ne olduğu üzerinde tartışıla-

rak varlıklarını sürdürmüşlerdir. Enis Behiç 

Koryürek’in “Vâridat-ı Süleyman” adlı ya-

pıtı da bu sırlı kısımda kalıp, oluşma şekli ve 

ortaya konuluş biçimiyle ününü muhafaza 

etmiştir. Bu eser, şairinden çok nasıl oluştu-

ğu muammasıyla kendinden söz ettirmiştir. 

Öyle ki Türk edebiyatında hecenin beş şai-

rinden biri olan Enis Behiç Koryürek daha 

önce ortaya koyduğu eserlerinin, üslûbuna, 

inancına ve sosyokültürel yaşantısına para-

lellik göstermeyen bir eser ortaya koymuş, 

bunu da kendisinden yaklaşık olarak 200 

sene evvel yaşamış olan Mevlevi şeyhlerin-

den Çedikçi Süleyman Çelebi’nin (vefatı, 

Hicri 1112, Miladi 1734) ruhuyla görüşerek 

1 Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ensti-
tüsü, Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans 
Öğrencisi.

yazdığını söylemiştir. Bu söylem eserini, 

tartışma alanının tam merkezine getirmiş, 

bu tartışmalar kimi zaman ispiritizma2 kimi 

zaman metafizik3 kimi zaman da ruh çağır-

ma kavramları ile açıklanmaya çalışılmıştır. 

Koryürek’in bu vakıayı anlatması ise bu iza-

hı zor duruma katkı sağlamıştır. Bu çalışma-

da eserin ortaya çıkışı üzerindeki tartışma-

ların dışında kalarak, Varidat-ı Süleyman 

eseri ve Enis Behiç Koryürek tanıtılmaya 

çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Enis Behiç Koryü-

rek, Çedikçi Süleyman Çelebi, Tasavvuf, 

Varidat-ı Süleyman.

ABSTRACT:

In the world of prose, there are some 

works that have parts which would keep 

the authors of the book in the shade, but also 

there are works which have preserved their 

2 İspiritizma: ölülerin ruhlarının baki bir hayat sür-
düklerini, maddi şahsiyete sahip olduklarını, bunla-
rın alelade gözlerle görülemeyeceğini ancak yaşayan 
kimselerle bazı hallerde ve bilhassa medyumlar va-
sıtasıyla münasebette bulunabileceklerini kabul eden 
meslek (Bolay, 1990: 252).

3 Metafizik: Fizik ötesi demektir (TDK, 1966: 514).
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mysterious formations so far and they have 

existed by being discussed what this forma-

tion is, which is going on about this preser-

vation. Enis Behiç Koryürek’s work called 

Varidat-ı Süleyman which has remained 

its fame with the way it is established and 

the kind of its formation. This work is noted 

for the mystery of how it has been set up 

rather than the writer of the book. As a re-

sult, Enis Behiç Koryürek, who is one of the 

five syllable users in Turkish Literature, cre-

ated awork which isn’t paralell to the faith 

style and sociacultural life of the soul of 

“Mevlevi Sheik” Çedikçi Süleyman Çelebi 

who has lived almost two hundred years 

(his death date A.D 1734) before him. This 

remark has brought his work right into the 

center of discussion and these debates have 

been tried to be explained sometimes with 

spritisme4, sometimes with metaphysics5, 

and sometimes with conjury. This remark 

of  Koryürek’s has made cituation more dif-

ficult to express it. In this article, staying out 

of the discission of how this work has been 

formed, the author and the work itself will 

be tried to be made known. 

Key Words: Enis Behiç Koryürek, 

Çedikçi Süleyman Çelebi, Mysitizm, 

Varidat-ı Süleyman.

4 Spritism: Spritizm is the profession accepting that 
the souls of the that can lead a forever life, that they 
have aphysical personality, that they can’t be seen 
with ordinary eyes, but they can communicate with 
people alive under some conditions and particularly 
by means of medium people.. (Bolay, 1990: 252).

5 Metaphyisc: Means beyond physics. (TDK, 1966: 
514). 

GİRİŞ

11 Mart 1893 tarihinde İstanbul 

Aksaray’da anneannesinin evinde dünya-

ya gelen Enis Behiç, devlet kademesinde 

önemli bürokratik görevlerde bulunmuş 

ve edebiyat öğretmenliği de yapmıştır. 

Babası, kaymakam (yarbay) rütbesine ka-

dar yükselmiş askerî doktor İsmail Behiç 

Bey’dir. Annesi aslen Trabzonlu ve asker 

kızı olan Faika Hanım’dır. Çocukluk yılla-

rını Makedonya’da geçiren şair evde özel 

hocalardan ve babasından ders alarak ilk 

tahsilini Selanik ve Üsküp idâdilerinde, lise 

tahsilini İstanbul Lisesi’nde yapar (1910). 

1913’te Mülkiye Mektebi’nden birincilikle 

mezun olur. Şiirle de bu yıllarda tanışır.

Bürokrasideki çalışma hayatı “Hariciye 

Nezâreti Umûr-ı Ticâriyye” (Dışişleri Bakan-

lığı Ticaret İşleri) şubesinde kâtiplikle başlar. 

Birinci Dünya Savaşı başlarında, Bükreş’e 

Şehbender (konsolos) kâtibi olarak tayin 

edilir (Eylül 1915). Bükreş’te başkonsolos 

olarak bulunan Ahmet Hikmet (Müftüoğlu) 

ile tanışması şairin hayatındaki dönüm nok-

talarından biridir. Bu tanışma şairin şiirinde 

ve edebiyat düşüncesinde yeni ufuklar açar. 

Budapeşte’deki Gül Baba Türbesi’nin ima-

retini beraber yapan ikili ayrıca Türk-Macar 

dostluğunun gelişmesi, kültür ve sanat iliş-

kilerinin ilerlemesi için çaba sarf ederler. 

Konsolos yardımcılığı görevine kadar 

yükselerek yedi yıl kaldığı Budapeşte’de 

Macarcayı çok iyi öğrenen şair bu arada 

Gabi adlı bir Fransızca öğretmeniyle ev-

lenir. Bu evlilikten “Hasan, Argon” isimli 
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çocukları dünyaya gelir. 1919’da İstanbul’a 

dönen şair, üç yıl süren evliliğinden sonra 

boşanır. Enis Behiç, memuriyetine Hariciye 

Nezâreti’nde devam eder. Bu yıllarda Vefa 

İdâdisi’nde Fransızca, Kabataş Lisesi’nde 

edebiyat dersleri verir. Bir taraftan da 

Millî Müdafaa teşkilâtında çalışıp, Millî 

Mücadele’yi destekler. 

1922’de Edirne Vilâyeti Umûr-ı Huku-

kiyye (Hukuk İşleri) müdürlüğüne tayin 

edilir. Burada da Edirne Lisesi’nde edebi-

yat ve Fransızca dersleri verir. Bu sıralarda 

karısından ayrılır ve 27 Şubat 1924’te Fah-

ri Paşa’nın kızı Müfîde Hanım’la evlenir. 

Haziran 1925’te Edirne’den alınır. Tica-

ret Vekâleti Tercümanlığı’na nakledilerek 

Ankara’ya verilir. 15 Şubat 1926’da Ticaret 

Muâhedâtı Dairesi başkan yardımcısı olur. 

Aynı zamanda Ankara Ticaret Lisesi’nde 

Fransızca dersleri verir.

 1927’de şiirlerini bir araya getirerek 

“Mirâs” adıyla yayımlar. 1930’da Sovyet 

Rusya hükümetiyle ticaret müzakerelerin-

de katılmak üzere Moskova’ya gider. 1930-

1936 yılları arasında, Başbakanlığa bağlı 

Yüksek İktîsat Meclisi’nin genel sekreterlik 

görevini yapar. Bu devrede çeviri çalışmala-

rını hızlandırır. Fransızca, Macarca, Bulgar-

ca, Rumca bilen Enis Behiç, 1934-1936 yılları 

arasında Fransızcadan demografi (nüfus 

meseleleri) üzerine beş kitap tercüme eder 

ve bunları yayımlatır.

 1936’da Ekonomi Bakanlığı İş Dairesi 

Reisliği’nde bulunur. Bir müddet de Çalış-

ma Bakanlığı Müsteşarlığı’nda bulunduk-

tan sonra, 1944’te istifa eder. 1945 yılında 

emekliye ayrılır. 1946’da Demokrat Partisi, 

Zonguldak milletvekili adayı olur, ancak 

kaybeder. Bu tarihten sonra kendisine üç 

sene resmî görev verilmediğinden son yılla-

rını maddî sıkıntı içinde geçirir.

 Bu devrede ölümüne kadar geçen üç yıl 

zarfında, şair bambaşka bir ruhi safhaya ge-

çer. “Şair bu tarihten sonra kendisini ruhlar 

âlemine vermiş, XVII. asrın ikinci yarısında 

yaşayan Mevlevî şeyhlerinden Çedikçi Sü-

leyman Çelebi’nin ruhu ile tanışmış onun 

verdiği ilhamlarla yazdığı şiirler Vâridat-ı 

Süleyman, Çedikçi Süleyman Çelebi Ruhun-

dan İlhamlar ölümünden biraz önce bastırıl-

mıştır (Banarlı: 1133-1135).

Vâridat-ı Süleyman

Eserin bir kurgu ya da şairin hissiyatıyla 

değil, bir sunum ve ikram haliyle vücut bul-

ması tartışmaları da beraberinde getirmiştir. 

İlk olarak şair bu durum için şöyle bir açık-

lama yapar:

“(…) çırpına çırpına uyuyamadığım, 

sonra birden derin ve ağır bir iç geçmesiy-

le dalıp gittiğim, bununla beraber en hafif 

bir çıtırdıyı bile büyük bir gümbürtü gibi 

ta beynimin içinde duyarak halecanla gine 

uyandığım ve artık hiç uyuyamıyacağımı 

sanırken ansızın tekrar dalıverdiğim bir 

uykuda idim. Çedikçi Süleyman Çelebi, o 

solgun, ince ve pek sevimli çehresi, o süz-

gün, çekik, gülümsiyen gözleri ile ve sırtın-

da mor harmanisiyle yavaşça yanıma geldi; 

yastığımın üstünde tere batmış yüzüme şef-
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katle bakarak kulağıma iğildi: Fanus6 kita-

bın başına şöyle yazasın”’ (Koryürek, 1949: 

25). Bu ifadeler şairin eseri kendi iradesi                                  

dışında oluşturduğunun bir nevi delilidir.

“Bezm-i Ali” adı verilen kırk bölümden 

oluşan eser, Ömer Fevzi Mardin tarafın-

dan da şerh edilmiştir. Diğer ilginç olan bir 

durum ise tasavvufi bir eser olan Vâridat-ı 

Süleyman’ın şairin eski şiirleri, edebiyat 

zevki ve şairliğinin dışında tamamen farklı 

bir üslup, içerik, söyleyiş özellikleri göster-

mesidir. 

Kitap, Enis Behiç’in daha önce yayım-

lanmış şiirlerinden hem de yapı bakımından 

çok farklıdır.7 Muhteva ve yapının değiştiği 

bu eser için şu soru akla gelebilir: Acaba şair 

tasavvufi konulara merak duyan, seyr-ü su-

lük halinde biri midir? Yoksa din ile irtibatı 

olan birisi midir? Aslında şairin hayatının 

değişmeye başladığı yer daha önce de be-

lirttiğimiz gibi Gül Baba Türbesi’nin onarı-

mıdır. Sonraları ise; bizzat Çedikçi’nin beya-

6 Fanus, eserde Çedikçi Süleyman Çelebi’nin şaire hi-

tap olarak kullandığı isimdir. Fanus: 1: Süslü, ayaklı 

fener. 2: Saat, mikroskop vb. araçları tozdan korumak 

için üzerlerine kapatılan, yarım küre biçiminde cam 

kap. 3: Genellikle silindir biçiminde olan mum, gaz 

lambası vb. aydınlatma araçlarının çevresini kapata-

rak rüzgârdan koruyan cam (TDK, 2011: 850).

7 Orhan Okay, Vâridat-ı Süleyman Çelebi’deki bu far-

kı: “Vâridat-ı Süleyman Çelebi” adı altında, ölümüne 

yakın kitap haline gelen bu yazıların, o tarihe kadar 

tanınan ve bilinen Enis Behiç’in yazabileceği cinsten 

şiir ve nesirler olarak kabul edilmesi mümkün değil-

dir” sözleriyle ifade ediyor (Okay, 1992: 383).

nıyla, eserin yazımından on dört sene önce 

başlayan müjde halidir.8

Bir diğer rivayet ise; şairin bir Halveti 

şeyhinin torunlarından olduğudur.9 Ayrıca 

şairin eserde beyan ettiği Mehmed Ali Ayni 

Efendi10 ile olan irtibatı da söz konusudur. 

Bunlar bir bedenli için seçkinlik vasfı olabi-

leceği gibi, seçilmesini de kolaylaştıracak bir 

husustur, diye de düşünülebilir. 

Eserin bir başka özelliği ise lahudi11 kav-

ramlarla irtibatının kolay olmasıdır. Ve bu 

lahut âleminin aşk tabanında olması eseri 

farklı kılan bambaşka bir özelliktir. Örne-

ğin; 

“Ben Aşk-ı İlahi ile yandım da uyan-

dım;

Her zerre rimadımla mükerrer, yine 

yandım” (Koryürek, 1949: 29).

Bezm-i Ali: II de geçen bu beyitte Çedik-

çi ilahi aşkla uyanışını anlatmaktadır. Yan-

ma tabiri ile de uyanışı ortaya koymaktadır. 

Bu yanma sarhoşluk hali de diyebileceğimiz 

bir haldir. Ham sevgi ile yoğrulan aşığın 

8 “Geldi on dört yıl önce tebşirat:
Ol gicee afvolundu taksirat” (Koryürek 1949: 41).

9 Üsküdar’daki Nasuhi Dergâhı’na adını veren Halve-
ti şeyhi şair Nasuhi Mehmet Efendi’nin torunlarından 
geldiği rivayeti şairin bu mistik hayata girmeden önce 
bir takım iç hazırlıklara yabancı olmadığına da hük-
metmek gerekecektir (Okay,1992: 383).

10  Önce şakirdi idim “Mehmed Ali Ayni”nin;
Sonra Fanus-i “Süleyman Çelebi” oldu gönül (Koryü-
rek, 1949: 118). 

11 Lahut eşyaya sirayet eden bir hayat olup bunun 
mahalli nasuttur. Saf vahdete de lahut denir (Uludağ, 
2012: 226).



2013 / Yıl: 3 Sayı: 5

295

maşuk karşısında pişmesi ve olgunlaşması 

gereklidir. Bu yanma zerre tabiriyle bütün 

hücrelere kadar, pişene kadar devam eden 

ve yinelenen bir yanmadır. Nihayetini sev-

gilinin bileceği bir yanmadır. Çünkü maşuk-

ta yok olmayan bir aşk, aşk değil sadece he-

vestir. Heva kökünden olan heves de uçucu 

ve gidici bir aldatmadan ibarettir. Yine baş-

ka bir seslenişte; 

“Rindane-şiarım, bana mey sunma da 

huu çek!

Mey, Aşk-ı İlahidedir ancak bize bi-şek” 

(Koryürek, 1949: 29).

İlahi aşkın vurgusunun devam ettiği bu 

beyitte Çedikçi rindlik meşrebi üzere dik-

kat çektiği hususu meyle tamamlamaktadır. 

Mey’den kasıt söz, yani kelamdır.12 Kelam 

kal ehlinin günlük hayatta kullandığı kelam 

değildir. Kendine ait kendince ve sadece 

kendi gibi olanların anlayabileceği bir ke-

lamdır. Bu kelam da sadece ilahi aşktadır. 

Koryürek bu kelamın kendine ilk geldiği 

andaki durumu şöyle tanımlar:

“Bu çağlayan, önceleri tek tek harflerin 

ardı ardına doğmasıyla yazı şeklinde ve 

sonraları ise doğrudan doğruya kendi ağ-

zından seslenen esrarlı bir “kelam” halinde 

taşıp dökülüyordu” (Koryürek, 1949: 7).

12 İrade ve kudretin, gaib olan bir şeyi etkileyip açığa 
çıkarması, gaybde olanın vücuda getirilmesi (Uludağ, 
2012: 209).

Kelamın “Hu”13 ile mey olması aslın-

da açılması gereken bir şifredir. “Hu” ile 

gaybda olanın selamlama ve buluşma anı 

kodunu öğrenmiş oluyoruz. Öyle ki Çedik-

çi görüşmelerine “Hu” ile başlayıp “Hu” 

ile bitirmektedir. Kendisinin bedenen göç-

tüğünü bildiğimiz için bulunduğu âlemle 

ilgili olarak hu ile gelmekte ve gitmektedir. 

Çünkü hu bu âlemde yaşayan ve göçen kişi-

nin kodudur. Kısaca konar-göçer halin şifre-

sidir. Zatı temsil etme anlamının olması da 

bundandır. 

Eserin diğer bir özelliği ise; Kur’an-ı 

Kerim’deki bazı surelerin eserde yer alma-

sıdır. Şaire ilk müjdenin geldiği anda rüya-

sında İnşirah Suresi’nin ezberletilmesi ile 

başlayan bu durum “Müddesir”, “Alak”, 

“Meryem”, “İhlas”, “Fatiha” ve “Araf” su-

relerinden örnek ya da atıflarla devam et-

miştir. İnşirah kap genişliği için gereklidir. 

Çünkü gelecek olanları algılamak ve hal 

edebilmek için “fanus”un geniş kabiliyetli 

bir hale gelmesi gereklidir. 

Bu gereklilik seçilmişliğin getirisidir. 

Çünkü inşirah açma, genişletme, “sadre 

ilka” olacak hallerin gelebilmesi için sadrın 

genişletilmesi gereklidir. Müddesir ise gele-

nin kendinde saklanmaması ve yayılmaması 

gerekliliğinin vurgusudur. Nitekim, Çedik-

çi şaire gelenlerin mutlaka neşredilmesini 

vurgulamıştır. “Alak” Suresi ise yaradılış ile 

ilgili ve Kuran’da inen ilk suredir. “Oku!” 

13 1: O; üçüncü şahıs zamiri. 2: Allah’ın mutlak gayb 
olan hüviyeti, künhü; temaşası mümkün olmayan zatı 
(Uludağ, 2012: 172).
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vurgusunun olduğu suredir. Çedikçi bu su-

reyle de şaire sadr’dan okumayı öğretmek-

tedir.

“Meryem” Suresi ise gaybi tarafını vur-

gulamak için kullanılmıştır. Çünkü eserle 

ilgili tartışmalar Hz. İsa’nın dünyaya indiri-

lişi ile ilgili tartışmaların mikro şekli gibidir. 

“İhlas” Suresi ise “Bir”i vurgulamak için 

kullanılmıştır. Eseri gönderenin bir olmasını 

ifade eder. Bu bir, yeryüzündeki gönüllere 

dağılır ve tekrar bir olur. Birliğini kimseye 

bırakmaz. Eser lahudi olduğu için “birlik” 

kavramını bu şekilde ifade etmiştir. 

“Fatiha”nın ise gayr’ül mabudi aleyhim 

kısmı da gönle ilka olandan başka her şeyin 

gayri olduğunun vurgusudur. “Araf” Sure-

si ise kendisine gelenlerle ilgili bir şüphenin 

olmaması için şaire bir nevi destek dayanak 

noktası gibidir. Bu sureler boşu boşuna se-

çilmemiş şairin seyr-i süluku için seçilmiş 

gereklilik halidir. Nihayetinde bu durum 

kelamın hal edilmesi üzerine başlayan ve 

sonsuza uzanan bir yolculuktur. Bu yolcu-

lukta donanım tam olmazsa yolun tamam-

lanması zor olacaktır. 

SONUÇ

Eserde kullanılan dil ve anlatılan konu-

ların anlaşılabilmesi durumu, kişiden kişiye 

değişen bir durumdur. Çünkü eser hakikat 

sırrını muhafaza etmektedir. Eseri sadece 

tasavvuf ışığında açıklamak doğru olmaz. 

Bakmakla görmek arasındaki ince ayrıntıyı 

da gözden kaçırmamak gerekir. Bu noktada 

hangi kavramın ne için kullanıldığına dik-

kat etmek gerekecektir. Zaten eserin kendi 

içindeki döngüsü ve eser için yapılan tartış-

malar, eser için daha fazla sayıda inceleme 

yapılmasını geciktirmiştir. Biz eseri bir yan-

dan tanıtmaya çalışırken bir yandan da sırlı 

yanlarını ortaya koymaya çalıştık.
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1. Dergiye gönderilecek yazılar, Word( 7 veya 8 üstü 

versiyon, IBM uyumlu ) programında yazılmış ol-

malıdır.

2. Yazılar Times New Roman karakterinde, 12 punto 

ve bir buçuk satır aralığıyla yazılmalıdır. Yazılar 

sayfanın bir yüzüne basılı bir şekilde, elektronik 

posta ile teslim edilmelidir.

3. Makalede sayfa sınırlaması yoktur. Makalelerin 

en fazla 250 kelime Türkçe ve İngilizce özetleri 

de yazıyla gönderilmelidir. Özette, araştırmanın 

kapsamı ve amacı belirtilmeli, kullanılan yöntem 

tanımlanmalı ve ulaşılan sonuçlar kısaca verilme-

lidir.

4. Yazıda paragraflar girintili olmalı; ancak girintiler 

için “sekme” veya “boşluk” tuşları kullanılmama-

lıdır. Paragraf özelliklerinden ayarlama yapınız.

5. Yazar ismi ya da isimleri makalede değil makaleye 

iliştirilecek kapak sayfasında yer almalıdır. Bu ka-

pak sayfasında, yazar isimleri dışında metin başlı-

ğı, yazarın adresi, telefonu, varsa elektronik posta 

ve faks numarası yer almalıdır. 

7. Hakem raporları doğrultusunda yazarlardan, ya-

zılarında bazı düzeltmeler yapmaları istenebilir.

8. Yazının yayımlanması konusunda son karar dergi 

yayın kuruluna aittir. Yayın kurulu kararına iliş-

kin bir mektup, hakem değerlendirmelerinin birer 

fotokopisi ile birlikte en kısa sürede yazarlara gön-

derilir. 

 YAZILARIN GÖNDERİLECEĞİ ADRES

 ALEVİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

 Adres: 1201 Sokak No: 55 Ostim-ANKARA

 Tel: 0.312 267 35 51

 Belge Geçer: 0.312 267 35 59

 Elektronik Posta: 

 info@alevilikarastirmalaridergisi.com

 KAYNAKLARIN DÜZENLENMESİ

1. Makalede kaynaklardan yapılan atıflar metin içi 

dipnot yöntemi ile gösterilir. Metin içi dipnotta 

parantez açılarak yazarın veya yazarların soyadı, 

atıf yapılan kaynağın yayın tarihi, alıntının yapıl-

dığı sayfa numarası gösterilir.

2. Orijinal makalede atıf yapılan dipnotun sahibi isim 

olarak dillendiriliyorsa ayrıca parantez içi dipnot-

ta isim soyad bilgisi verilmez. Sadece atıf yapılan 

kaynağın yayın tarihi ve alıntı yapılan kaynağın 

sayfa numarası gösterilir.

3. Atıf yapılan kaynağın yazarı iki kişiyse, her iki ya-

zarın da soyadı parantez içi dipnotta verilir. 
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4. Atıf yapılan kaynağın yazar sayısı ikiden fazla ise, 

ilk yazarın soyadından sonra “vd.” ifadesi kullanı-

lır. 

5. Makalenin atıf yapılan ilgili bölümünde, atıfta bu-

lunulan kaynak birden fazla ise parantez içi dip-

notta iki kaynağın arası noktalı virgülle ayrılır. 

6. Klasik sayfa altı dipnot yöntemi sadece makale 

sahibinin yapacağı ek bilgi ve özel açıklamalarda 

kullanılmalıdır. Sayfa altı dipnot verileceği zaman 

metinde ilgili yere sayı ile dipnot düşülmelidir. 

 Kaynakçanın Düzenlenmesi

1. Kaynakçada atıf yapılan kaynaklar yer almalı ve 

soyadına göre alfabetik bir sıralama izlenmelidir. 

2. Aynı yazara ait birden fazla eserden atıf yapılmış-

sa, sıralamada yayın tarihi temel alınmalıdır. 

3. Kaynakçada atıf yapılan kitabın gösterilmesi ör-

nekteki gibi olmalıdır: 

 GÖLPINARLI, Abdulbaki. (1992). Alevi-Bektaşi 

Nefesleri. İstanbul.

4. Kaynakçada atıf yapılan çeviri kitabın gösterilme-

si örnekteki gibi olmalıdır: 

 FORDHARA, Frieda. (2008). Jung Psikolojisinin 

Ana Hatları. Çev: Aslan Yalçıner. İstanbul.

5. Derleme kitaptaki bir makaleden atıf yapılması 

durumunda kullanılacak yöntem şu şekilde olma-

lıdır: 

 KALPAKLI, M. (Ed.). (1999). Osmanlı Divan Şiiri 

Üzerine Denemeler. İstanbul. 

6. Dergide yayınlanmış bir makaleye atıf yapılması 

durumunda yöntem örnekteki gibi olmalıdır: 

 AKDAĞ, M. (1990). “Türk Eğitim Sisteminde Ya-

tay Ve Dikey Geçişler”. Milli Eğitim Dergisi, S. 94, 

s. 67-72.

7. Yapılan atıf yayınlanmamış bir teze ait ise kullanı-

lacak yöntem şu şekilde olmalıdır: 

 AKDAĞ, M. (1993). Genel Liselerin Matematik ve 

Fen Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar. Yayınlan-

mamış Doktora Tezi. İnönü Üniversitesi Sosyal Bi-

limler Enstitüsü. Malatya, Türkiye.

8. Yapılan atıf bir kongre veya sempozyum bildiri-

sine ait ise kullanılacak yöntem şu şekilde olmalı-

dır: 

 AKDAĞ, M. ve Tok, H. (2004). Geleneksel Öğretim 

ile Power Point Destekli Öğretimin Öğrenci Erişi-

mine Etkisi. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurulta-

yı. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Malatya. 

Türkiye. 06-09 Temmuz.

9. İnternette bir yayından yapılan atıf şu şekilde ol-

malıdır:

 KÖKEL, Coşkun. (2006). Seyyid Garip Musa Sultan 

Ocağı. http://www.aleviocaklari.com.22.10.2010
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GUIDELINES FOR MANUSCRIPTS TO BE SENT TO THE 
JOURNAL

1. Manuscripts must be written in Word 7 or 8 furt-

her version (IBM compatible). 

2. Manuscripts must be written in Times New Roman 

12 font, with 1,5 line spacing on only one page of 

the paper, and must be submitted to the editorial 

board as one copy and by  e-mail.

3. There is no page limitation for articles. Abstracts 

of the articles must also be sent to the board with 

maksimum 250 words for both in Turkish and 

English versions. Abstacts should briefly cover 

the purpose, scope, method and conclusions of the 

study. 

4. Indentation must be used but, not with space or 

tab key. Please use the paraghraph settings of the 

computer.

5. Author or authors’ name(s) must be written on a 

cover page. The cover page must also include the 

title, author(s)` adress(es), phone number, e-mail 

and fax number (if any). 

7. Authors might be asked to make some corrections 

on their manuscripts upon the evaluations of the 

referees of the journal. 

8.  Final decision for publication belongs to the bo-

ard. A letter concerning the decision of the board 

is going to be sent to the author(s) along with a 

copy of the referee evaluation as soon as possible. 

 MANUSCRIPTS MUST BE SENT TO: 

 THE JOURNAL OF ALEVİ STUDİES 
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 Ostim-ANKARA/TURKİYE

 Phone Number: +90.312 267 35 51

 Fax: +90.312 267 35 59
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 CITATIONS

1. Texts must follow in-text footnote system. In pa-

ranthesis in the text, author’s surname, date of 

publication, and page number is given. 

2. If the author’s name is mentioned, without quota-

tions, the name and surname of the author is not 

written on text footnote. Only the date of publica-

tion and page number of the cited sourse is given. 

3. If cited source has two authors, both are given in 

paranthesis in the text. 

4. If cited source has more than two authors, after the 

surname of the first author, “et als.” is used. 
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private explanations, on the same page and enu-

merated.

 REFERENCES

1. References must include only the cited sources 

and be given in alphabetical order. 

2. If more than one source of the same author are ci-

ted, they must be put in a chronological order. 

3. Book: 

  GÖLPINARLI, Abdulbaki. (1992). Alevi-Bektaşi 

Nefesleri. İnkılap. İstanbul.

4. Translated book:

 BAHTIN, M. M. (2004). Dostoyevski Poetikasının 

Sorunları. Çev: C. Soydemir. İstanbul.

5. Compiled book:

 IRZIK, S. (2004). Öznenin Vefatından Sonra Kadın 

Olarak Okumak. Ed: Parla ve Irzık. Kadınlar Dile 

Düşünce(s. 35-56). İstanbul.

6. A journal article:

 AKDAĞ, M. (1990). “Türk Eğitim Sisteminde Ya-

tay ve Dikey Geçişler”. Milli Eğitim Dergisi, S. 94, 

s. 67-72.

7. Unpublished thesis:

  AKDAĞ, M. (1993). Genel Liselerin Matematik ve 

Fen Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar. Yayınlan-

mamış Doktora Tezi. İnönü Üniversitesi Sosyal Bi-

limler Enstitüsü. Malatya, Türkiye.

8. Conference paper:

 AKDAĞ, M. ve Tok, H. (2004). Geleneksel Öğre-

tim ile Power Point Destekli Öğretimin  Öğrenci 

Erişimine Etkisi. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Ku-

rultayı. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Ma-

latya. Türkiye. 06-09 Temmuz.

9. Internet article:

  KÖKEL, Coşkun. (2006). Seyyid Garip Musa Sul-

tan Ocağı. http://www.aleviocaklari.com. 

 22.10.2010


