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Bu çalışmamızda biz, şehrimiz olan
Samsun yöresi Alevîlerini geleneksel algılar

ÖZET
Alevîlik, Türklerin İslamlaşma süreci ile
başlatabileceğimiz önemli bir sosyo-kültürel
farklılaşma hadisesidir. Alevîliğin ilk nüvelerini oluşturan anlayış ve eğilimler, bu süreçte özellikle göçebe ve yarı-göçebe hayat
tarzı yaşayan Türkmen boyları arasında
ortaya çıkmış ve zamanla kendi iç dinamiklerinden hareketle bazı gelişmeler göstermiştir. Türkmen topluluklarının XIII. yüzyıl
başlarında ortaya çıkan Moğol akınları sonu-

ve değişim ekseninde ele almaya çalışacağız. Bu çerçevede öncelikle, Samsun yöresi
Alevîleri’nin coğrafi dağılımları ile geleneksel inanç ve ibadet anlayışlarına değinilecek,
arkasından özellikle dedelik, düşkünlük ve
musahiplik gibi önemli geleneksel kurumlar ekseninde şehirleşme sürecinde Alevî
çevrelerin yaşadığı sosyo-kültürel değişim
ve dönüşümler ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Alevîlik, Dedelik,
Gelenek, Değişim, Şehirleşme Süreci.

cunda Anadolu’ya göç etmeleri neticesinde,
bu anlayış tarzı, Horasan ve İran coğrafyası
üzerinden bu bölgeye taşınmış ve yüzyıllar
boyunca değişik isimler ve şekiller altında
varlığını günümüze kadar sürdürmüştür.

ABSTRACT
Alewism is an important socio-cultural
differentiation event that has begun with
the process of Islamisation among Turkish
people. In this process first understandings

1 Bu makale, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile Samsun
Valiliği’nin birlikte düzenlemiş olduğu Samsun Sempozyumu (Samsun, 13-16 Ekim 2011)’nda yazar tarafından sunulan “Samsun Yöresi Alevîleri: Gelenek ve
Değişim” başlıklı bildirinin yeniden gözden geçirilerek geliştirilmiş olan şeklidir.
2 Prof. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Mezhepleri Tarihi Ana Bilim Dalı.

and tendencies of Alewism had appeared
among nomadic Turkish people. This manner of understanding had moved to Anatolia from Khorasan and Iran as a result of the
Turkish people migration to Anatolia owing
to the fact that Mongol invasion had appeared in the beginnings of thirteenth cen1
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tury and had lived under varied names and
forms for many centuries.
In this article, we will try to examine the
Alawis in Samsun region in the context of
traditional perceptions and change. In this
framework first of all, it is dealt with their
geographical dissociation and traditional
belief and worship understanding. In addition to this, it is analysed the socio-cultural
change of Alawis in the process of urbanisation in the context of important traditional
associations such as the institution of Dede,
indulgence and friendship.
Keywords: Alewism, The Institution of
Dede, Tradition, Change, The Process of Urbanisation.

Giriş

Bu çalışmamızda biz, şehrimiz olan
Samsun yöresi Alevîlerini, geleneksel algılar ve sosyo-kültürel değişim ekseninde ele
almaya çalışacağız. Bu çerçevede öncelikle,
Samsun yöresi Alevîleri’nin coğrafi dağılımları ile geleneksel inanç ve ibadet anlayışlarına değinilecek, arkasından özellikle dedelik, düşkünlük ve musahiplik gibi önemli
geleneksel kurumlar ekseninde şehirleşme
sürecinde Alevî çevrelerin yaşadığı sosyokültürel değişim ve dönüşümler ele alınacaktır.
Çalışmamızda sunulan bilgiler, Samsun
yöresindeki bazı Alevî/Bektaşî köylerinde
yapılan alan araştırmasına dayalı olarak
ortaya konulmuştur. Araştırmada özellikle
katılarak gözlem ve mülâkat gibi yöntemler
uygulanmıştır. Bu noktada Alevî çevrelerin
dinî anlayış ve algılayışlarının teorik yönleri

Alevîlik, Türklerin İslamlaşma süre-

ile ilgili boyutları kaynak kişilerle mülâkat;

ci ile başlatabileceğimiz önemli bir sosyo-

pratik ve törensel yönleri ise, yerinde ve ka-

kültürel farklılaşma hadisesidir. Alevîliğin

tılarak gözlem yoluyla incelenmiştir. Ayrıca

ilk nüvelerini oluşturan anlayış ve eğilimler,

sunmuş olduğumuz bilgiler, zaman zaman

bu süreçte özellikle göçebe ve yarı-göçebe

yazılı kaynakların bize verdiği bilgilerle

bir hayat tarzı yaşayan Türkmen boyları

mukayese edilerek gözden geçirilmiş ve ye-

arasında ortaya çıkmış ve zamanla kendi iç

niden değerlendirilmiştir.

dinamiklerinden hareketle bazı gelişmeler
göstermiştir. XIII. yüzyıl başlarında ortaya

1. Coğrafi Dağılım

çıkan Moğol akınları sonucunda, Türkmen

Toplumumuzun önemli bir parçasını

topluluklarının Anadolu’ya göç etmeleriy-

oluşturan Alevî çevreler, tarihsel gelişimleri

le birlikte bu anlayış tarzı, Horasan ve İran

ve toplumsal yapılarından dolayı, kent mer-

coğrafyası üzerinden Anadolu’ya taşınmış

kezlerinden ziyade kırsal alanlarda varlıkla-

ve yüzyıllar boyunca değişik isimler ve şe-

rını sürdürmüş, kapalı bir yaşam tarzı için-

killer altında günümüze kadar varlığını sür-

de kültür ve geleneklerini yaşatmışlardır.

dürmüştür.

Samsun ve çevresindeki Alevîlerin coğrafi
dağılımları, genel olarak şöyledir;
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Ladik ilçesi, Akyar, Meşepınar, Budak-

Kireçli köyleri, Kul Himmet Ocağı; Ladik’in

dere, Ortaköy, Otlukdere, Sarıgazel, Çamlı-

Kirazpınar köyü, Şeyh Hasan Ocağı ve Sa-

köy, Kuyucak, Söğütlü, Kirazpınar, Derinöz,

lıpazarı Avut köyünün bir kısmı ise, İmam

Oymapınar, Eynekaraca ve Köseoğlu köyle-

Zeynelabidin Ocağı; Ladik’in Meşepınar

ri; Havza ilçesi, Şeyhkoyun, Gidirli, İmircik,

köyü, Pir Sultan Abdal Ocağı; Alaçam’ın

Kayacık, Karga, Hacıdede, Ağcamahmut,

Kızlan köyü, Kaimoğlu Ocağı; Alaçam’ın

Aşağısusuz, Yukarısusuz, Irmakkıyısı, Ki-

Umutlu köyü, Gündoğdu (Kalkancılar)

reçli, Eymir ve Mürsel köyleri; Alaçam il-

Ocağı ile Havza’nın Mürsel köyü, Ateşoğlu

çesi, Kızlan, Killik, Örenli, Uzunkıraç, Yu-

Ocağı’na bağlıdır.3 Görüldüğü gibi, yöre-

karıelma, Vicikler, Kalıkdemirci, Şirinköy,

mizde karşımıza, çok değişik ve bol ocaklı

Alidede ve Umutlu köyleri; Terme ilçesi,

bir tablo çıkmaktadır.

Sivaslılar, Sepetçiler ve Çangallar köyleri ile
Sakarlı beldesi; Bafra ilçesi, Emenli, Dededağı ve Üçpınar köyleri; Vezirköprü ilçesi,
Güldere ve İmircik köyleri; Ondokuzmayıs
ilçesi, Dağköy, Yeşilköy ve Tepeköy; Çarşamba ilçesi, Karamustafalı köyü; Yakakent

Bu köyler içerisinde pilot olarak seçtiğimiz dört köyden bahsedeceğiz. Bunların ilki,
Bafra ilçesindeki Emenli köyü’dür. Tarihsel
geçmişi ile epey köklü bir köy olan Emenli
köyü, yaklaşık 500 yıllık bir maziye sahip-

ilçesi, Asmapınar köyü ve Salıpazarı ilçesi,
Avut köyü (Doğan, 1990: 100-103; Yaman,
2006: 125-126; İpek, 2010: 389; Aksüt, 2009:
123-128; Kenanoğlu-Onarlı, 2002: 105; Pehlivan, 2002: 737-738).
Bu köylerin bağlı olduğu ocaklara gelince, Vezirköprü ilçesi Güldere ve İmircik
köyleri, Keçeci Baba Ocağı; Bafra’nın Emenli
ile Çarşamba’nın Karamustafa köyü, Hubyar Sultan Ocağı; Terme’nin Sakarlı beldesi,
Sivaslılar ve Çangallar köyleri ile Salıpazarı
Avut köyünün çoğunluğu, Güvenç Abdal
Ocağı; Havza’nın bazı köyleri, Pîrî Baba
Ocağı; Ladik ilçesinin Budakdere köyü,
Havza’nın Karga köyü ile Bafra’nın Üçpınar
köyü, Ali Baba Ocağı; Karga köyünün bir
kısmı ile Ladik’in Sarıgazel köyü, Çilehane
(Gülaliler) Ocağı; yine Karga köyünün bir
kısmı, Ağuiçen (Karadonlu Can Baba) Ocağı; Havza’nın Aşağısusuz, Irmakkıyısı ve

3 Geleneksel anlamda var olan bu ocak geleneği, bazı
köylerde canlı bir şekilde yaşatılmakta, bazı köylerde
kısmen unutulmuş durumda, bazılarında ise, sadece
ocakların ismi bilinmektedir. Ayrıca bkz., Ali Yaman,
Kızılbaş Alevi Ocakları, s. 125; Orhan Yılmaz, Sıraçlar
(Anşabacılı ve Hubyarlar) Beydili Alevî Türkmenleri,
Veni Vidi Vici Yay., Ank., 2009, s. 36; Hamza Aksüt,
123-128; Yasin İpek, 389-390; Emrah Özdemir, Samsun
İli Havza İlçesi Karga Köyü Monografisi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2008, s. 266; Ali Osman
Aktaş, Avut Köyünün Halkbilimi Açısından İncelenmesi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ondokuz
Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun,
2007, s. 31, 37; Metin Kılıç, Vezirköprü İlçesi Güldere
ve İmircik Köylerindeki Alevî Vatandaşlarımızın Dinî
İnanç ve Yaşayışları, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans
Tezi), Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü,
Sakarya, 2009, s. 104-105; Ali Kenanoğlu-İsmail Onarlı, s. 105; Muhsin Pehlivan, 737-738; Ali Kenanoğlu,
“Hubyar Ocağı ve Hubyar Derviş”, Yol, VII, Ank.,
2000, s. 75; Ali Haydar Avcı, “Pir Sultan Ocağı”, Türk
Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, XLVI,
Ank., 2008, s. 91.
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tir. Aynı zamanda biraz kalabalık olan köy4,

Bunlar, Tokat ili, Almus ilçesi, Tomara köyü

Hubyar Sultan Ocağı’na bağlıdır. Bu köy-

merkezli Çilehane Ocağı, Sivas merkezli

de yaşayanlar, kendilerini Hubyar Sultan

Ali Baba Ocağı, Malatya Arguvan merkezli

Ocağı’na bağlı köyler arasında en gelişmiş

Ağuiçen Ocağı ile Sivas merkezli Pir Sultan

ve modern köy olarak ifade etmektedirler.

Abdal Ocağı’dır. Tüm bu ocakların dedeleri,

Zira köyde eğitim ve sanata çok önem veril-

belirli zamanlarda gelerek taliplerini görür-

diği görülmektedir. Ayrıca kendilerinin ce-

ler. “Talip görmek” ya da diğer bir ifade ile

mevi yaptıran ilk köylerden biri olduğunu

“dede kaldırmak”, Alevî geleneğinin olmaz-

da söylemektedirler (Yılmaz, 2009: 36; Avcı,

sa olmazları arasındadır (Yılmaz, 2009: 36).

1999).

Terme’nin Sivaslılar köyü ise, 300 haAvut

nelik büyük bir nüfusa sahiptir. Köyün ço-

köyü’dür. Önemli ölçüde Çepni Türkmen-

ğunluğu, Güvenç Abdal Ocağı’na bağlı olup

lerinden oluşan Avut köyü yerlileri, buraya

köyde Hubyar Sultan Ocağı mensupları da

Ordu’nun Fatsa ilçesi Hoybulut köyünden

vardır; zira bunlar, kendi ifadeleriyle, yak-

1959 yılında gelip yerleşmişlerdir. O tarihe

laşık 100-150 sene önce Tokat Niksar’dan

kadar, Fatsa’nın Hoybulut (yeni ismi Çiftlik

buraya gelip yerleşmişlerdir.6

İkincisi

Salıpazarı

ilçesinin

5

Belediyesi) köyünde yaşayan Avut köylüleri, yıllardır yaşadıkları toprakları bir mahkeme kararı ile köyün ağasına bırakmışlar

2. Geleneksel İnanç ve İbadet
Anlayışları

ve ardından o dönemin hükümetinin tek-

Alevîler, 1960’lı yıllara kadar kırsal

lifi ile bu köye yerleşmişlerdir. Daha sonra

alanlarda kapalı topluluklar halinde yaşa-

Malatya’dan gelenlerle birlikte kalabalık

mışlardır. Bu vakıa, ister istemez onların ge-

hale gelen köy, yüksek bir okur-yazar ora-

leneksel inanç ve ibadet anlayışlarını etkile-

nına sahiptir. Avut köyü, ocak olarak ço-

diği gibi, kültürel yapılarını da etkilemiş; dış

ğunluğu ile Güvenç Abdal Ocağı’na; köy-

çevre ile olan ilişkilerini zayıflatmıştır. Aynı

deki doğu kökenliler ise, İmam Zeynelabi-

durum, Samsun yöresinde yaşayan Alevî

din Ocağı’na bağlıdırlar (Ali Osman Aktaş,

çevreler için de geçerlidir.

2007: 4, 6-11, 31, 37).

Samsun yöresinde yaşayan geleneksel

Bir diğeri, eski ismi Kirenli olan

Alevî/Bektaşî kültürü, Amasya, Ordu ve

Havza’nın Karga köyü olup ayrı bir özelliğe

Tokat gibi komşu illerdeki Alevî/Bektaşî

sahiptir, zira bu köyde üç, hatta dört farklı

kültürü ile yakın durumda olduğu için ben-

ocağın temsilcileri bir arada yaşamaktadır.

zer özellikler taşımaktadır. Bu yüzden Samsun yöresini çevre illerle beraber değerlen

4 Emenli köyü, 140 hane olup yaklaşık 650 kişilik nüfusa sahiptir.
5 Avut köyü, yaklaşık 2.000 kişilik nüfusa sahiptir.

4

6 Orhan Yılmaz, 36.
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dirmek, hem bilimsel hem de sosyolojik bir

olan Hak, Tanrı anlayışını ifade eder. O,

zorunluluk olarak görünmektedir.

Kur’an’da da ifade edildiği gibi, sonsuz de-

7

Alevî/Bektaşî çevrelerde geleneksel anlamda inanç esaslarıyla ilgili bilgiler, daha
çok sözlü bir karakter arz ettiğinden dolayı
inanç esasları, dört başı mamur, çok belirgin
ve net özelliklere sahip değildir. Günümüz
Alevîlerini bu anlamda besleyen kaynaklar

recede esirgeyici ve bağışlayıcı olan yüce ve
aşkın bir varlıktır. Bu anlayışa göre Yüce Allah, tüm alemi yaratarak, alemde ve özellikle
insanda tecelli etmiştir. Böylece önemli ölçüde tasavvufî unsurlarla karışık bir vahdet-i
vücûd anlayışı ortaya çıkmaktadır.9

ise, Buyruk, Vilâyetnâme, Makâlât, Kum-

Deyişteki ikinci kavram olan Muham-

ru, Fazîletnâme ve Hüsniye gibi geleneksel

med, biraz belirsiz olmakla birlikte, nübüv-

kaynakların yanında Halil Öztoprak, Şinasi

vet anlayışını, yani peygamberliği ifade eder

Koç, M. Tevfik Oytan, A. Celalettin Ulusoy

ve genel olarak İslam kültüründe kabul edil-

ve Bedri Noyan gibi Cumhuriyet sonrası dö-

diği gibi algılanır. O, Yüce Allah’ın buyruk

nemde yaşamış yazarların eserleridir.8
Geleneksel Alevîlik, inanç noktasında Hak-Muhammed-Ali ya da AllahMuhammed-Ali deyişi ile ifade edilir. Aslında bu yaklaşım, Alevî/Bektaşî anlayışının özünü oluşturur. Ne var ki, bu deyişteki
Hak-Muhammed-Ali kavramlarının tek tek
mahiyet ve sınırlarını belirlemek ve birbirinden ayırmak oldukça güç görünmektedir. Bununla birlikte deyişteki ilk kavram
7 Çevre illerin Alevî/Bektaşî kültür ve geleneği için
bkz., Harun Yıldız, Anadolu Alevîliği Amasya Yöresi Bağlamında Bir İnceleme, Ankara Okulu Yay.,
Ank., 2014, s. 127-345; Cenksu Üçer, Tokat Yöresinde
Geleneksel Alevîlik, Ankara Okulu Yay., Ank., 2005;
Selim Eren, Sosyolojik Açıdan Ordu Yöresi Alevîliği,
(Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ank., 2002.
8 Geniş bilgi için bkz., Halil Öztoprak, Kur’an’da Hikmet Tarih’te Hakikat ve Kur’an’da Hikmet İncil’de
Hakikat, Can Yay., İst., 1990; Şinasi Koç, Gerçek İslam
Dini Kur’an ve Ehl-i Beyt Nedir?, Ank., 1978; M. Tevfik Oytan, Bektaşîliğin İçyüzü, Maarif Kitaphanesi, İst.,
1962; A. Celalettin Ulusoy, Hünkâr Hacı Bektaş Velî
ve Alevî-Bektaşî Yolu, Hacıbektaş, 1986; Bedri Noyan,
Bektaşîlik Alevîlik Nedir, Doğuş Yay., Ank., 1985.

9 Kısaca varlığın birliği anlamına gelen vahdet-i
vücûd, İslam dünyasında ünlü mutasavvıf İbn Arabî
(638/1240) ile zirve noktasına ulaşan tasavvufî bir
anlayıştır. Bu anlayışa göre, yaşadığımız alemde ne
varsa hepsi, Tanrı’nın varlığından, O’nun tecelli ve
tezahüründen ibarettir. Alemde var olan her şey,
Allah’ın isim ve sıfatlarının tecellisi olarak kabul edilir
ve Hakk’ın her sıfatta ve sıfatla ortaya çıktığına inanılır. Kendi içinde Tanrı-tabiat iç içeliğini barındıran bu
anlayış, Tanrı’yı varlık karşısında, zâtı itibariyle aşkın,
isim ve sıfatları itibariyle içkin kabul eder. Bu yönüyle
bütün varlıkları mutlak varlığın isim ve sıfatlarının birer görüntüsü ve tecellisi olarak kabul ederek kainatta
Allah’tan başka hiçbir varlığı kabul etmez. Böylece
hakiki varlığa nazaran onların ezeli ve ebedi yokluğu
ifade ettiğini keşf ve tecrübe yoluyla ortaya koymaya
çalışır. Bazı mutasavvıflara göre bu anlayış, tevhid’in
en son ve en mükemmel halidir. Geniş bilgi için bkz.,
Sadreddin Konevî, Vahdet-i Vücûd ve Esasları, (Çev:
Ekrem Demirli), İz Yay., İst., 2002, s. 9-106; Reynold
A. Nicholson, The Mystics of Islam, London, 1963, s.
148-168; Ebu’l-Âla Afifi, Muhyiddin İbnû’l-Arabî’de
Tasavvuf Felsefesi, (Çev: Mehmet Dağ), Kırkambar
Yay., İst., 1999, s. 70-80; Abdülbaki Gölpınarlı, 100 Soruda Tasavvuf, Gerçek Yay., İst., 1985, s. 40-56; Besim
Atalay, Bektaşilik ve Edebiyatı, Ant Yay., İst., 1991, s.
79-84; E. Ruhi Fığlalı, Türkiye’de Alevîlik Bektâşîlik,
Selçuk Yay., Ank., 1994, s. 217-225; 279-284; Mehmet
Yaman, Alevilik İnanç-Edeb-Erkân, Ufuk Yay., İst.,
1994, s. 289-290.
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ve öğretilerini insanlara ulaştırmak amacıyla, yine insanlar arasından seçtiği yüce ve
kutlu bir kişidir.
Üçüncü kavram olan Ali ise, velâyet
anlayışını ifade eder. Buna göre Hz. Ali,
tarihsel kişiliğine uygun bir şekilde, Hz.
Peygamber’in amcasının oğlu, damadı ve
en yakın arkadaşı olarak bilinir; ama önemli ölçüde de mitolojik/destansı bir anlayışla
ele alınır. O, Şâh-ı merdân, yani yiğitlerin
şahı olarak nitelenerek son derece insanüstü bir konumda değerlendirilir. Bu yüzden
Alevî çevrelerde önemli ölçüde tarihsel şahsiyetine uygun olarak algılanmaz. Onun,
Peygamber’in damadı ve en yakın arkadaşı olduğu bilinmekle beraber, insanüstü bir
takım özelliklere sahip, çok güçlü bir kişi
olduğu tasavvur edilir ve bu tasavvur, mitolojik bir takım ögelerle de donatılarak yüceltilir. Bunu yöremizde Alevî köylerinde
hâlâ okunmakta olan cönklerde bile görmek
mümkündür.10 Ayrıca yapılan cemlerde
sürekli böyle mitolojik, efsanevi ve kozmik
bir Ali imajı dile getirilir. Bu yüzden Alevî
çevrelerdeki Ali, önemli ölçüde mitolojik bir
varlık olarak tarihsel gerçeklerle örtüşmez.
Ali ile ilgili anlatılan menkıbe ve efsaneler,
bu önemli tarihsel karakterin, Alevî toplumunun kültürel belleğinde nasıl sembolik
bir şekilde canlı tutulduğunu ve ölümsüz
kılındığını gösterir. Burada Alevî belleğinde
Miraç hadisesinin nasıl ele alındığını örnek
olarak verebiliriz;
10 Cönkler, genellikle Hz. Ali’nin kahramanlıklarından söz eden Osmanlıca eserlerdir. Cumhuriyet’in ilk
yıllarında bunların bir kısmı, günümüz Türkçesine
çevrilmiştir.

6

“Hz. Muhammed, bir sabah erken(den)
Miraç’a gidiyordu. Ansızın yoluna bir aslan
çıktı. Aslan, üzerine kükremeye başladı. Hz.
Muhammed, ne yapacağını şaşırdı. Birden,
bir ses duydu:
Ey Muhammed! yüzüğünü aslanın ağzına ver!
Hz. Peygamber, söylenileni yaptı. Yüzüğünü aslanın ağzına verdi. Aslan, nişanı
alınca sakinleşti. Hz. Muhammed, yoluna
devam etti. Göğün en yüksek katına erişti.
Orada dostuna kavuştu. Onunla doksan bin
kelâm konuştu. Bunun otuz bini şeriat üzerine idi, inananlara indi. Kalan altmış bini
ise, Ali’de sırroldu” (Buyruk, 2006: 13-14).11
Bu mitolojik hadise, Alevî çevrelerdeki
Ali ile Muhammed tasavvurunu çarpıcı bir
şekilde ortaya koyduğu gibi, “Peygamberin
Ali sırrına ermesi” şeklinde de yorumlanır.
Bu bakış tarzında da öyle görünmektedir
ki, Hz. Muhammed ile Ali’nin aynı nurdan
yaratıldığına inanılmasının önemli bir etkisi
vardır.12
11 Ayrıca bkz., Buyruk, (Der: Sefer Aytekin), Emek
Basım Yayınevi, Ank., 1958, s. 7; Bedri Noyan, 4852; Mehmet Eröz, Türkiye’de Alevîlik Bektaşîlik, İst.,
1977, s. 222-223.
12 Alevî çevrelerdeki inanışa göre, alem ve ruhlar yaratılmadan önce Hz. Muhammed’in nuruyla birlikte
Ali’nin nuru da yaratılmıştır. Bu nur, Hz. Adem yaratılınca ona geçmiş, ondan da diğer insanlara geçerek
en son Abdülmuttalib’e kadar gelmiş ve onunla ikiye
ayrılarak yarısı, küçük oğlu Abdullah’a, diğer yarısı
da büyük oğlu Ebû Talib’e ve onun soyuna geçmişti.
Bkz., Yemînî, Hz. Ali’nin Faziletnamesi, (Çev: Abbas
Altınkaş, Yay. Adil Ali Atalay), Can Yay., İst. 1995, s.
24-25, 78-79; Yahya Benekay, Yaşayan Alevilik, Varlık
Yay., İst., 1967, s. 100.
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Bu şekilde tanrısal güçlerle donatılmış
insanüstü bir takım özelliklere sahip olan
Ali, Hz. Muhammed ile birlikte Alevî yolunun kaynağı olarak kabul edilir. Bu yüzden
Alevî çevrelerde Muhammed-Ali ifadesi
sık sık kullanılır. Bununla birlikte O, On İki
İmamları içine alan velâyet zincirinin ilk ve
en önemli halkasıdır.
Alevî/Bektaşî düşüncesi içerisinde
müstesna bir yeri olduğunu söylemeye bile
gerek duymadığımız Hz. Ali, her şeyden
önce olağanüstü bir şekilde sevilip, ona aşırı
bir şekilde hürmet gösterilir. Burada ortaya
çıkan Ali sevgi ve muhabbeti, ona tanrılık
vasfı yükleyecek bir özelliğe sahip değildir;
zira daha çok manevi açıdan ona duyulan
bir sevgi ve hürmet söz konusudur. Bu yüzden, yöremizde Ali’nin Tanrı olduğu inancına rastlanmaz.
Yine özellikle Türkmen Alevîleri, diğer
inanç esaslarıyla bağlantılı olarak, Kur’an’a
derin bir şekilde hürmet gösterip saygı duyarlar. Bunu, nesilden nesile aktardıkları
bazı gelenek ve göreneklerde görmek mümkündür. Bununla birlikte, Alevî çevrelerde
Kur’an’a yönelik bakış tarzı ile onu yorumlama biçiminde, yaygın İslamî anlayışlara göre, bazı farklılıkların ortaya çıktığı ve
yer yer bâtınî bir anlayışın benimsenip seslendirildiği görülür. Buna göre Kur’an’da
kelimelerin zâhir ve bâtın olmak üzere bir
takım anlam boyutları bulunur. Yine yukarıda ifade edildiği gibi, Hz. Muhammed’in
peygamberliğinin de genel İslamî anlayış
paralelinde kabul edildiği ve bu noktada
herhangi bir çekince ya da itirazın olmadığı
gözlenir. Bu bağlamda, Alevî çevrelerde Hz.

Muhammed’i tarihsel şahsiyetine uygun
biçimde benimseyenler olduğu gibi; Hz.
Muhammed’in peygamberliğini kabul edip
tarihsel şahsiyetini bilmeyen yahut önemsemeyenler de vardır.
Ahiret anlayışı ile ilgili olarak ise, Alevî
toplulukların, homojen bir bakış tarzı içinde
olmayıp bu noktada farklı bir takım eğilimlere sahip oldukları görülür; fakat ağırlıklı
anlayış, kıyamet, ahiret, cennet ve cehennem
gibi kavramları benimseyip bunlara inanmak yönündedir. Bu çerçevede, özellikle
yaşlı kesim arasında tenasüh13 inanışına da
13 Tenasüh inancı, öldükten sonra insan ruhunun başka bir varlığa intikal etmek suretiyle hayatını sürdürmesini ifade etmektedir. Buna göre insanda ölümlü
olan beden olup, ruh ölümsüzdür. İnsan bedeni öldükten sonra ruh, ilk hayatındaki durumuna göre bu
dünyada değişik bedenlere bürünerek farklı kalıplara
girmektedir. Bu dünyadaki ameli iyi olanların ruhu,
daha sonraki yaşamlarında yine iyi insanlara geçmekte; buna karşılık özellikle kötü ve günahkâr olanların
ruhu ise bazı sevimsiz hayvan ya da bitkilerin kalıbına
girerek ceza çekmektedir. Böylece ruh ve nefsin zaman
içinde temizlenip olgunlaştığına inanılmaktadır. Bu
inanışa Hristiyanlık, İslamiyet ve Yahudilik gibi büyük
dinlerin dışında hemen hemen tüm dinlerde rastlanılır.
Tenasüh’ün en çok hakim olduğu ve en fazla işlenip
geliştiği yer, Hindistan coğrafyasıdır. Zira bu inanış,
bu coğrafyada doğmuş olan Budizm’in temel öğretilerinden biri olup buradan diğer toplum ve kültürlere geçmiştir. Bu inancın Alevî/Bektaşî metinlerinde
de önemli oranda yansımaları görülmektedir. Daha
ileri okumalar için bkz., Isferâyînî, et-Tabsîr fî’d-Dîn
ve Temyîzü’l-Firkati’n-Nâciyeti ani’l-Firakı’l-Hâlikîn,
(Thk., Kemâl Yûsuf el-Hût), Beyrut, 1983, s. 136-139; A.
Yaşar Ocak, Bektaşî Menâkıbnâmelerinde İslam Öncesi
İnanç Motifleri, Enderun Kitabevi, İst., 1983, s. 133-146;
A. Bülent Baloğlu, İslam’a Göre Tekrar Doğuş Reenkarnasyon, Kitâbiyât Yay., Ank., 2001, s. 73-77; Carra
de Vaux, “Tenâsuh”, İA, XII/1, İst., 1979, s. 158-159;
Celal Kırca, “İslam Dinine Göre Reenkarnasyon”, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, III, Kayseri,
1986, s. 223-242.
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sık sık vurgu yapıldığı görülür (Doğan, 1990:

daki gibi değilse de, öncelikle temizlenmek

58). Kader inanışı ile ilgili olarak, genel an-

ve beraberinde bir takım ibadetleri yerine

lamda Allah’ın sadece iyilikleri yarattığına,

getirmek amacını içerir. Bu noktada hem te-

şer dediğimiz kötülükleri ise yaratmadığı-

mizlenmek amacıyla, hem de temel bir iba-

na, bunların insanlar tarafından işlendiğine

det olarak görülen âyin-i cem’e katılmadan

inanılır. Bu çerçevede ölüm ise, yok olmak

önce abdest alınır. Yine namaz ibadetine yö-

anlamına gelmeyip ruhun yer değiştirmesi

nelik, yukarıda ifade ettiğimiz gibi, farklı ta-

biçiminde kabul edilir. Bu yüzden “ölüm”

vır ve eğilimler görülür. Genelde büyük bir

kavramı, Alevî çevrelerde pek kullanılma-

kesimin, bir takım gerekçelerden hareketle,

yıp bunun yerine, “Hakk’a yürümek, kalıbı

kayıtsız bir tavır takındığı, hatta bu ibadetin

dinlendirmek ve gerçeklere kavuşmak” gibi

görmezlikten gelindiği görülür. Bu tutumda

deyimler kullanılır (Doğan, 1990: 58; Noyan,

da Alevî kültürünün geleneksel refleksleri-

1985: 166-167; Özdemir, 2008: 229-238).

nin etkili olduğu anlaşılmaktadır. Fakat buna

Geleneksel Alevîlik içerisinde inanç ilkelerinin yanında ibadet gerçeği de önemlidir. Her şeyden önce, Alevî topluluklar
içerisinde, İslam dininin öngörmüş olduğu
namaz, oruç, hac ve zekat gibi temel bir takım ritüeller, genel olarak reddedilmez; fakat bu noktada, İslam’ın ibadetlerine yönelik kayıtsız, ilgisiz ve nötr bir tutum ortaya
çıktığı gibi, bunları farklı şekillerde yapılan
yorumlarla benimseyenler de vardır. Bunların yanında zâhirî anlamda ibadetleri olduğu gibi kabul edip uygulayanlar da bulunmaktadır. Alevî/Bektaşî çevrelerin tarih

karşılık, yaygın İslamî inançları benimseyip
beş vakit namaz ibadetini kabul eden ve yerine getiren azımsanmayacak miktarda kişinin varlığı da gözlerden kaçmaz. Bu yüzden
Alevî köylerinin hemen hemen tamamında
cami vardır ve bu camiler, bizzat köylüler
tarafından yapılmıştır.14 Yine konu ile ilgili olarak dik namaz (cenaze namazı), yatık
namaz (rükû ve secdeli namaz) ve halka namazı gibi kavramlar, bazı Alevî köylerinde
kullanılmaktadır.15 Öyle görünmektedir ki,
tarih boyunca merkezî özellik arz eden dinî
bir mercinin olmayışı ve bağlayıcı görülen
yazılı bir metnin yokluğu ile Alevî topluluk-

boyunca İslamiyet’i sağlıklı bir biçimde öğ-

larının birbirinden kopuk sosyal yaşantısı

renip özümseyecek sosyo-kültürel ortam ve

gibi sebepler, Alevî anlayışları İslam dininin

şartlardan uzak kalmaları ibadetlere yönelik

yorumu noktasında ciddi farklılıklarla karşı

genel ilgisizliğin öncelikli sebebidir.

karşıya bırakmıştır.

İbadete hazırlık ve ona giriş anlamı taşı-

Yöremizde geleneksel Alevîlik, çalışma-

yan gusül ve abdest konusuyla ilgili olarak,

mızın başında ifade ettiğimiz ocak dedeleri-

yöremizdeki Alevî topluluklarının abdest
anlayışı, onlarla ilgili genel ve yaygın kanaatin aksine, tam olarak Sünnî topluklular-

14 Samsun Alevîleri üzerine yıllar önce çalışmış olan
Doğan da bu gerçeği, çalışmasında ifade etmektedir.
Bkz., Doğan, 82; yine bkz., Özdemir, 259.
15 Bkz., Doğan, 82.
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nin öncülüğünde yaşatılmaya çalışılmakta,

bank) verir. Ayrıca toplumun geleneksel an-

ayin ve erkân bu şekilde yerine getirilmek-

lamda kanaat önderi ve yol göstericisi olan

tedir. Ocak üyelerinden elde edilen bilgi-

dedenin, yine geleneksel değerler sistemin-

lere göre, genellikle kış aylarında köylerde

de en yüksek otorite olarak kabul edildiği-

düzenli olarak cem törenleri yapılmaktadır

ni belirtmeliyiz. Rehber, cem boyunca hem

(Özdemir, 2008: 270-301; Kılıç, 2009: 70-79).

dedeye hem ceme katılanlara yardımcı olur.

Cem törenlerinin modernleşme süreci ile

Peyk, cem için karar verildiğinde bunu tüm

birlikte şehir merkezlerinde, Alevî nüfu-

köylülere haber verir, onları ceme davet

sunun yoğun olduğu mahallelerde, isteğe

eder. Çerağcı, cemin başlarında çerağ yaka-

bağlı olarak artık yaz aylarında da yapıldığı

rak sembolik de olsa, cemevinin aydınlatıl-

görülmektedir.

masını sağlar. Aşık, cem esnasında saz ça-

Cemler, bir bakıma geleneksel Alevîliğin
ibadet anlayışını yansıtmaktadır. İbadet
amacıyla değişik zamanlarda yapılan cemler, her şeyden önce geleneksel Alevî inanç
ve ibadet anlayışlarının pratize edilmiş ideal biçimleridir. Cemler, yöremizde ikrar
verme, Abdal Musa (birlik), görgü (sorgu),
muharrem ve musahiplik cemi gibi değişik
isimler altında ve farklı zamanlarda icra edilirler. Ayrıca Sıraçlar arasında Can ekmeği
ile düğün-nişan cemi gibi değişik cemler de
yapılır.

lıp, deyiş, düvaz ve miraçlama okur. Gözcü,
ortamın düzen ve sükunetini sağlar, ceme
katılanları oturacakları yerlere yerleştirir.
Sakka/İbriktar, dede tarafından dualanan
suyu, Hz. Hüseyin ve arkadaşlarının şehadeti anlatılırken ceme katılanlara dağıtır ve
onlara abdest suyu verir. Kendisine Seyyid-i
Ferraş da denilen Süpürgeci, yapılan hizmetlerin arkasından gelerek cem meydanını
simgesel olarak süpürür. Semahçı, erkânın
sonuna doğru semah yapar. İznikçi, cemevinin temizliği ile ilgilenir. Bekçi, cemevinin ve ceme katılanların güvenliğini kapıda

Cemlerde önemli bazı ritüeller, on iki

durarak sağlar, içeri girenleri kontrol eder,

erkân/hizmet olarak biraz da sembolik bi-

ayrıca ceme katılanların evlerine göz kulak

çimde canlandırılıp icra edilir. On iki hiz-

olur. Kurbancı ise, kurbanın kesilip pişiril-

met, On İki İmam’ı sembolize eder. Hizmet

mesi ve diğer yemek işleriyle ilgilenir.16

sahipleri sırası ile, Dede (Mürşit), Rehber
(Pîr), Peyk, Çerağcı (Çırakman), Aşık (Zâkir),
Gözcü, Sakka (İbriktar), Seyyid-i Ferrâş (Süpürgeci), Semahçı (Pervane), İznikçi, Bekçi
ve Kurbancı’dır. Bunların her birinin ayrı
bir postu olup cem esnasındaki görevleri
de birbirinden farklıdır. Örnek olarak dede,
erkânı yönetip yol gösterir ve hizmetlerin
sonunda hizmet sahiplerine dualarını (gül-

Bazı iddiaların aksine, cemlere içki
sokulmaz.17 Bazı köylerde aşıklar, sazın yanında keman da çalarlar (Özdemir, 2008:
303-304). Bir ibadet olmasının yanı sıra cem
ritüeli, Alevî/Bektaşî topluluğunun bir araya gelip kaynaşması, yaşanan değişik prob16 Cem ritüeli ile ilgili geniş bilgi için bkz., Mehmet
Yaman, Alevilikte Cem, Can Yay., İst., 2003, s. 12-83.
17 Bkz., Ali Osman Aktaş, 17, 68-81.
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lemlerin çözüme kavuşturulması ve böylece

İslamî bazı ögeler taşımakla birlikte, daha

insanlar arasında sosyal dayanışmanın sağ-

çok eski Türk kültürü içerisinde görülen bazı

lanması gibi önemli fonksiyonlara sahiptir.

inanç ve ritüellerin günümüzdeki uzantısı

Geleneksel Alevîliğin en önemli unsurlarından biri de, oruç ibadetidir. Alevî
çevrelerin önemli bir kesiminin Ramazan
orucuna soğuk bakıp bunu tutmadığı görülmekle beraber, bu ayın son bir haftası ya
da son üç günü oruç tutanlar vardır. Buna
karşılık, özellikle kırsal kesimde ve yaşlı kuşak arasında gelenekte önemli bir yeri olan
muharrem orucu tutulur. Aslında bir yas/
matem orucu olan muharrem orucu, yöremizde Kerbelâ’da şehit olan ve bu ay içinde
on iki gün boyunca aç ve susuz kalan Ehl-i
Beyt’in yasını tutmak amacıyla tutulur. Bu
yüzden Alevî köylerinde muharrem ayı içerisinde tam bir yas havası vardır. Bu oruç

niteliğindedir. Kurbanlar, genel olarak iki
kısma ayrılır:

a) İçeri (cem) kurbanları:
Muharrem kurbanı, Abdal Musa (birlik) kurbanı, görgü (şahıs) kurbanı, musahip
kurbanı, bayram kurbanı, düşkün kaldırma kurbanı, dâr (kabir) kurbanı gibi ibadet
amacıyla kesilen kurbanlardır.

b) Dışarı (adak) kurbanları:
Bunlar da sadece, adak amacıyla kesilen
kurbanlardır. Ayrıca bazı köylerde Hıdrellez
ve Nevruz kurbanları da kesilir (Ali Osman
Aktaş, 2007: 61-68; Özdemir, 2008: 262-265).

süresince su içilmez, etli yemekler yenmez,

Cem törenleri, muharrem orucu ve

traş olunmaz, düğün ve nişan gibi törenler

kurban geleneği gibi, yöremizde yaşayan

yapılmaz, evlerde televizyon izlenilmez,

Alevî/Bektaşî çevrelerdeki ibadet telakki-

ayrıca giyilen kıyafetler de genelde siyah

lerinin tasavvuf ve tarikat merkezli oldu-

renkli olur. Muharrem orucunun yanında

ğu görülmektedir. Namaz, abdest, oruç ve

Alevî köylerinde Hızır, Hıdrellez ve kırk se-

hac gibi temel İslami ibadetlere, yaygın an-

kiz perşembe oruçlarının da tutulduğu göz-

layışlarla birlikte, farklı ve yeni yorumlar

lenir (Ali Osman Aktaş, 2007: 44-45, 53-61;

getiren Alevî/Bektaşî toplumunun ibadet

Özdemir, 2008: 261-262). Bu noktada orucu,

telakkilerinin merkezinde cem törenleri ve

‘aslolan kişinin nefsine hakim olmasıdır, aç

cem törenlerinin merkezinde de toplumun

ve susuz kalması değil’ şeklinde bâtınî bir

yol göstericisi ve kanaat önderi olan dedeler

tarzda yorumlayanlar da vardır (Yılmaz,

vardır.

2009: 37).
Alevî/Bektaşî çevrelerde kurban ibadet
ve geleneği de çok önemli bir yer tutar; öyle
ki kurbansız bir bayram görmek mümkün
değildir. Bunun için Alevî çevrelerde tığlamak deyimi kullanılır. Kurban geleneği,
10

3. Sosyo-Kültürel Değişim Süreci
Ülkemizde yaşayan Alevîler, yüzyıllar
boyunca kırsal alanlarda kapalı bir yaşam
tarzını sürdürmüşlerdir. Bu yüzden dış çevre ile ilişkileri, asgari düzeye inmiş, hatta
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tamamen kesilmiş; sadece kendi aralarında

mek, et yemek ve tıraş olmak iyi görülmez.

komşuluk ilişkileri kurmuşlar, kendi içlerin-

Oysa şehirde memur olarak yaşayan Alevî

de evlenmişler, alışverişte bulunmuşlar; bu

kökenli birinin, on iki gün boyunca sakal tı-

şekilde kendilerine özgü bir kültür geliştir-

raşı olmadan çalışması pek mümkün gözük-

mişlerdir (Soyyer, 1996: 15).

memektedir.

Bu durum, ülkemizde Cumhuriyet’in

Şehirleşme ile birlikte, yeni yetişen ku-

kuruluşuna kadar devam etmiş, başlayan bu

şaklar kendi kültür ve geleneklerinden uzak

yeni süreçte yaşanan ciddi sosyo-kültürel ve

bir şekilde yetiştikleri için kendilerini boş-

ekonomik gelişmeler, tüm toplumsal kesim-

lukta hissetmişlerdir. Öyle ki, bu süreçte te-

leri etkilediği gibi, Alevî çevreleri de etkisi

mel olarak geleneksel âdâb-erkân, hatta Ehl-i

altına almıştır. Özellikle, 1950’li yıllardan

Beyt ve On İki İmamlar’ın isimleri bile artık

sonra Alevî çevreler, şehirlere yapılan göç-

unutulmaya başlanmıştır (Eren, 2002: 169).

ler nedeniyle, köy hayatından kent haya-

Alevî geleneğinden bu şekilde uzaklaşma

tına doğru bir geçiş süreci yaşamışlardır.

ve kopuş, genç kuşak arasında gelenekteki

Giderek çoğu kentsel yerleşim birimlerinde

ritüellere yönelik ilgisizliği de başlatmıştır.

yaşamaya başlayan Alevîler, kendilerini geleneksel köy yaşamından çok farklı bir toplumsal yapı içerisinde bulmuşlardır.

Ayrıca şehir merkezlerinde yaşanan
yeni ortamlarda, daha önce ilişkide bulunulmayan kendilerinden farklı gruplarla

Yine şehirlere göçlerin yanında eğitim

ilgili olarak, eskiye oranla çok daha olum-

ve iletişim araçlarındaki gelişmelerle birlik-

lu yaklaşımlar benimsenmeye başlanmıştır

te, eğitim ve ekonomik refah düzeyinde iler-

(Yaman, 2002: 904). Kapalı toplumdan adeta

lemeler gerçekleşmiş, bu yüzden daha önce

açık topluma geçişin yaşandığı bu süreçte

“sır” ya da “tabu” olarak görülen pek çok

Alevî çevreler, dışarıya açıldıkça daha önce

konu, artık açıkça konuşulur ve tartışılır ol-

bağlı kaldıkları kurum ve sınırlar, daha sık

muştur. Bu durum, geleneksel Alevîliğin de-

ve kolay aşınmaya başlamıştır.

delik, musahiplik ve düşkünlük gibi hemen
tüm kurumlarını sarstığı gibi, dede-talip
ilişkileri de parçalanmış ve dedelik kurumu
giderek işlevsiz hale gelmiştir (Yaman, 2002:
902; Shankland, 1999: 321; Bozkurt, 2002:
197-200).
Bu süreçte, köy hayatında herhangi bir
sorun yaşamayan Alevî ritüellerinden bazıları, kent hayatında zorunlu olarak bir takım değişmelere uğramıştır. Örneğin, Alevî
geleneğinde Muharrem ayı içerisinde su iç-

Ülkemizdeki Alevîler için yaşanan bu
değişimi rahmetli Cemal Şener, şöyle ifade
etmektedir:
“Bugün Alevî anne-babadan doğmuş
olmasına rağmen 45-50 yaşına gelmiş, ama
henüz Alevîlerin ibadeti olan cem törenine
girmemiş bir kuşak bulunuyor. Bu kuşak,
Kerbelâ olayının öyküsünü, on iki imamların akıbetini, Pir Sultan’ı, Hacı Bektaş Veli’yi
ebeveynlerinin kırık dökük bilgilerinden öğ11
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renmişler… Ama ne bir cem ayininde bulun-

leneksel işlevleri zayıflamış, hatta modern

muşlar, ne de o ruh halini yaşayabilmişler…

kent ortamında bu işlevler, farklı kurum-

Alevî olup da tarikata girmeyen çok insan

lar tarafından yerine getirilir hale gelmiştir.

olduğu gibi, bugün cem görmemiş, semah

Böylece geçmişte, dedelerin Alevî topluluk-

görmemiş, görgü görmemiş Alevî insan sa-

ları içinde toplumsal hayatın tamamına ya-

yısı, Alevî kökenli insanların çoğunluğunu

yılmış olan rol ve ilişkileri, artık neredeyse

oluşturuyor. Musahibi olan Alevî sayısı,

ortadan kalkmıştır. Bu süreçte dedelerin

genel Alevî nüfusunun küçük bir azınlığını

yerini, araştırmacı-gazeteci, akademisyen

oluşturuyor” (Şener, 1996: 134-135).

ve yazarlardan oluşan yeni bir elit tabaka-

Aslında geleneksel Alevîliğin bu süreçte
yaşadığı değişimi anlayabilmenin en önemli
anahtarlarından biri, Ali Yaman’ın ifade ettiği gibi, dedelik kurumudur; çünkü bu kurum, yapısı gereği Anadolu’da yüzyıllardır
Alevîliği yaşatıp ve yeni kuşaklara aktararak önemli roller üstlenmiştir.18 Bu noktada,
Cumhuriyet’in kuruluşu ile birlikte yaşanan
gelişmeler, Alevî topluluklar üzerinde dedelerin yüzyıllardır süren otoritelerini sona
erdirmiş; bu durum, dedelik kurumunda
işlevsel bir krize yol açarak dedelerin ge-

nın ve bunların öncülüğünde kurulan vakıf
ve derneklerin aldığı görülmektedir. Her ne
kadar dedeler, bu organizasyonlarda belli
hizmetleri yerine getirseler de sahip oldukları konum, eskiye oranla çok zayıflamış durumdadır (Yaman, 2002: 902; Yaman, 2003:
339-352). Vakıf ve dernekler, Alevî geleneklerini cem törenleri vasıtasıyla kentlere ve
modern yaşama taşımaya çalışsalar da, söz
konusu oluşumların birer baskı grubu ya da
menfaat birliğine dönüştükleri görülmektedir (Tatar, 2008: 130-131).
Dedeler, yaşanan bu gelişmeler karşı-

18 Alevî dedelerinin genel tipolojik özellikleri ve geleneksel işlevleri için bkz., Mehmet Eröz, 106-108; Nejat
Birdoğan, Anadolu ve Balkanlar’da Alevi Yerleşmesi
Ocaklar-Dedeler-Soyağaçları, Mozaik Yay., İst., 1995,
s. 143-147; Ayhan Yalçınkaya, Alevilikte Toplumsal
Kurumlar ve İktidar, Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yay.,
Ank., 1996, s. 92-96; Ünver Günay, “Türk Dünyasının
Din Önderleri Tipolojisi”, Uluslararası Türk Dünyası
İnanç Önderleri Kongresi (23-28 Ekim 2001), Tüksev
Yay., Ank., 2002, s. 407-409; Abdülbâki Gölpınarlı,
“Kızıl-baş”, İA, VI, İst., 1977, s. 792-793; Harun Yıldız,
“Alevîlerde Dedelik Kurumu”, Alevilik, (Haz. İsmail Engin/Havva Engin), Kitap Yayınları, İst., 2004, s.
326-334; Piri Er, “Anadolu Aleviliğinde Dedelik Kurumu, İşlevleri ve Güncel Konumu”, II. Türk Halk
Kültürü Araştırma Sonuçları Semp. Bildirileri, Kültür
Bakanlığı Yay., Ank., 2000, s. 268-273; Gloria L. Clarke,
“Ocakzâde Dedelerin Geleneksel ve Güncel Durumu”,
Folklor/Edebiyat Dergisi, XXX/2, İstanbul, 2002, s.
127-144; M. Naci Orhan, “Dedeler ve Dedelik”, Cem
Dergisi, XXXII, İst., 1994, s. 16-17.
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sında kendilerini yenileyemeyince, hadiseleri yönlendirme gücünü kaybettikleri gibi,
sosyal gelişmelerin artık gerisinde kaldılar.
Bundan dolayı dedeler, kent kültürünü almaya başlayan yeni kuşakların ihtiyaçlarına
karşılık veremedikleri gibi, sürekli anlata
geldikleri eski sözlü kültür ağırlıklı geleneksel bilgi ve menkıbeler, yeni yetişen eğitimli
gençler arasında ilgi uyandırmaz hale gelmiş; hatta yer yer dedeler, bilgisizlikle suçlanmışlardır. Artık günümüzde içinde bulunulan durum, özellikle dedelik kurumu ve
dedeler açısından bir geçiş aşamasını ifade
etmektedir. Bu süreçte sadece dedelik değil,
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musahiplik19 ve düşkünlük20 gibi Alevîliğin
diğer önemli geleneksel kurumları da en
fazla yıpranan kurumlar haline gelmiştir.
Kırsal kesimin çözülmesi ile birlikte bu iki
geleneksel kurum da neredeyse tamamen
kaybolmaya başlamıştır.
1980’li yılların sonunda Avrupa’da doğu
bloğunun çökmesi ve beraberinde ülkemizde yaşanan gelişmelerle birlikte, yeni Alevî
kuşakların yeniden kendi geleneksel yapılarına yönelmeye başladıkları görülmektedir.
Bu yüzden özellikle kent merkezlerinde geleneksel kurum ve kurallar yeniden canlandırılmakta ve inşa edilmektedir. Dede-talip
ilişkileri zayıflamış olmakla birlikte, yeniden bu geleneksel değerler öne çıkmaya
başlamıştır. Ayrıca aile yapısındaki gelişmelerden, iletişim araçlarından yararlanmaya,
siyasal yönelişlere ve güncel sorunlara ba19 Alevî geleneğinde musahiplik, daha önce ikrar vermiş evli iki kişinin eşleriyle birlikte, dedenin ve cem
topluluğunun önünde, Hakk’a yürüyünceye kadar
kardeş kalacaklarına, birbirlerini koruyup kollayacaklarına, birlik ve beraberlik içinde yaşayacaklarına
dair söz vermeleri biçiminde gerçekleştirilen ve bir törenle tesis edilen toplumsal bir akrabalık kurumudur.
Musahipliğin günümüzde artık çok az uygulandığı
görülmektedir. Geniş bilgi için bkz., Esat Korkmaz,
Ansiklopedik Alevilik-Bektaşilik Terimleri Sözlüğü,
Kaynak Yay., İst., 2003, s. 304-314; Mehmet Yaman,
Alevilik, s. 211-215.
20 Düşkünlük, Alevî kültür ve geleneğinde yol terbiyesine aykırı davranan suçlu bir kimsenin içinde bulunduğu duruma denir. Bir başka ifadeyle düşkünlük,
Alevî örf ve âdeti ile ahlak anlayışının hoş görmeyip
yasakladığı şeylerin yapılması durumunda uygulanan bir suçluluk ve yaptırım durumudur. Bu durumda olan bireye, Alevî geleneğinde düşkün denilmekte
ve bununla ilgili örfî hukuk uygulanmaktadır. Bkz.,
Esat Korkmaz, 125-126; Hüseyin Bal, “Alevi-Bektaşi
Örf Hukuku/Düşkünlük Kurumu ve İki Ahitname
Çözümlemesi”, Yol, III, Ank., 2000, s. 71-82.

kışa kadar pek çok alanda değişim gözlenmektedir (Yaman, 2002: 904-905).
Yaşanan bu yeni süreçte, Alevî çevrelerinin kendilerini ifade ederken çeşitli zorluk
ve sorunlarla karşılaştıkları görülmektedir.
Bu sorunlar ise, hem Alevîliğe ilişkin bilgilerin yazılı hale dönüştürülemeyip hâlâ sözlü bir formda ifade edilmesinden, hem de
çeşitli siyasal/ideolojik akımların Alevîliği
maniple etmeye çalışmasından ileri gelmektedir. Buna karşılık, günümüzün değişen
koşullarında Alevî ve Sünnî toplulukların
üyeleri arasında anlaşma eğilimleri giderek
artarken; arada potansiyel olarak var olan
çatışma eğilimi, azalmaktadır. Çatışmayı
besleyen dinamikler, günümüzde hâlâ potansiyel olarak bulunmakla birlikte bunlar,
eskisi gibi etkili değildir. Bu yüzden her iki
kesim arasındaki anlaşma, uzlaşma ve kaynaşma eğilimi, giderek güçlenmektedir; bu
durum, her iki kesimin bu ülkede birbirini
tanıma ve birlikte yaşama zorunluluğundan
kaynaklanmaktadır.21
21 Ayrıca Alevî çevrelerin yaşamış olduğu sosyokültürel değişim süreci ile ilgili değişik bakış tarzları
ve yaklaşımlar için bkz., Fuat Bozkurt, Çağdaşlaşma
Sürecinde Alevîlik, Doğan Yay., İst., 2000, s. 143-145;
İlyas Üzüm, “Modernizmin Alevi Toplumu Üzerindeki Etkileri”, İslam ve Modernleşme II. Kutlu Doğum
İlmi Toplantısı, İSAM Yay., İst., 1997, s. 277-291; Necdet Subaşı, “Türk Modernleşmesi ve Alevilik”, Folklor/Edebiyat Der., VIII/29, İst., 2002/1, s. 101-107;
Ali Yaman, “Son Araştırmaların Işığında Alevi İnanç
Önderleri”, s. 901-905; M. Hakan Yavuz, “Değişim Sürecindeki Alevî Kimliği”, Alevîler/Alewiten, (Ed. İsmail Engin, Erhard Franz), Deutsches Orient-Institut,
Hamburg, 2000, I, 75-96; Ali Aktaş, “Kentleşen Alevilik ve Sorunları”, Yol, XI, Ank., 2001, s. 87-93; Elise
Massicard, “Alevism in the 1960’s: Social Change and
Mobilisation”, Alevis and Alevism Transformed Identities, (Ed. Hege Irene Markussen), The Isıs Press, İst.,
2005, s. 109-135.
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Sonuç
Anadolu Alevîliğinin içinden geçmekte olduğu bu sosyo-kültürel değişim süreci,
özünden, yani temel ilke ve değerlerden kopulmaya fırsat verilmeden ve bunun yanında katı ve kuru bir gelenekçiliğe de dönüşmeden devam edebilirse, yaşanan zorluk
ve sorunlar çözülebilir nitelik kazanacaktır.
Aksi halde Alevîlik, değişik ideolojilerin
hedef tahtası olmaya devam edecektir; zira
sadece Alevî doğmuş olmaları sebebiyle,
kendilerine kimlik olarak Alevîliği seçen
yeni kuşaklar, hem çağdaş ideolojilerin,
hem de kendilerinin, Alevîliğin geleneksel
kurumlarına yönelik yapmış olduğu sorgulama ve sert eleştiriler nedeniyle, adeta bir
kimlik krizi yaşamaktadır. Öte yandan bu
hengâmede Alevîlik, siyasal mücadele içerisinde olanlar tarafından siyasetin merkezine doğru çekilmeye çalışılmaktadır. Yine
bu süreçte genç kuşaklar, yeni arayışlar içine girerken hem popüler kültürün hem de
değişik siyasal ve ideolojik akımların ciddi
anlamda etkisi altında kalmaktadır. İşte bu
yüzden, içinden geçmekte olduğumuz değişim süreci, dengeli ve kontrollü bir şekilde
sürdürülmelidir.
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BEKTAŞÎ BABASI, ŞAİR YENİPAZARLI GURBÎ VE ESERİ1
POET GURBÎ FROM YENIPAZAR, THE FATHER OF
BEKTASHI, AND HIS WORK

M. Fatih KÖKSAL2

1

Gurbî ve eserleri her yönüyle tanıtılmaya
çalışılmıştır. Yenipazar’da şehir mezarlığı

ÖZET
Bektaşî babası Gurbî (1698/99-1771/
72?), şuara tezkirelerinde adı geçmeyen
bir şair ve mutasavvıftır. Günümüzde
Sırbistan’ın Sancak bölgesinde kalan ve bugünkü adı Novipazar olan Yenipazar’da
doğmuştur. Asıl adı Derviş Ahmed olan
Gurbî’nin elde bulunan tek nüshası İstanbul
Büyükşehir Belediye Kütüphanesi Atatürk

içinde bulunan türbesi ve bu türbedeki kitabelerden devrinde yörenin önemli mutasavvıflarından biri olduğu anlaşılmaktadır.
Hem aruz hem hece ölçüsüyle şiirler söyleyen Gurbî, orta derecede bir şair ise de; özellikle Hz. Ali ve 12 İmam’ı öven manzumelerinde, memleketi olan Yenipazar’a ve hemşerilerine dair şiirlerinde son derece coşkun,
içten bir lirik şair olarak karşımıza çıkar.

Kitaplığı, O. 109 numarada kayıtlı bir Dîvân’ı

Anahtar Kelimeler: Gurbî, Bektaşîlik,

ile Dîvân’ın başında yer alan Eimmetü’l-

Yenipazar (Novipazar), Eimmetü’l-asliyye,

asliyye adlı 12 İmam övgüsünü içeren 195

Şehir Şiirleri.

beyitlik bir küçük mesnevisi vardır.
Bu makalede, hakkında kimi eserlerde parça parça bilgiler bulunmakla birlikte
hayatının en önemli safhaları meçhul kalan
1 Bu yazı, adı geçen şairi tanıtmak üzere 19 Temmuz
2011 tarihinde Sırbistan’ın Novipazar (Yenipazar) şehrinin Halk Kütüphanesi’nde verdiğimiz konferansın
makaleye dönüştürülmüş şeklidir. Bu vesileyle konferansı tertip eden Avdiya Salkoviç ve şehir gezisinde
mihmandarlığımı yapan Fuat Bacinanin’e teşekkür
etmek isterim.
2 Prof. Dr., Ahi Evran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.

ABSTRACT
Gurbî, the father of Bektashi (1698/99
-1771/72?) is a poet and a mystic whose
name hasn’t been seen in şuara tezkires.
He was born in Yenipazar of which current
name is Novipazar and which takes place in
the Sancak part of Serbia nowadays. Gurbî
whose real name is Dervish Ahmed has a
Dîvân whose only one copy is registered at
Atatürk department in the Istanbul Metropolitian Municipality Library with the number
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O.109 and a short mathnawi whose name is

Tuman: 2/726).3 Sadettin Nüzhet Ergun

“Eimetü’l-asliyye” that is to 12 Imam praises

da şair hakkında kısa bilgiler vermiş (1960:

and 195 verses taking place at the beginning

137-142), Türk Ansiklopedisi, Türk Dili ve

of the divan.

Edebiyatı Ansiklopedisi ve Alevî Bektaşî

In this article, Gurbî about whom there
are some fragmentary information at some
works and whose the most important part of
life has been unknown, and his works have
been tried to be introduced at all points.
When his mausoleum in the city graveyard
in Yenipazar and the inscriptions at this
mausoleum are considered, it is understood
that he was one of the most important mystics of his time. Gurbî who said poems both
with aruz meter and syllabic meter is a mediocre poet but he is seen as a quite enthusiastic and sincere lyricist especially with the
poems at Hz. Ali, 12 Imam praises and with
the poems about his hometown, Yenipazar
and his fellow citizens.

Şairleri Antolojisi’nde de Ergun’un bilgileri
özetlenerek tekrar edilmiştir (“Gurbî”, 1970:
18/115; “Gurbî”, 1979: 3/381; Özmen, 1995:
3/297).

Kaynaklara Göre Gurbî
Gurbî’nin hayatına tespitlerimize geçmeden önce, adı geçen kaynaklardan şaire
dair en etraflı bilginin bulunduğu Osmanlı
Müellifleri’nde verilen bilgiler başta olmak
üzere mevcut bilgileri değerlendirelim.
Bursalı Tâhir “Gurbî Dervîş Ahmed” maddesinde onun hakkında “Tosyalı olduğu
mervîdir.” demektedir. Gurbî Dîvânı’nı
gördüğü anlaşılan Bursalı Tahir’in, Dîvân’ın
pek çok yerinde Yenipazarlı olduğu kayıtlı
olmasına rağmen bu rivayeti nereden nak-

Keywords: Gurbî, Bektashiness, Yenipa-

lettiği ve kayda değer bulduğu anlaşılama-

zar (Novipazar), Eimmetü’l-asliyye, Town

maktadır. Bursalı Tahir Efendi eserinde,

Poems.

Gurbî’nin 15 Muharrem 1175’de (16 Ağustos 1761) 16 yaşında taun hastalığından ölen

GURBÎ’NİN HAYATI
Gurbî, şuara tezkirelerinde adı geçmeyen bir şairdir. Şairin dîvânı üzerine yapılan
bir yüksek lisans tezinde, Gurbî’nin hayatı
hakkında kaynaklarda bilgi bulunmadığı ifade edilmektedir (Selçuk 2007: 8). Şair
tezkirelerinde anılmamakla birlikte Gurbî
hakkında Osmanlı Müellifleri’nde ve oradan naklen Tuhfe-i Nâilî’de bilgi verilmektedir (Bursalı Mehmed Tâhir, 1333: 2/350;
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Abdulvehhâb adlı bir oğlunun olduğunu,
oğlu hakkında aruz ve hece ölçülerinde
mersiyeler yazdığını, o mersiyelerden birinde karısının oğlundan önce öldüğünü söylediğini, ailesinden bir kızı ve bir oğlu olduğunu ve ailece pek çok sıkıntılara maruz
kaldıklarını kaydeder (1333: 2/350). Ancak
Dîvân’ın bugün elimizdeki yegâne nüshası
3 Tuhfe-i Nâilî’nin faksimile basımı için hazırlanarak eserin başına konan Lâtin harfli şairler dizininde;
Gurbî’nin adı Garbî olarak aktarılmıştır. Bkz. Tuman,
2001: 1/37.
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olan İstanbul Atatürk Kitaplığı A 109 numa-

“Bu şairin hayatı hakkında tarihî men-

rada kayıtlı nüshada bu mersiyelerin hiçbiri

balarda ufak bir bilgiye tesadüf edemedim.”

mevcut değildir. Bu da bize eserin bilinme-

diyen Sadettin Nüzhet Ergun (1960: 137) ise

yen en az bir nüshası daha bulunduğunu

şairin Dîvân’ından hareketle bazı bilgilere

göstermektedir. Bu bilgilerden sonra akla

ulaşmıştır. Asıl adının Ahmed, babasının

Osmanlı Müellifleri’ndeki Gurbî’nin başka

adının Ali, doğum yerinin Yenipazar oldu-

birisi olması ihtimali gelebilir. Ama öyle

ğunu tespit eden Ergun; şairin Edirne’de

olmadığı eserdeki diğer bilgilerden anlaşıl-

bulunduğu, Seyyid Ali Dergâhı’nda Muslî

maktadır. Şairin Yenipazar’da metfun ol-

ile Mehmed adlı, Rahmî mahlaslı birine inti-

duğu, Ferhad Paşa’nın oğlu Mehmed Paşa

sap ettiği ve Dîvân’ını 1157’de tamamladığı4

için tarih düştüğü gibi bilgiler bu Gurbî’nin

bilgilerine yer verir. Ergun, şairin hem aruz-

yazımıza konu olan şair olduğunu göster-

la hem heceyle şiirler yazdığını kaydettikten

mektedir.

sonra örnek olarak altı adet şiirini yayınlar

Osmanlı Müellifleri’nde yer verilen şairin tek şiir örneği elimizdeki dîvân nüshasında bulunmamaktadır ancak üslûbuna
bakıldığında Yenipazarlı Gurbî’ye ait olduğuna şüphe yoktur. Söz konusu şiir şudur:
Ehl-i Hakk’ın nazarı herkese kîmyâ gibidir
Gönli kâmil olanın ‘ayn ile deryâ gibidir

(1960: 137-138).

Dîvân’ına Göre Gurbî
Gurbî hakkında kayda değer bilgileri
şairin Dîvân’ında ve Dîvân’ının başında yer
alan Eimmetü’l-asliyye’de bulabiliyoruz.
Gurbî, Eimmetü’l-asliyye’sinin “sebeb-i
te’lîf” bölümünde Bosna Yenipazarlı olduğunu açıkça söyler:

Kim ki sa’y-ile varup ‘ârif-i bi’llâh ola

Gel diyârım Bosna’dır bil sen benim

Hak hakîkatle olan sûreti ma’nâ gibidir

Hem Yenibâzâr olupdur meskenim (vr. 3b)

Tam bir “memleket âşığı” olduğu
Meşrebi ‘âlî kimin olsa bilâ-şek o vücûd

anlaşılan Gurbî, pek çok şiirinde andığı

Bâğ-ı ‘âlemde hemân bir gül-i ra’nâ gibidir

Yenipazar’ın memleketi olduğunu şu mısralarla da ifade eder:

Her ki hıdmetle musâhib ola ‘âşık olana
Sıdk-ile sâdık olan ‘ilm-ile dânâ gibidir

Benim şehrim Yenibâzâr içinde
Çü bülbül oturup gülzâr içinde (vr. 39b)

Ehl-i nazm olan erenler arasında Gurbî
Kuşlar içinde o bir bülbül-i gûyâ gibidir

4 Ancak ileride görüldüğü gibi Dîvân’ın tamamlanış
tarihi 1157 değil 1160’tır.
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Eimmetü’l-asliyye’sinin

sonlarındaki

müseddesinde mahlasının Gurbî, adının

Bil diyem pîrim sana bu dem belî
Kutb-ı ‛âlem Hâcı Bektaş-ı Velî

“Ahmed (Dervîş Ahmed)”, babasının adının
“Ali” olduğunu söyler:
Didiler mahlas bana hep ‘ârifân

Hem Edirne kurbı didim tekyemi
Tanrı Tagı’nda binâ-yı muhkemi

‘Âlem-i nazm içre Gurbî râyegân
Dervîş Ahmed adım okur her zamân
Bin ‘Alî işbu kamu halk-ı cihân (vr. 9b)

Kırkların ser-çeşmesi Kızıl Deli
Post-nişîni mürşidim Seyyid ‛Alî

Neden Gurbî’yi mahlas olarak aldığını
ise şu mısralarda ifade etmektedir:
‘Aceb dervîş isen Ahmed nedendir mahlasın Gurbî
Anun-çün kim murâdımdır benim bulmak
Hak’a kurbı5 (vr. 52a)

Rehberim dervîşi anun Musli’dür
Hak rızâsın gözedür ol uslıdur

İsbu halkındır delîlüm ahlası
Nâm Muhammed’dür ü Rahmî mahlası (vr.

Bu mesnevinin “sebeb-i te’lif” bölümünün başlarında Hacı Bektaş-ı Velî’ye bağlılığını ikrar eden Gurbî, Edirne yakınlarında
Tanrı Dağı’nda6 Kızıl Deli (Seyyid Ali Sultan) bağlısı Muslî ile Mehmed adlı, Rahmî
mahlaslı bir Bektaşî şeyhine bağlandığını
söyler:

3b)

Dîvân’ın sonlarında yer alan 23 beyitlik
kısa mesnevide şair hayatı hakkında önemli
bilgiler verir. Hicret’in 1135. yılında 25 yaşında iken “nazm ile söz” söylemeye başladığını bildirir:
Hicretinden Hazret-i Peygamber’in

5 Buradan kastettiği şu olmalıdır: Bilindiği gibi asıl
dünya, öteki âlemdir ki Allah’a yakınlık (kurb) asıl
oradadır. Bu dünyadaki hâl ise gurbettir (gurb). Şair
de kendisini “kurb”a ulaşma muradındaki “gurbete
mensup” biri olarak (Gurbî) tanımlıyor. Şairin mahlasıyla ilgili şu ayrıntıyı da burada zikretmekte yarar
vardır. Hem Dîvân’ının eldeki tek nüshasında çoğu
yerde, hem de türbesindeki kitabede, Gurbî kelimesinin yazımı olması gerektiği gibi
şeklinde değil
şeklindedir. Bunun Dîvân’ı istinsah edenin metinde çokça imla hatası yapmasına nazaran müstensihten kaynaklandığını düşünüyoruz. Keza kitabe
metninin de benzer özellikte bir kalemden çıktığı anlaşılmaktadır.
6 Yaptığımız kısa araştırmada Edirne yakınlarında
Tanrı Dağı diye bir dağ veya yer adına rastlayamadık.
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Bin yüz otuz beş idi sâl-i berîn

Ben yigirmi beş yaşındaydım ‘azîz
Başladım nazm ile söz dimek temîz (vr.
70a)

1135 yılında 25 yaşında olduğuna göre
Hicrî 1110’da (1698/99) doğduğu ortaya
çıkmaktadır.
Şairin biyografisinin aydınlatılması hususunda çok önemli bilgilere ulaşabildiğimiz şiirde, bu beyitlerin hemen ardından
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Anadolu, Rumeli ve Bosna’da bulunduğunu 1160 (1747-48) yılında ise artık şiir söylemeyi bıraktığını anlıyoruz:7
Anatol’da Rûmili’nde Bosna’da
Dahı Bender cânibinde ey dede

kaynak ve çalışmada bahsedilmemektedir.
Bu kitabeler, şairin biyografisine yeni katkılar sağlamaktadır.9
Bu kitabelerden türbe kapısına yakın
olanda şu ibareler kayıtlıdır (Bkz. Resim 1):
“İlâh’ın garb u şarkı seyr fi’llâh

Bin yüz altmış olıcak sâl ey civân

Gelen gitmekdedir el-hükmü li’llâh

Akıdup çok âb-i şîri bu zebân

Dir idi Dervîş Ahmed Gurbî bi’llâh

8

Bir Allah hak Muhammed resûlullâh
Andan artuk fâriğ ü âzâd olup
Hufyeten dil zikr ile dil-şâd olup (vr. 70a)

Şiirin sonunda Dîvân’ın yazılış tarihi de
1160 olarak bildirilir.
Bütün bu bilgiler, bize şairin eksik kalan
biyografisine çok önemli birtakım ilâveler
getirdiği gibi, elimizde mevcut olan İstanbul
Belediye Kütüphanesi nüshasının eksik bir
nüsha olduğunu ve en az bir nüshası daha
bulunduğunu göstermektedir.

Gurbî’nin Türbesi ve Yeni Bilgiler
Gurbî hakkındaki bazı önemli bilgilere
de Yenipazar’da ulaştık. Gurbî’nin türbesini ziyarete gittiğimizde, türbenin beyaz badanayla kaplı, sıvalı duvarı üzerine yerleştirilmiş iki kitabe gördük. Bu kitabelerden
de türbeden de Gurbî’den bahseden hiçbir
7 Dîvân’daki bu bilgiye rağmen Osmanlı
Müellifleri’nde bu tarihten sonra da şiir söylediği,
söz gelimi Hicrî 1175 yılında ölen oğlu için mersiye
yazdığı kayıtlı bulunmasına nazaran, şairin sonradan
yine şiirler yazdığı anlaşılmaktadır. Buradan şairin
Dîvân’ını yeniden oluşturduğu veya Dîvân’ın sonradan istinsah edilen nüsha veya nüshalarına bu şiirlerin eklendiği sonucu çıkarılabilir.
8 Nüshada “bozuban” okunacak şekilde harekelenmiştir.

Cihâr bul (?) Dervîş Abdu’l-kâdir Allâh
Atam târîhi: ‘ve zâhir hû Allâh’ -1185-“

Soru işareti (?) koyduğumuz kelime tam
okunmuyor. Burada kitabeyi kazıyan ustanın (hakkâk) yazıyı tam okuyamamış ve
benzeterek bir şeyler yazmış olması muhtemeldir. Kitabenin sonunda ve tam ortada rakamla “1185” tarihi yazılıdır. “Zâhir
ve hû Allâh” ibaresi 1189 yılını veriyor. Bir
önceki mısrada lafzen geçen Farsça “dört”
anlamındaki “cihâr” kelimesinin eksiltmeli
tamiyeye işaret olduğu açıktır: 1189-4=1185
tarihi (Miladî 1771/72) şairin ölüm tarihidir.
Dîvân’dan çıkardığımız doğum tarihi ile kitabedeki bu kayıt, Gurbî’nin 1110 (1698/99)1185 (1771/72) yılları arasında yaşadığını
ortaya koymaktadır.
Türbedeki diğer kitabe de aynı şahıs tarafından yazılmıştır. Burada da Abdulkâdir
9 Kuşkusuz “yeni” kelimesini “mevcut bilgilerimiz”
bakımından kullanıyoruz. Değilse, belki de türbe yapıldığından beri o kitabeler ortadaydı ve dolayısıyla
“yeni” değildir. Ne var ki burada yaşayan insanların
geçen zaman içinde Türkçe ile olan mesafelerinin açılması, Türkçe bilenlerin Osmanlıca bilmemeleri, şair
hakkında yazıp çizenlerin de türbenin varlığından
habersiz olmaları bu bilgi yoksunluğuna yol açmış
olmalıdır.
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adlı bu kişi Gurbî’den: “mürşidim, hocam,
atam” ve “kutb-ı asr” diye söz ediyor (Bkz.
Resim 2). Bu ifadeler bize, Gurbî’nin sıradan
bir derviş değil devrinde “kutup” olarak
tanınan büyük bir mürşit olduğunu gösteriyor. Ayrıca “atam” dediğine bakılırsa, kitabe metinlerini kaleme alan Abdulkâdir’in,
Gurbî’nin oğlu olmasının kuvvetle muhtemel olduğunu söyleyebiliriz.

GURBÎ’NİN ESERLERİ
Gurbî Dîvânı’nın bilinen biricik nüshası İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı O. 109 numarada kayıtlıdır.
Yaşar Kalafat, “Bedri Noyan Dedebaba ve
Balkanlar’da Bektaşîlik” makalesinde Gurbî
Dîvânı’nın bir nüshasının Yakova (Djakovica) Bektaşî Dergâhı’nda (Yugoslavya’nın
Arnavutluk sınırına yakın bölgesinde) bulunduğunu Bedri Noyan’ın bir yazısından naklen kaydetmektedir (Kalafat, 1998:
89). Noyan’ın bildirdiği nüsha, Osmanlı
Müellifleri’nde bahsedilen nüsha olabileceği gibi üçüncü bir nüsha da olabilir. Şu durumda Gurbî Dîvânı’nın bizim kullandığımız nüshadan başka en az iki nüshası daha
var demektir.
Gurbî’nin diğer eseri yukarıda da bilvesile sözünü ettiğimiz Eimmetü’l-asliyye’dir.
12 İmam hakkında yazdığı bu eser, mesnevi
nazım şeklinde 195 beyit tutarında ve remel
bahrinin fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün kalıbında
yazılmıştır. Şairin mesneviye serpiştirdiği üç gazel, bir murabba, bir de müseddes
vardır.10

10 Şairin Dîvân’ı ve edebî kişiliğine dair ayrıntılı bilgi
için bkz. Selçuk, 2007.
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Bursalı Tahir, şairin edebî kişiliği hakkında da yorum yaparak; Bâkî ve Nâbî’nin
birer şiirini tahmis eden Gurbî’nin aruz vezniyle yazdığı şiirlerinin “oldukça metîn ve
selîs” olduğunu söyler.
Gurbî’nin nadir de olsa şiir mecmualarında da şiirlerine rastlanmaktadır. Sarayova Şarkiyat Enstitüsü’nde bulunan bir mecmuada şiir(ler)i bulunmaktadır. (Trako vd.,
1997: 282). Şahsî kütüphanemizde, Yaz. 165Mec. 18 numarada kayıtlı bir şiir mecmuasının 43b-44a sayfalarında yer alan aşağıdaki
manzumenin de bu Gurbî’ye ait olması gerekir. Bu ihtimali kuvvetli kılan ilk unsur
edebiyatımızda bu mahlası taşıyan başka
bir şairin bilinmemesi, ikincisi ise çoğunlukla Bektaşî şairlerin şiirlerinin bulunduğu bu
mecmuadaki şiirin Gurbî’nin hayata bakışına uygun ve Bektaşîliğin temel ilkeleriyle
örtüşen bir tarzda yazılmış olmasıdır. Nihayet üçüncü bir unsur da Gurbî’nin de bazı
şiirlerini hece ölçüsüyle yazmış olmasıdır.
Söz konusu şiir şudur:
Sana yerden göğe budur nasîhat
Gördüğün ört görmediğin söyleme
Erenlerden budur gelen emânet
Gördüğün ört görmediğin söyleme

Ben dahi âşık-ı râh olam dirsen
Evc-i semâvâta mâh olam dirsen
Selâmet mülküne şâh olam dirsen
Gördüğün ört görmediğin söyleme
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Kendi bilgisine gidene la’net
Kizbe te’vîl olmaz budur nasîhat
Kimseye dil olma ey ehl-i huccet
Gördüğün ört görmediğin söyleme

Gurbî küstahlıklar sende ‘ayândır
Sen ben dime dâim hâl-i şeytândır
‘Ahde sâbit-kadem ehl-i ‘irfândır
Gördüğün ört görmediğin söyleme

GURBÎ’NİN ŞİİRİNDE
BEKTAŞÎLİK UNSURLARI
Dîvân nüshasının başında, şu anki bilgilerimize göre Gurbî’nin Dîvân dışındaki tek eseri diyebileceğimiz 195 beyitlik
“Eimmetü’l-asliyye” adlı kısa bir mesnevi

gazel ve bir müseddesle Gurbî 12 İmam övgüsünü sürdürür.
Gurbî, Eimmetü’l-asliyye içinde yer alan
“Alî” redifli gazelinde Hz. Ali muhabbetini
mısralara şöyle dökmüştür:
Cümle erler serveri erdür ‘Alî
Kal’-ı kam’-ı bâb-ı Hayber’dür ‘Alî
Rûz-ı mahşer mü’minîn ‘atşânına
Anı bil sâkî-i kevserdür ‘Alî
Düldül ile Zu’l-fikâr’un sâhibi
Hem dahı bil yâr-ı Kanber’dür ‘Alî
Dîn-i İslâm-ile îmân ehline
Şems ü mâh u gökde ülkerdür ‘Alî

vardır. Şair, Dîvân nüshasının başında bulunan bu eseri H. 1157’de tamamlamıştır:
Bin yüz elli hem yidide idi sâl
Kim şurû’ itdim bu nazma yâ ricâl (vr. 4a)

Bu mesnevinin sebeb-i te’lif bölümünün
başlarında Hacı Bektaş-ı Velî’ye bağlılığını
ikrar eden Gurbî, Edirne yakınlarında Tanrı
Dağı’nda Kızıl Deli (Seyyid Ali Sultan) bağlısı Muslî ile Mehmed adlı, Rahmî mahlaslı
bir Bektaşî şeyhine bağlandığını söyler.11
Eserin devamında -ki zaten eserin ana
temasıdır- 12 İmam anılır. Bu bölümde “Ali”
redifli, 8 beyitlik gazel tarzında bir “lugaz”
da vardır. Eserin devamında 12 İmam tek
tek anılır ve her birinden ikişer, üçer, beşer
beyitle bahsedilir. Yine bu bölüm içinde bir
11 Bu beyitler şairin hayatına dair bahiste aktarılmıştı.

‘Âşık-ı sâdıklarına bu yiter
Verd-i Mevlâ misk ü ‘anberdür ‘Alî
Mazhar-ı Hak’dur hakîkat bilesin
Sırr u cehren nûr u hem ferdür ‘Alî
Zâhir ü bâtında anı anla gel
Her işi eshel teyesserdür ‘Alî
Mürşidüm pîrüm delîlüm rehberüm
Olduğı ol günden azherdür ‘Alî (vr. 5b-6a)

Dîvân metninde de 12 İmam’a, Hz.
Ali’ye ve Zülfikar’a, Kerbelâ şehitlerine,
Ehl-i Beyt’e gönderme yapan pek çok beyit
ve hatta onlara tahsis edilmiş şiirler mevcuttur. Dîvân’ından bir gazelde Hz. Ali müritlerinden olduğunu söyler:
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GURBÎ VE YENİPAZAR

İnâbet eyledük rûz-ı ezelden
Mürîdân-ı Aliyyü’l-Murtezâ’yuz (vr. 30b)

Bir müseddesinin iki bendinde 12
İmam’dan bahseder. Bizim Gurbî’ye dair
dikkatimizi çeken bir husus, Hz. Ali ve 12
İmam’dan bahseden, Bektaşîliğinin öne çıktığı şiirlerinin pürüzsüz ve içtenliği oldu.
Bahsettiğimiz iki bentte olduğu gibi:
Ahmed

Muhammed

Mustafâ

şâhum

Aliyyü’l-Murtezâ
Şâh-ı Hasan hulk-ı Rızâ şâh-ı şehîd-i
Kerbelâ
Zeyne’l-‘abâ Bâkır şehâ Ca’fer imâm-ı rehnümâ

revâ

maksûduma
sıfâtuñ

hakkı-çün

irgür

beni

maksûduma

Olan Takî vü hem Nakî ‘Asker ile Mehdî

itsem

ben

gerekdir

vasf

Bilâdıyla ‘ibâdı hep ola hıfzında Settâr’un

Gurbî Yenipazar’ı öyle seviyor ki ona
saldıran düşmanların erenlerin himmeti ve
Allah’ın hışmıyla kahrolacağından emindir.
Bu şehrin halkını da öyle seviyor ki ne kadar
günahkâr olursa olsunlar, Allah’ın Gaffâr sıfatıyla onları bağışlayacağını ümit ediyor:
Ne denlü mücrim ü âsim olursa cümle kav-

hakı
Göñlüm bula tâ revnakı sâdık olan ‘âşık
hakı
Kılma beni ebter şakî düşmanına her dem
kakı
Eyle özüm sen müttakî bu beyti gel göñlüm
okı
Yâ Rabbî zâtuñ hakkı-çün irgür beni
maksûduma
sıfâtuñ

hakkı-çün

maksûduma (vr. 37b)
24

Yenibazar’ın

(vr. 19b)

Yâ Rabbî zâtuñ hakkı-çün irgür beni

Cümle

Şair şiirine şöyle başlıyor:
güftârın

Kâzım ‘Alî Mûsâ Rızâ sen hâcetüm kılgıl

Cümle

Dîvân’da “Yenipazar Kasidesi” diyebileceğimiz bir kaside mevcuttur. Bu kaside,
Yenipazar’ı 18. yüzyıl başlarından bugüne
aktaran bir hazine değerindedir. Herhâlde
hiçbir tarih ve coğrafya kitabında, hiçbir seyahatname veya hatıratta bir şehrin bu kadar canlı, ayrıntılı ama özellikle de “içten”
nitelemesini bulabilmek mümkün değildir.
Gurbî bu 61 beyitlik şiirinde devrindeki Yenipazar hakkında pek çok somut bilgi veriyor.

irgür

beni

mine
Umaram olmazam nevmîz ire gufrânı
Gaffâr’ın (vr. 19b)

Bu şiirdeki ve bize çok ilginç gelen bir
bilgi de, Yenipazar’ın, şairin devrinde bir
adının da “Medîne” olduğuna dair şu beyittir:
Medîne

anılur

çünki

mübârek

nâm-ı

dîgerdir
Okunur hoş ol ism ile bu demde şehri
Muhtâr’un (vr. 19b)
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Bu beytin bugünkü Türkçeyle ifadesi
şudur:
“Medine (olarak) anılır, (Medine) mübarek diğer adıdır. Hz. Peygamber’in şehri
bu zamanda o güzel isimle çağrılır.”
Hemen devamında gelen iki beyitte bu
iki şehir arasındaki münasebete telmihen

“Kırmızı erguvan, zambak, zaferan ve
nigâr zülfü biten bu dağların içi ise; gümüş,
altın ve demir cevheriyle doludur.”
Buradan anlaşılıyor ki Yenipazar’ın
dağlarında sadece çiçekler yetişmiyor; bu
dağlar demir, gümüş ve altın cevherlerine
de kaynaklık ediyormuş.12

diyor ki: “Muhammed Mustafa hakkı için

Yenipazar’ın yakınında, içinde sözle ni-

onun (Medine’de bulunan) ravzasını (kab-

telenmesi zor balıklar bulunan İbre adında

rini) Allah nasıl temiz kıldıysa bizim (aynı

büyük bir ırmak vardır. Yenipazar’ın dört

ismi taşıyan) şehrimizi de öylece temiz kıl-

tarafında dört büyük geçit olmakla birlikte

sın.”

şehrin merkezi, çarşı ve pazarı düz bir arazi-

Gurbî bu kasidesinde, 12. beyitten itibaren şehri daha somut şekilde nitelemeye
başlar:
“Yedi dağ, beş ırmak ve üç arkın arasında bulunan bir şehirdir. Irmakların
adları Tırnava, Raşka, Yuşapha, Dijva ve
Loçka’dır. Dereleri üzerine kurulu 24 su değirmeni vardır. Kopanık, Guliya, Mukrar ve
Gozna adlı bu dağlarda lâle, sümbül, zerrin,
gül ve karanfiller açılır, dağların etekleriyse menekşeyle doludur. Buralarda ravend,
behmen, cedvar, kendüse, şahter, kantaryum gibi sayısız otlar yetişir.”
Bu beyitlerin ardından gelen şu beyte
özellikle dikkat çekmek istiyoruz:
Kırımzı erguvân zanbak za’efrân u nigâr
zülfi

de kurulmuştur.
Güzel gezinti ve sayfiye yerlerinden bazıları şunlardır: En önemlisi Kaplıca’dır. Bir
başka yer Alaksa Köşkü denilen gezinti yeri,
biri üstü tamamen bağlarla kaplı Pâdiçe
Bayrı’dır (Padişah Bayırı). Kavaklı Şestuva
suyuyla ünlüdür. Üsüye Suyu, Virnik Suyu,
Mâî Suyu ve Kirazlık Bahçesi de şehrin güzel içme sularıdır. Şehrin içindeki kuyuların
suyu da leziz ve gayet soğuktur.
“Bütün denizler mürekkep, bütün ağaçlar kalem olsa Yenipazar’ın ağaçlarının çokluğunun binde biri anlatılamaz.”
“Gaziler Yolu ve Bey Bahçesi, güzel
kavakları, ‘Yerebasmaz’ denilen armutları, buzlu sulu elması, öyle her yerde bulunamayacak meyveleriyle tam bir ‘irfan
seyrangâhı’dır.”

Gümiş altun demür cevher olur zâtında
bunlarun (vr. 21a)
12 Gurbî’nin bu yazdıklarına rağmen bugün bölge
halkı, dağlarında altın ve gümüş cevherleri bulunduğu bilgisine sahip değildir.
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“Büyükova ve Küçükova adlı iki düzlük
yerde atlar dolaşır. Şehrin doğu ve batısında
Hâcet Bayırları vardır. Geniş ovalarında şifalı otlar biter. Çayırlarının nasıl olduğunu
biçip mahsul alan (çiftçiler) bilir. O verimli ve mübarek yerin, Allah’ın emriyle bal,

adını sayar: Eski Cami, Altun Alem, Hacı
Hürrem.13
Gurbî, şehir halkıyla o kadar iç içedir ki
bu yakınlığını şu beyitle açıklama ihtiyacı
duyar:

peynir ve yağları misk ve amber gibi kokar.

Kamu ahbâb u yârânım dahi ashâb u

Nahiyeleri (beldeleri) gayet güzel ve havası

ikrâmım

latiftir. Sığırlarının derisinden güzel gönler

Kabîlem hısmım [u] kavmim benimdür

yapılır.”

cem’i bunlarun (vr. 23b)

İlginç gördüğümüz bir özellik de şehir-

Yeni Hamam ve Eski Hamam’dan başka

de hâlâ devam edip etmediğini bilmediği-

bezistandan, hanlar ve dükkânlardan bah-

miz “kilit ve anahtar yapıcılığı”dır ki bura-

seder. Şehrin, iki kapısı ve üç kulesi bulu-

da üretilen kilit ve anahtarların “ihraç” dahi

nan “Kale”sinden, tabyalarından, cephane-

edildiğini anlıyoruz:

liklerinden dahi bahseden Gurbî neredeyse

Yedi iklîme erbâbı aluban yine erbâba
Hedâyâ idüp ilterler kilîd ile anahtârın (vr.

gibidir:
‘Aceb kangı birin evvel diyem bilmem

22b)

Şehirde

şehri mahalle mahalle, sokak sokak sayacak

yetişen

ünlülerin

(beyler,

beyzâdeler, şeyhler, şeyhzâdeler, hatipler,
imamlar ve muallimler) çok olduğunu be-

cenâbına
‘Umûmen analım birden mahallât u sokakların (vr. 23b)

lirterek bunlardan Ferhadbeyoğlu Mehmed

Son olarak şehrin iki dizdarı, atlı ve

Paşa’nın adını verir. Şehitler ve velilerden

yaya olmak üzere toplam bin askeri olan

de Sinan Bey ve İsa Bey’leri anar.

“ağalar”ının bulunduğunu söyleyen Gurbî,

Daha sonra şehrin tarihçesine geçen Gurbî, şehrin fetihten sonra biri 1100
(1688/89), öteki 1150’de (1737/38) olmak

şiirini Yenipazar’ın bütün halkıyla beraber kendisini de bağışlaması için Allah’a
münacâtta bulunarak tamamlar.

üzere iki kez istila gördüğünü, her ikisinde
de halkın şehri muhafaza ettiğini, bu istilalardan ikincisine kendisinin de şahit olduğunu kaydetmektedir.
Şehirde kimi mescit, kimi cuma namazları kılınan otuz kadar, belki daha fazla cami
olduğunu söyler ve bu camilerden üçünün
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13 Altun Alem ve Hacı Hüsrev Camisi (bkz. Resim 6
ve Resim 7) hâlen ayakta ve ibadete açıktır. Hacı Hüsrev Camisi’nin bir de haziresi mevcuttur. Şehri tanımamda yardımcı olan mihmandarım, değerli insan
Fuad Bacinanin Eski Cami hakkında bilgisi bulunmadığın söyledi.
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Diyârımdır benüm Bosna bilâdı

İlginç Bir Şair

Kamu halk-ı cihân bilür bu adı

Gurbî, tam üç şiirinde kendi mahlasını
redif olarak kullanmıştır ki bu çok dikkat çe-

Hak anı kıldı gâzîler ocağı
Kılıç suyın içer geldikçe yağı (vr. 39b)

Bu şiirde önemli olan iki şey vardır. İlki, bu şiirden şairin hemen hemen
Yenipazar’dan çıkmadığını ve doğrusu ömrünü çok da rahat geçirmediğini anlıyoruz.

kici ve ilginç bir özelliktir. Bu şiirlerin matla’
beyitleri şöyledir:
Eger kıldunsa zâtunda Hudâ zikrin ‘asâ
Gurbî
‘Adû-yı nefsüne olur o çün bir ejdehâ Gurbî
(vr. 36b)

İkincisi ise şehirle ilgilidir. “Harâb olmuş
yir ol bennâya muhtâc” derken şehrin imara

Niçün yâr olmaya zikrün senün her rûz u

ihtiyaç duyar bir durumda olduğunu öğre-

şen Gurbî

niyoruz.

Neden mâ’ilsin ağyâra nedür buna sebeb

Gurbî, şehrini ve bu şehirde yaşayanla-

Gurbî (vr. 38a)

rı o kadar sevmektedir ki: “Bilâdumda olan
her bir gerek insân u hayvâna” Allah’tan

Dilberlerün ‘âşıkdır o mümtâzına Gurbî

yardım ve rahmet dilemektedir. Yani otu çi-

Mâ’il gibidür halk-ı cihân yazına Gurbî (vr.

çeği, börtü böceğiyle, insanı ve hayvanıyla

62b)

bir şehri sevmek ancak bu kadar olur. Altı
bendlik bir mütekerrir müseddesinde şair
“Yenibâzâr emîn olsun felâketden ‘ibâdıyla”
mısrasının felâketden kelimesini aynı vezin
ve kafiyede “adâvetden”, “cehâletten…” kelimeleriyle her bentte değiştirerek farklı bir
tarz da denemiştir.

Edebiyatımızda sadece birkaç örneği
bulunan bir nazım şekli olan “müselles”e
de Dîvân’ında sekiz bentle yer vermiştir.
Gurbî’nin müsellesi mevcut bilgilerimize
göre türünün en eski örneklerinden biri olarak önümüzde durmaktadır. Müsellesin ilk
bendi şudur:

Yine bir başka müseddesine şair;

Yir didi rûhum eflâke çıkdum

Yenibâzâr’un Allâh’um ser-â-ser cümle

Seyrânum itdüm emlâke indüm

nâsına

mısrasıyla başlamakta ve Allah’ından fakiri,
zenginiyle bütün Yenipazar halkına rahmet
etmesini istemektedir.

Allâhu ekber Allâhu ekber (vr. 83a)

Şairlerimizin fazla rağbet etmedikleri,
hatta kimi mahfillerde ayrı bir nazım şekli olup olmadığı dahi tartışılan “nazm” ise
Gurbî’nin çok ilgi gösterdiği bir nazım şekli
olarak ayrıca dikkat çekmektedir.
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SONUÇ
Sonuç olarak şunları söyleyebiliriz:

Şimdi bizlere düşen, şairin eldeki eksik
nüshasıyla yetinmeyerek, içinde kendisi ve
Yenipazar’la ilgili yeni bilgilerin de bulun-

Bektaşî babası olduğu söylenen Gurbî,

duğu mutlak olan Dîvân’ının diğer nüsha-

öyle anlaşılıyor ki, özellikle kendi devrin-

larına ulaşmak ve bu dîvânı bütünüyle neş-

de sadece Yenipazar’ın değil, bütün Rumeli

retmek olacaktır.

Türk edebiyatının önemli simalarından biri
imiş. Altını çizerek vurgulamak gerekir ki,
özellikle Yenipazar ve Yenipazarlılar için
onun eseri tam bir hazine değerindedir.
Dîvânlarda fazla alışık olmadığımız
tarzda kendi ve çevresi hakkında bilgi vermesi de şairin vurgulanması gereken bir
özelliğidir. Doğum tarihini, yerini, hayatının muhtelif safhalarını ve çevresindekileri
bize tanıtması dikkat çekicidir.
Gurbî, edebî kişilik bakımından da oldukça farklıdır. Edebiyatımızda hemen hemen hiç kullanılmayan “müselles” nazım
şeklini tek bir örnekle de olsa kullanmasının
yanı sıra mecmualarda sık karşılaşılmakla
birlikte dîvânlarda pek fazla ilgi görülmeyen
bir başka nazım şekli olan “nazm”ı da çokça kullanması onu farklı kılan vasıflardan
biridir. Ama onu asıl farklı ve de muadillerinden üstün kılan, şehirle şairi görülmemiş
derecede bütünleştiren “Dîvân”ındaki Yenipazar manzumeleridir. Onun Dîvân’ı, bir
şehri ancak bir seyyahın gireceği ayrıntılarla
tanıtacak kadar yoğun bilgilerle dolu kasidesi, Yenipazar’ın sadece insanlarına değil
hayvanları ve bitkilerine dahi sevgisini ortaya koyan müseddesi ve yine şehre dair
nazmlarıyla şair-şehir iç içeliğinin bir zirve
numunesi görünümündedir.
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RESİMLER

Resim 1: Şair Gurbî’nin türbesindeki tarih kitabesi

Resim 2: Gurbî’nin türbe duvarındaki diğer kitabe
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Resim 3: Gurbî’nin Yenipazar’da şehir mezarlığı içindeki türbesi, pencerenin iki tarafında kitabeler

		

Resim 4: Gurbî’nin sandukası ve mezar taşı
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Resim 5: Yenipazar’da Altun Alem Camisi
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Resim 5: Yenipazar’da Hacı Hüsrev Camisi’nin haziresi

Resim 6: Gurbî Dîvânı’nın eldeki tek nüshasının
(İstanbul Belediye Kütüphanesi Atatürk Kitaplığı O. 109) ilk sayfası (Eimmetü’l-asliyye)
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Resim 8: Gurbî Dîvânı’nın eldeki tek nüshasının
(İstanbul Belediye Kütüphanesi Atatürk Kitaplığı O. 109) son sayfası
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ÖZET
Şah İsmail (892/1487-930/1524) Safeviyye geleneğinde siyasî hâkimiyeti sağlayarak tarikat adıyla anılacak bir devlet kurmayı başarmıştır. O, bunu yaparken özellikle Anadolu kaynaklı müritlerinin desteğini
almış, onların duygularını kontrol etmek
için Türkçe deyişler söylemiştir. Böylece
müritleri üzerinde yüzyıllarca etkisini sürdürmüştür.
Bu makalede konu bu iki boyutuyla ele
alınacaktır. Bir taraftan İsmail’in şeyhlik
ve şahlığı şahsında birleştirdiği karizmatik
şahsiyetini teşkil eden dini-tasavvufi inanç
motifleri tespit edilecek; diğer taraftan bu
karizmanın Anadolu’daki Kızılbaş müritler
üzerindeki etkisine işaret edilecektir.
1 Bu makale, 05.04.2013’de ATEV tarafından Bakü’de
düzenlenen “Uluslararası Şah Hatayi-Sultan Selim
Sempozyumu”nda sunulan bildirinin gözden geçirilmiş halidir.

ABSTRACT
Shah Ismail achieved to establish a state
called as “the tarika” (order) providing political domination on Safeviyye tradition.
While carrying out that, he received the
support of disciples from Anatolia and used
Turkish poems to control their emotions. In
this way, he maintained his influence over
his disciples throughout the centuries.
In this article, the issue will be discussed
in terms of two aspects. On the one hand, the
religious-sufistic belief motifs that constitute
the charismatic personality of İsmail, which
integrates shiekhdom and Shahdom in the
person, will be analysed. On the other hand,
the influence of that charisma on Kızılbash
disciples in Anatolia will be indicated.
Keywords: Shah Ismail, Safeviyye Tradition, Turkish Poems, Alawites.

2 Prof. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, İlahiyat
Fakültesi, İslam Mezhepleri Tarihi Ana Bilim Dalı.
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Giriş
Şah İsmail (892/1487-930/1524) Safeviyye tarikatının şeyhi olarak önemli bir
misyona sahiptir. Tarikat özellikle dedesi
Şeyh Cüneyd ile Anadolu’da azımsanmayacak bir mürit kitlesine sahip olmuştur ki
Şah İsmail’i Tebriz’de devletin başına geçiren kitle de bunlardır. Şeyh Cüneyd’in
Anadolu’da görünmesiyle birlikte muhtemelen onun yönlendirmeleri doğrultusunda
Safeviyye dâîlerinin faaliyetlerini yoğunlaştırdıklarını söylemek mümkündür. Bu faaliyetler arasında çeşitli yazılı metinlerin yer
aldığı ve Anadolu’daki tarikat çevrelerinde
okunduğu bilinmektedir (Savaş, 2003: 135136, 204, 206), (BOA, MD, 27/399/957; MD,
28/349/883). Bu metinlerden birisi Seyyid
Hüseyin b. Seyyid Gaybî tarafından yazılan
Şerh-i Hutbetü’l-Beyan’dır. Müellif eserde
başta Nâd-ı Ali duasının şerhi olmak üzere

Diğer taraftan Osmanlı Devleti’nde giderek güçlenen medrese geleneğiyle birlikte
eğitimde Arapçanın, edebiyatta Farsçanın
hâkim hale gelmesi ve resmi dilin de bu bağlamda giderek ağır bir Osmanlı Türkçesi’ne
dönüşmesi, yarı göçebe Türkmenleri yeni
arayışlara yöneltmiştir. Şah İsmail aruz
vezniyle söylediği deyişlerine rağmen kullandığı sade Türkçeyle bu arayışlara cevap
vermeyi başarmıştır. Böylece kendi ana diliyle Türkçe konuşan, her dem kendisine
ulaşılabilen, genç, cengâver ve karizmatik
bir lider olarak Türkmenler Şah İsmail’in
etrafında toplanmışlardır (Erol, 2004: 94-99)
Şah İsmail’in kullandığı dilin bu kitleleri ne
kadar kendisine bağladığı ve onları derinden etkilediğini görmek için asırlar boyu
unutulmayan, cemlerde tekrarlanan, terennüm edilen ve taklit edilen deyişlerini takip
etmek yeterlidir.

bazı Hurûfî yorumlara yer verir. Bu yorum-

Bu makalede konu bu iki boyutuyla ele

larının birisinde  ظharfinin ebced değerine

alınacaktır. Bir taraftan İsmail’in şeyhlik

istinaden Mehdî’nin 900 Hicri civarında zu-

ve şahlığı şahsında birleştirdiği karizmatik

hur edeceğini iddia eder (Seyyid Hüseyin,

şahsiyetini teşkil eden dini-tasavvufi inanç

2004: XIII, 42). Şah İsmail’in Safevî Devleti’ni

motifleri tespit edilecek; diğer taraftan bu

907/1501’de kurmasını dikkate alırsak, böy-

karizmanın Anadolu’daki Kızılbaş müritler

le bir iddianın sistematik Safevî propagan-

üzerindeki etkisine işaret edilecektir.

dasının bir parçası olması muhtemeldir. Şah
İsmail’in Çaldıran’a kadar ki davranış bi-

Şah İsmail’in Kişiliği

çiminde kendisinde ilahî destekli böyle bir

Erdebil’de doğan İsmail, babası Şeyh

seçilmişliği gösteren tavrı sezmek mümkün-

Haydar’ın Şirvanşah’a yenilmesi üzeri-

dür. Kanaatimize göre Şah İsmail’i Safevî/

ne annesi ve kardeşleriyle birlikte İstahr

Kızılbaş ocaklarında büyük ve vazgeçilmez

Kalesi’nde hapsedilmişlerdir. Aile daha

kılan unsurlardan birisi budur.

sonra ülke içi siyasi dengelerde kullanılmak
istenmiş, ancak kardeşi Ali’nin öldürtülmesi
üzerine İsmail müridleri tarafından kaçırılıp
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Gilân bölgesindeki Lahicân’a getirilmiş-

giden ve o yoldan gidenlerin rehberi olan,

tir. Burada daha sonra ona devlet işlerinde

onlarla

de yardım edecek olan Şemseddin Lâhicî,

ayırmayan fakat kendisinin onların başı ve

onun terbiyesinde mühim bir rol oynamış-

âlemlerin sultanı, şeyhi (kutb, gavs) olduğu-

tır. Başta Farsça ve Arapça olmak üzere Şîî

nun da farkında ve bilincinde olan Haydar

geleneğe uygun dini ilimleri tahsil etmiş öte

oğlu İsmail anlatılmaktadır. Şah İsmail bu

yandan Kızılbaş reislerinden savaş talimi

mezhebi kişiliğini Ca’ferîliğe uymayanlara

ve tekniklerini öğrenmiştir (Gündüz, 2010:

yönelik bir tehdit unsuru olarak da kullan-

253). Onun kişiliği muhtemelen bu çocukluk

maktan çekinmez ve müridlerini bu yolda

yıllarında yaşadığı sıkıntılar, acılar ve aldığı

can vermeye davet eder. İktidarı ele geçir-

eğitimle şekillenmiştir. Onun şiire meyli ve

mesinden sonra Şîîlik ile ilgili takip ettiği

şairlik kuvveti de muhtemelen bu yılların

politikalar bu minval üzere yürümüştür.

eseridir.

Şah İsmail’in Mezhebi

bütünleşen,

onları

kendisinden

Leşkerim gâzilerim sofilerim pîrlerim
Can ile başı bu yolda mene inkâr değil

Adım İsmail ibn Hayderi’yem
Ali’nin çâkerinin çâkeriyem

Kır Yezid ile Havârici tüket kalmaya hiç
Nişe kim Ca’ferî mezhebe talebkâr değil

Hüseynî mezhebem men rehberiyem

(Memmedof, 1966: I, 327-328; Arslanoğlu,

Mevâli olanın men rehberiyem

1992: 76).

Şah İsmail şu beyitlerde ise durumun
Menim gazilerimle hürmet eylen
Gönül evinde onlardan biriyem

farklı bir boyutunu dile getiriyor.
Şah-ı Merdân’ın Ali’nin âliyem evladiyem
Zülfikar u tâc u Düldül üş nişânı mendedir

Meni anlardan ayru sanmanız siz
Velakin anların men serveriyem

Menem hem pîr ü sultân-ı âlem
Hatâyi’yem şahın bir kemteriyem

Açarem din-i Muhammed mezheb-i Ca’fer
yakîn
Lâ feta illâ Ali bu sırr-ı pinhân mendedir
(Memmedof, 1966: I, 141-142; Arslanoğlu,
1992: 121).

(Memmedof, 1966: I, 351; Arslanoğlu, 1992:
84-85)

Bu beyitler Şah İsmail’in dini/mezhebi
kişiliğini açıkça ortaya koymaktadır. Beyitlerde Hz. Ali’ye köle, Hüseyin’in yolundan

Bu beyitlerde o, kendisini Hz. Ali’nin
Ehl-i beyt’inden ve evladından kabul etmektedir. Hz. Ali’nin emanetlerinin de kendisinde bulunduğunu ifade ederek mezhebi kişiliğini sufi gelenekle hemhal ve birbiriyle iç içe
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bir algıyla sunmaktadır. Zira tâc tasavvufi bir

Ali evladı, imamlar yoluyla Hz. Ali’ye ulaş-

semboldür. Zülfikar ve Düldül ise adeta Hz.

tığı yollar ise silsiletü’z-zeheb (altın silsile)

Ali’nin şahsında Şah İsmail’in cengâver ve

olarak adlandırılmıştır. Bu yola bağlananla-

kahraman kişiliğini sembolize eder. Burada

rın yine Hz. Ali ve Ehl-i beyt eliyle kurtulu-

Şîî gelenekteki imamet-mehdilik algısının,

şa ereceğine vurgu yapılmıştır.

İsmail’in şahsında tasavvufi şeyhlikle birleştiğini ve her iki geleneğe uygun olarak Hz. Ali
ve evlatlarının yoluna ram olarak bütünleştiğini ifade etmek gerekir. Bu nedenle Şah İs-

Muhibb-i şâh olan mihnette kalmaz
Çıhar aydınlığa zulmette kalmaz

mail, deyişlerinin çoğunda Hz. Ali’ye kemter,

Çalınma dört yana bağlan Ali’ye

çâker, kamber vb. olduğunu ısrarla vurgular.3

Erenler serveri şah-ı Veli’ye

Öte yandan Alevî kültüründe ilk Düvazdeh
örneklerini ve Düvazdeh deyişi söyleme geleneğini Şah İsmail başlatmıştır (Türkmen,
2004: 319).

Mizân u teraz ü sorgu haşr u mahşer
Ali elindedir fi’l-cümle yekser
(Memmedof, 1973: II, 386-387; Arslanoğlu,

Hz. Ali ve Evladına Bağlılık

1992: 246).

Hz. Ali ve Ehl-i beyt sevgisi sadece

Şah İsmail Ehl-i beyt imamlarına sev-

Alevî-Bektâşîlerin değil, İslâm’ı kabullerin-

gisini dile getirdiği düvazdehlerinde bir

den itibaren bütün Türklerin müşterek bir

taraftan imamları sahip oldukları özel has-

hasleti olmuştur. Üstelik Türklerde halk dini

letlerle anarken, diğer taraftan bu vasıflarla

dediğimiz yapının dini algısı büyük ölçüde

dervişlerine sofiyane mesajlar veren edebî

tasavvuf üzerinden şekillenmiştir. Türk ta-

hünerlerini sergiler (Memmedof, 1966: I,

savvuf kültüründe pek çok tarikatın pîri ve

11, 39, 48, 55, 57, 581; Arslanoğlu, 1992: 56,

silsilenin başı Hz. Ali’dir. Bu silsilenin Hz.

59, 60, 83, 112, 114, 124, 149, 167). Bu düvaz-

3 Şah İsmail’in eserlerinde Hz. Ali’den bahseden şiirler tespitlerimize göre otuz civarındadır. Bunlar;
Divan’ında bir murabba, bir müseddes, 17, 15 ve 11
beyitlik üç kaside, üç gazel, on düvazdeh ve bazı şiirlerinde dolaylı olarak Hz. Ali’yi sıfatlarıyla andığı
beyitler.
Dehname’de “Der Menkabe-i Şâh-ı Merdân Ali
Aleyhüs-Salâvât-ı ve’s-Selâm” başlığıyla Hz. Ali’nin
menkabesinin anlatıldığı 35 beyit, Divan’ında yer alan
murabba (“Der cemî-i Tevhid u Na’t u Menkıbet” başlığıyla tekrar edilmektedir) ve bir düvazdeh.
Nasihatname’de ise metin bütünlüğü içinde önce 12
beyitlik bir düvazdeh, sonra, doğrudan Hz. Ali’ye
bağlılıktan bahseden 6 beyit bulunmaktadır.
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dehlerde o, sadece on iki imamı değil, Hz.
Peygamber’den başlayarak kimi zaman Hz.
Hatice, Hz. Fatıma’yı da anarak Hz. Ali ve
evladına bağlılığını dile getirir.
Hatice mahrem oldı çün Rasul’e
Yakîn bil Fatıma Hayru’n-Nisâ’dır
(Memmedof, 1966: I, 11; Arslanoğlu, 1992:
112)

Esasen Hz. Peygamber’den sonra dine
bağlılığı, İslâm’a hizmetteki öncelikleri, sahip
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olduğu ahlakî hasletleri ve toplum içindeki

Tevekkül kıl tefekkür eyle idrak

konumuyla kâmil insan olarak Hz. Ali’nin

Nedir ol âlem-i ma’nâda levlâk

kabul edilmesi bu sevginin daha belirgin

(Memmedof, 1973: II, 375; Arslanoğlu, 1992:

hale gelmesine yol açmıştır. Şah İsmail’in
şiirlerinde bu sevgi ve tasavvur değişimini
takip ederken, öncelikle bu kabullerin Türk
tasavvuf geleneğine uygun olarak büyük
ölçüde vahdet-i vücûdcu varlık algısı çerçe-

244)

Hem sende bulındı ism-i Â’zam
Hem sende görindi rûh-ı Âdem

vesinde şekillendiğini belirtmek gerekir. Bu
varlık algısında Hak-Muhammed-Ali üçle-

Tıgında yazıldı satr-ı levlâk

mesi vahdetin kesrete açılan ilahi olgusudur

Levlâke lemâ halaktü’l-eflâk

ve ilk tecellisini nûr-ı Muhammedî oluşturur. Hatta bu sevgi tasavvuf geleneğindeki
menkıbe kültürüne bağlı olarak Hz. Ali’yle

(Memmedof, 1973: II, 23; Arslanoğlu, 1992:
163)

ilgili insanüstü bir takım kabullerin kendi-

beyitlerinde “levlâke levlâk lemâ halektü’l-

lerine nispet edildiği, literal tavsiften farklı

eflâk” (Aclûnî, 1979: II, 164; Yıldırım, 2000:

bir anlatım ve kabulleniş biçimini geliştirip

121-122) sözüne telmih ile yaratılış sebe-

yeni Hz. Ali tasavvurları ortaya çıkarmıştır
(Ünlüsoy, 2011). Özellikle Miraç ve Miraç’a
bağlı olarak anlatılan Kırklar Meclisi anlatımı bunun en tipik örneklerini ortaya koyar.
Şimdi bu olguları Şah İsmail’in beyitlerinde
takip edelim.

bi olarak kabul edilen nûr-ı Muhammedî
olgusu dillendirilmektedir. İbadetin aynı,
özü olarak tavsif edilen nûr-ı Muhammedî,
vahdet-i vücûd doktrininde Tanrı’nın âleme
zuhurunun ilk mertebesi, ilk tecellisidir.
“Küntü kenzen mahfiyen…”(Aclûnî, 1979:
II, 132; Yıldırım, 2000: 98-99) sözünün gere-

Hak-Muhammed-Ali

ği gizli bir hazine olan ve bilinmek isteyen

“Küntü kenzen” ayeti vasfından olmuşdur

yüce Tanrı, Hak bilinmek istediği için âlem-i

nüzul

manâ’dan alem-i surete çıkarak belli mer-

Varlığına

“kün-fe-kân”

ikrar

iden

tebelerle tecelli etmiştir. Bu mertebelerin

Perverderdigâr

ilki Muhammed’in nûrudur veya bir baş-

(Memmedof, 1966: I, 5-7; Arslanoğlu, 1992:

ka ifadeyle Muhammed-Ali’nin nûrudur.

105)

Kimin ışkına yarattı cihanı
Budur ayn-ı ibadet tanı ânı

Çünkü Alevî gelenek Kur’an (Yunus 10/5,
İbrahim 14/33, Nuh 71/15-16)’da geçen
“mişkât/ nûr” ve “misbah/ kandil” ifadelerinden hareketle nûr-ı Muhammedî’nin
bir elmanın iki yarısı gibi birbirinden ayrılmayan

Muhammed-Ali’nin

nûrunun

bileşimi olduğunu kabul eder (Eröz, 1990:
37
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212-213; Yeminî, 1325-1327: 86-88).4 Buna

Bu ilk tecellinin Tanrı’yla birlikte dile

göre, nübüvvet vasfının tezahürü olarak

getirilen şeklini ise Hak-Muhammed-Ali

“Hz. Muhammed’i her kemâlin başlangıcı,

üçlemesi oluşturur. Zira yukarıda da ifade

her güzel hasletin menşei” (Demirci, 1983:

ettiğimiz gibi Muhammed-Ali Tanrı’nın ilk

239-240), olarak gören anlayış Hz. Ali’yi de

tecellisi olarak vahdetin kesrete açılan kay-

içerecek şekilde genişletilmektedir. Yani,

naklarıdır, birlikte çokluk veya çoklukta bir-

velâyet vasfının nübüvvetin devamı gibi an-

liktirler; üçü birdir, aynı zamanda üçünün

laşıldığı tasavvufi-Şîî düşüncenin yansıma-

de kendi kimlikleri vardır, bu kimliklerin

sıyla (eş-Şeybî, 1982: 369 vd.), velâyet sahibi

sırrına vâkıf olan onların birliğini idrak eder.

Hz. Ali, Hz. Muhammed’e nispet edilen va-

Bu üçleme tezahürlerinde farklı olsalar bile

sıfları (nübüvvet hariç) kendisinde taşıyan

manada birdirler. Bu birlikteliğin bilincinde

ve onun devamlılığını sağlayan parçadır. Bu

olan Hatâyî de Hz. Ali’nin sıfatlarını esas

itibarla, ikisi birbirinden ayrılmaz ve birlikte

alarak yazdığı yirmi iki kıtalık murabbada

zikredilir.

cihanda var olan canlı cansız her şeyin ve

Bihamdillah der-âlem-i zuhûra evliya geldi
Çerağı yandı İslam’ın ki din-i Mustafâ geldi

herkesin Allah-Muhammed-Ali’yi vird ettiğini dillendirmiştir.
Evkat-ı cemâd u vird-i hayvan

Ali şâh-ı velâyetdür Ali sırr-ı hidâyetdür
Ali şol mâ’niden peydâ ki sırr-ı evliyâ geldi
(Memmedof, 1966: I, 214; Arslanoğlu, 1992:
60, 116)

Ber rûy-ı zenmîn u çerh-i eyvan
Tesbîh-i melek duâ-yı insan
Allah ü Muhammed ü Ali’dir
(Memmedof, 1966: I, 14-22; 1973: II, 29-39;
Arslanoğlu, 1992: 149-151,164-165)

Allah-Muhammed-Ali üçlemesinde, Al4 Yeminî’nin anlatımı Hz. Ali’nin kerametlerini içerir niteliktedir. Buna göre; Cebrâîl yaratılıp kendisine
Tanrı tarafından: “ben kimim” sorusu yöneltilince
cevaptan aciz kalıp otuz bin yıl kararsız bir şekilde
uçmuş, havada asılı bir kubbe farketmiş, kubbeye
varınca içerde bir kandil içinde yarısı yeşil, yarısı ak
bir nûr görmüştür. Bunun ne olduğunu Tanrı’ya sormayı dilerken, ak nûrdan bir ses gelerek yeşil nûrun
hâtemu’l-enbiyâ Muhammed olduğunu kendisinin
de onun amca oğlu Ali olduğunu söylemiş; Cebrâîl’e
Tanrı’ya vereceği cevabı: “Sen rızıklar verici, alemlerin yaratıcısı ve bağışlayıcı padişahsın, ben ise eksik ve
aciz bir kulum” diye öğretmiştir. Bu nedenle Cebrâîl
Hz. Ali’yi üstad olarak tanımış ve ashâb içinde ona
ayrı bir hürmet göstermiştir.
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lah bütün tanrısal sıfatlara sahip olarak her
şeyin yaratıcısı, her şeyin hâkimi, her şeye
gücü yeten ve hakikatin kendisidir. Hz. Muhammed, nübüvvet vasfıyla şeriat sahibi olarak insanlara yol gösteren dini tebliğ eden ve
öğretendir. Hz. Ali, velâyet vasfıyla tarikat
sahibi olarak kâmil insan makamında insanların manevî terbiyelerini tamamlamaları
için onlara örnek olandır. Alevî geleneğinde
Hz. Ali’nin örnek alınması, nübüvvetin sadece Allah’ın seçtiği kimselere hasredilmesi ve
bunun da Hz. Muhammed ile birlikte sona
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ermesiyle ilgilidir. Oysa velâyet vasfı Hz. Ali,

Aynullahem aynullahem aynullâh

imamlar ve veliler vasıtasıyla devam eden,

Gel imdi Hakk’ı gör ey gûr-i gümrâh

süreklilik arz eden bir özelliğe sahiptir (Corbin, 1986: 56-59). Bu devamlılık, insanlara,
bu dünyadaki manevî eğitimleri ve tarikat

(Memmedof, 1966: I, 475; Arslanoğlu, 1992:
268)

yolunda katettikleri makamlara paralel olarak hakikat ve marifet sırlarına ermeleriy-

Yer yoh iken gök yoh iken tâ ezelden var

le ona ulaşabilme imkânı sağlar (eş-Şeybî,

idim

1982: 378; Ateş, trz.: 143-153).

Gevherin yekdânesinden ileri pergâr idim

Buraya kadar özetlemeye çalıştığımız

…….

vahdet-i vücûd doktrininde insan, maddi

Men Hatâyî’yem Hakk’ı hak tanımişem bî-

âleme iner (nüzul) ve maddi âlemden yeni-

gümân

den manevi âleme yükselir (urûc). Hz. Ali

Ânın içün ol yaratdı men âna derkâr idim

insan-ı kâmil olarak bu olgunun en güzel

(Memmedof, 1966: I, 372; Arslanoğlu, 1992:

timsalidir. Bu iniş ve yükselişi konu edinen

85)

devriye türü deyişler de tasavvuf edebiyatında önemli bir yer tutarlar. Bu devriyelerde
Hz. Âdem ile birlikte âlem-i şehâdette zuhur
eden nûr-ı Muhammedî sırasıyla bütün peygamberlere geçerek Hz. Muhammed ve Hz.
Ali’ye ulaşır. Hz. Ali’nin velâyetinin kendisinden sonra evlatları üzerinden velilere
geçmesine binaen tasavvuf şeyhleri insan-ı
kâmil makamına ulaşan, bu devri tamamlayan kimselerdir. Bu kemale erişenler, kendilerini fenâ fillah makamında hakikat ve marifet sırrına ererek her şeyle özdeş görmeye
başlarlar. Onlar da yaşadıkları bu manevi
tecrübeyi zaman zaman şairane deyişlerle
dile getirmişlerdir. Hallac’ın “Ene’l-Hakkı”
böyle bir özdeşliğin eseridir. Şah İsmail de
yaşadığı manevi tecrübeyi kimi zaman beyitlerle kimi zaman da Devriyelerle dile getirmiştir (Memmedof, 1966: I, 1-7, 272, 372,
575,576; Arslanoğlu, 1992: 85, 105-106, 148,
156).

İşte Şah İsmail’deki bu tasavvufi varlık
anlayışı ve bu çerçevede benimsediği ve dile
getirdiği Hz. Ali algısı bilinen İsnâaşeriyye
Şîîliği/Caferiyye’den farklı ve tasavvuf
ağırlıklı Safevî Kızılbaşlığıdır. Bu noktada
Azeri Şîîliği’nin de Anadolu Alevîliği’ne paralel kabullere sahip olduğunu ve Türkmen
geleneği içinde İsnâaşeriyye Şîîliği’nden çok
Anadolu Alevîliği’ne yakın olduğunu söyleyebiliriz.

Miraç ve Kırklar Meclisi
Yukarıda tasavvufi gelenekte, sevgiyle
oluşturulan bağlılık algısına binaen menkıbe kültürü kapsamında Hz. Ali ve tarikat
şeyhlerine dair insanüstü anlatıların oluştuğunu söylemiştik. Bu oluşum, görünüşte
varlığın zuhuruyla ilgili tecelli nazariyesi
ve tasavvufi epistemolojiyle alakalıdır. Ancak oluşumun arka planında büyük ölçüde
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farklı mitolojik etkileri ve halk inançlarının

Peygamber’den isterler.5 Hz. Peygamber,

varlığını göz ardı etmemek gerekir. Burada

Cebrâîl’in delâletiyle üzümü ezip şerbet

bu bağlamda değerlendirilebilecek Alevî

eder ve kırklara pay eder. Kırklar, mesti elest

kültüründe temel bir yere sahip Miraç ve

olup: “Allah” deyip, üryan ve püryan sema-

Kırklar Meclisi’ne işaret etmek istiyoruz.

ya kalkarlar. Hz. Muhammed dahi semaya

Alevî-Bektâşîler Hz. Muhammed’in bedenen Miraç’a çıkışını kabul ederek bunu
kendilerine özgü menkıbevi bir anlatımla
dile getirirler. Buyruk’larda bu konuda nak-

kalkar, mübarek imamesi başından düşer,
kırk pare edip bellerine bağlarlar (Buyruk,
1957: 7-12; Buyruk, 1993: 9-23; İmam Cafer-i
Sadık Buyruğu, 2004: 13-19).

ledilenler özetle şöyledir: Hz. Peygamber

Pek çok Alevî-Bektâşî şairinin manzum

Miraç’a giderken yolda bir arslan görür, çı-

olarak dile getirerek adeta hafızalara nakşet-

karıp yüzüğünü ona verir ve yoluna devam

tiği bu olguyu ilk defa dile getirenlerden bi-

ederek Sidretü’l-Müntehâ’ya erişir. Orada

risi Şah İsmail’dir. Hatta tasavvuf literatür-

Tanrı’yla söyleşir. Tanrı’yla doksan bin ke-

deki Miracname geleneğinin Şah İsmail ile

lam söyleşmiştir, bunların otuz bini ümmete

başladığı söylenir (Türkmen, 2004: 319). Şah

aittir. Altmış bini ise Hz. Ali’de sır olmuştur.

İsmail’in Miraç anlatısı (Memmedof, 1966: I,

Burada Hz. Muhammed’e bal, süt ve elma

569-572; 1973: II, 376; Arslanoğlu, 1992: 244,

verilmiştir. Hz. Muhammed Miraç’tan dö-

304-305) Anadolu’daki Alevî/Kızılbaş cem-

nerken Mina’da bir kubbe ilgisini çeker ve

lerinde şöyle terennüm edilir:

kapıyı çalıp içeri girmek ister. Kendisine,

Geldi

kim olduğu sorulunca, iki defa: “peygambe-

Mustafâ

rim” dediği için kapı açılmaz, üçüncüsünde:

Hak seni Miraca okudu dâvana kâdir Hudâ

“sırru’l-kayyûm, hâdimü’l-fıkarâyım, bir
yoksulum” diye cevap vererek içeriye girmeyi başarır. Oradakilerin kimler olduğunu
sorar. Oradakiler: “Kırklarız, kırkımız bir-

Cebrail

çağırdı

ya

Muhammed

Evvel emanet budur ki bir rehber tutasın
Olasın tarik içinde tarik-i müstakîma

birimizin aynıyız” derler. Bir kişinin eksik
olduğunu görünce kimin eksik olduğunu

Muhammed şakule vardı yoktur menden

sorar; onlar, Selmân’ın bulunmadığını söy-

bir azim

lerler. Hz. Muhammed onlardan bir nişan

İmdi senden el tutalım Hak buyurdu “ve’s-

isteyince: “kırkımız birdir, birimiz kırktır”

sehâ”

derler, biri kalkıp kolunu keser kırkından da
kan akar. Kırklar pîrlerinin Aliyü’l-Murtazâ,
rehberlerinin Cebrâîl (as) olduğunu söylerler. Bir müddet sonra Selmân parsdan yanında bir üzüm tanesi ile gelir. Seyyidü’lHâdim olarak üzümü pay etmesini Hz.
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5 “Ben kavmin hizmetçisiyim” şeklinde nakledilen bir
hadise telmîh vardır (Aclûnî, 1979: I, 462).
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Vardı dergâh kapısına gördü bir aslan ya-

Anlayıben secde kıldı hoş kal Sübhânım

tur

dedi

Aslan bir hamle kıldı ki başta koptu bir fetâ

Varıp evine dönerken yolda uğradı Kırklara

Buyurdu sırr-ı kâinat “korkmasın, der, Habibim

Vardı Kırklar sohbetine oturup oldu sakin

Hâtemin ağzına versin senden ister nişâna

Cümlesi de secde etti hazret-i emîrullaha

Hâtemin ağzına verdi aslan kılındu sakin
Muhammed’e yol verildi aslan gitti tahata

Vardı Hakk’a da’vâ etti ona bunu söyledi
“Ne güzel sırrın var imiş hayli cevr ettin
bana”

Kudretten bir el geldi ezdi şerbet eyledi
Muhammed hâtemin gördü uğradı müşkül
hâla
Anı bir nûş eyledi cümlesi oldu hayran
Mümin Müslim üryân püryân başladılar
samâha

“Ol benim sırr-ı devletim sana tâbi hayatı”

El çaluben Allah Allah dediler Allah Allah

Geldi eşiğe baş eğdi kıble-i kıblegâha

Muhammed

bile

duruştu

Kırklar

ile

samâha
Gördü bir biçare derviş hemen yutmak diledi

İrâdetler kadîm oldu erkân yerini aldı

Ali bile olsa idi dayanamaz ol cana

Muhammed’i gönderdiler hatırla oldu safâ

Doksan bin kelâm danıştı iki gönül dostuna

Ali’ye tavaf eyledi mührü önüne koydu

Tevhidi armağan verdi yeryüzünde insana

“Sen bir sırr-ı vilâyetsin” dedi, saddak
Mustafâ

Kalktı ayak üzerine himmetini diledi
“Ümmetini yarlıgadım” dedi perverdigâra

İnip türab etti yüzün Hakk’a teslim etti
özün
Hak tapşırıp salkım üzüm Hüseyn ile
Hasan’a

Evvel sensin âhir sensin cümle sana bağlıdır
“Tevellâyım” sana ezel ya Aliyü’l-Murtazâ
Şah Hataî bu kelâmı vasfedüben söyledi
Haklı söz inandıramam özü çürük ervaha
(Birdoğan, 2001: 189-191)
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Anadolu Alevî Kültüründe Şah
İsmail’in İzleri
Yukarda ifade ettiğimiz gibi ilk düvazdehler Şah İsmail’e aittir. Anadolu’da
düvazdeh yazma geleneğinde de Şah İsmail örnek alınmıştır. Yine edebiyatımızda
Miracname denilen Miraç’ın anlatıldığı ilk
manzum örnekler de Şah İsmail’e aittir. Burada naklettiğimiz Miraç ve Kırklar Meclisi
algısının Alevî kültüründe temel bir yere
sahip olduğunu ve yapılan cem törenlerinde bu olayın canlandırıldığını ve içselleştirilerek yaşatıldığını söylemiştik. Bu olgu bir
başka boyutunda ise, Alevî cem törenlerinin
Miraçlama kısmında Şah İsmail’in manzum
deyişi okunarak semah dönülür. Esasen sa-

aşağıda açıklanacağı üzere Hatayî adına ve
mahlasına duyulan saygı gereği Alevîler, bu
deyişler okunurken onları Şah İsmail’in deyişleri olarak benimseyip bizzat Şah İsmail’i
dinliyormuşçasına huşu, saygı, zevk ve muhabbet içinde dinlerler. Bunun sebebi muhtemelen Şah İsmail’in yolun erkân ve esaslarının belirlenmesinde oynadığı etkin roldür.
Daha sonra halifeleri vasıtasıyla Anadolu’da
“Sofiyân Süreği”nin devamlılığını sağlarken
bu esaslar onun adına ikame edilmiştir. Öte
yandan Anadolu’daki Kızılbaş dervişleri de,
Şah İsmail’e olan muhabbet ve bağlılıklarıyla takip eden yüzyıllarda törenler vasıtasıyla onun hatırasını yaşatmaya gayret etmişlerdir.

dece Miraçlama kısmı değil, özellikle Alevî-

Bu etkilerin diğer boyutunda ise Şah

Kızılbaş ocaklarında cem törenlerindeki her

İsmail’in edebî şairlik gücüyle Anadolu’daki

safhada Şah İsmail’den deyişler okunur. Tö-

etkilerinden söz etmek gerekir. Bu etki-

ren başlarken Hatayî’nin “On İki Hizmet De-

lerin ilk boyutu aynı şiirlerin aynen veya

yişi” okunarak on iki hizmet sahibi yerlerini

çok küçük farklarla Şah İsmail ile birlikte

alır. Çerağ uyandırılırken Hatayî’nin “Çerağ

Anadolu’da yaşayan bazı Alevî ozanlarına

Uyandırma Deyişi” okunarak çerağ uyan-

nispet edilmesidir. N. Birdoğan, ilgili çalış-

dırılır. Kurban tığlanacağında Hatayî’nin

masında Fuzûlî, Nedim, Pir Sultan Abdal ve

“Kurban Deyişi” okunarak kurban tığlanır;

Kurbanî gibi şairlerin Şah İsmail ile benzeş

su dağıtılırken Hatayî’nin “Saka Deyişi”

bazı beyitlerini tespit ederek bu etkileşimle

okunarak su dağıtılır. Dâra durulduğunda

ilgili örnekleri okuyucunun dikkatine sun-

Hatayî’nin “Dâr/Hata Deyişi” okunarak

maktadır (Birdoğan, 2001: 32-34). F. Türk-

özür beyan edilir (Yıldırım, 2004: 341-353).

men de konuyla ilgili aynı adlı bildirisinde

Cemde okunan düvazlarda Hatayî’den ör-

Kul Himmet, Pir Sultan Abdal, Yeksânî,

nekler bulunur. Dolayısıyla Hatayî Alevî-

Everekli Seyranî, Teslim Abdal, Ahû Dede

Kızılbaş cemlerinin her yerindedir.

mahlaslı ozanların deyişleriyle Şah İsmail’in

Bu şiirlerin büyük ölçüde hece vezniyle yazıldığını dikkate alırsak onların Şah
İsmail’e nispeti sıkıntılıdır. Bununla birlikte
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Yine M. S. Koz (2004: 184-217) bazı
cönklerden hareketle Alevî Bektaşî geleneğinde Hatayî mahlaslı şiir yazma geleneğini,
bunların Şah İsmail’e nispetini, gerek edebî
üslup gerekse dil açısından değerlendirmektedir. Muhtemelen benzer gerekçelerle
İ. Arslanoğlu’da yaptığı çalışmasında Şah
İsmail’e nispeti şüpheli kaydıyla 156 şiir verir. N. Birdoğan (2001: 35) Malatya yöresinde
tapşırma, mahlas beyitine Hatayî denildiğini tespit6 eder. Bu durum Hatayî mahlasının
bütün ozanlar için geçerli bir mahlasa dönüştüğünü veya Şah İsmail’in anısına onun
mahlasının kullanıldığını gösterir.

Sonuç
Şah İsmail, yaşadığı dönemdeki siyasi
ve sosyal şartları iyi değerlendirmiş, özellikle sahip olduğu ilahi misyonu şeyhlik ve
şahlıkla şahsında birleştirmiş ve bağlılarına
onların dilinde hitap etmiştir. Bu sade öz
Türkçe hitabı onu haklı olarak Azeri/Türk
edebiyatının en önemli temsilcilerinden
birisi yapmıştır. O şeyhlik mertebesinde
vahdet-i vücûd doktrinini özümsemiş, dedesinden miras aldığı Şîîlikle de On İki İmam’a
muhabbette ifrata varan bir bağlılığı benimsemiştir. Özellikle Hz. Ali’yle ilgili kabulleri
dini, tasavvufi, Hurûfî deyişlerinin hemen

İ. Arslanoğlu (1992: 341-536), Hatayî,

hepsine nakış nakış işlenmiştir. Onun Safevî

Can Hatayî, Derdimend Hatayî, Derviş

geleneğinde devleti kurma ve Türkmenlerin

Hatayî, Kul Hatayî, Pir Hatayî, Sultan

önünü açması bağlamında Anadolu’daki et-

Hatayî, Şah Hatayî mahlaslarına sahip Ana-

kileri de yadsınamaz. Bu etki onun sanatçı

dolu Hatayî’lerini tespit eder ve onların şiir-

kişiliğiyle farklı ozanların deyişlerinde dile

lerinden örnekler verir.

gelmiştir. Ama daha önemlisi Anadolu’daki

Şah İsmail’in Anadolu’daki tesirini gösteren en ilginç örneklerden birisi de onun
Sünnî çevrelerde de sevilen sayılan ve taklit edilen bir ozan olmasıdır. Namaz İlahisi
diye meşhur, geçmiş yıllarda Namaz Hocası
adıyla basılan küçük el kitaplarının arka kapağında yer alan altı kıtalık bu deyişin son
kıtası şöyledir (Efendioğlu, 2009: 296-297):

Kızılbaş ocaklarındaki sofiyan süreklerinde
Şah İsmail kendisine nispet edilen deyişlerle adeta her süreğin yürütücüsü, her cemin
dedesi gibi algılanıp saygı görmüştür. Sünnî
gelenekte görülen Hatayî mahlaslı deyişler
ise Şah İsmail’in Anadolu’da Türkmenler tarafından nasıl benimsenip yaşatıldığının en
ilginç örneklerindendir.

Hatâî’yim, Hakk’ı dilinden komaz
Daima ederiz biz Hakk’a niyaz
Yedi “Yasin” ile üç kere “İhlas”
Hak nasip eyleye öldüğüm zaman
6 Hatayîmdir Şah Hatayî
Amma adım Ömer durur, örneğinde Ömer adlı bir
şair bile Hatayî mahlası kullanmaktadır.
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NESÎMÎ ŞİİRİNİ ANLAMA YOLUNDA
HURUFİ ŞİİRİ ŞERHİNE GİRİŞ
ON THE WAY OF UNDERSTANDING NESIMI’S POEM
INTRODUCTION TO THE HURUFI COMMENTARY
Özer ŞENÖDEYİCİ1

nunda Nesîmî’ye ait Hurufiyane bir şiirin
de şerhine yer verilecektir.

ÖZET
Türk edebiyatının XIV. yüzyıldaki en
önemli şairlerinden biri olan Nesîmî, günümüzde Hurufilik ve Alevilik inançlarıyla bir-

Anahtar Kelimeler: Seyyid Nesîmî, Hurufilik, Alevilik, Şerh, Biyografi, Divan.

ABSTRACT

likte anılır. Bu şairin, şöhreti çağları aşan şi-

Nesimi, one of the most important poet

irleri pek çok zümre tarafından okunmuş ve

of Turkish literature in XIVth century, re-

el üstünde tutulmuştur. Ancak Nesîmî’nin

ferred to Alevism and Hurufism belifs. Fa-

sahip olduğu şöhret, herkesin onu kendi

mous poems of this poet was read by many

inancına ya da milliyetine mal etme çabası

different clans and loved very much for a

doğurmuş; böylece şair hakkında birbirini

long time. But because of his fame research-

tutmayan rivayetler üretilmiştir. Onun hak-

ers try to show him as a member of their be-

kında söylenenler üst üste koyulduğunda

liefs and naitonalities. Thus, some of incon-

oluşan bilgi yığını, hakkında bir biyografi

sistems rumors are producted by his fans. If

yazılmasını neredeyse imkânsız hâle getir-

rumors talked about him are gathered we’ll

miştir. Hâlbuki en muteber kaynaklara inil-

achieve a large chunk of information. It is

diğinde elde edilecek birkaç veriden hare-

impossible to write a Nesimi biography with

ket edilirse bu şairin hayatı ve edebî kişiliği

this inconsistent information. Nevertheless,

aydınlatılabilir. Bu çalışmada, şairin biyog-

if we go reputable sources, we can find some

rafisi hakkında bazı hususlar tartışılacak,

accurate data about him. With these data, it

Nesîmî şiirlerinin tespit edilmesi için gerekli

is possible to write some correct sentences

ölçütler ortaya konacaktır. Çalışmanın so-

about Nesimi’s biography and his literary

1 Doç. Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi, Edebiyat
Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.

personality. In this paper, we will try to argue some determinations about his life story. And we will also try to find some criteria
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to find his real poems. At the end we will

cönklerde de Nesîmî’ye ait birçok şiir bu-

analyze a Hurufi poem of Nesimi.

lunmaktadır ve bu şiirler hâlâ gün yüzüne

Keywords: Seyyid Nesimi, Hurufism,
Alevism, Poem Analyzing, Biography, Divan.
XXI. yüzyılda, eski yazı ile kaleme alınmış klâsiklerimizin önemli bir kısmı yeni
harflere aktarılmış, yüzyılların edebi birikimi ve tecrübesi günümüz insanının hizmetine sunulmuştur. Zamanın aşındırıcılığına
yenik düşen nice sanatçı, tarihin karanlık
sayfalarına gömülürken bazıları da her çağda sevilip eserlerini geleceğe taşıyabilmiştir.
Kaynakların Seyyid İmadeddin Nesîmî künyesi ile andıkları XIV. yüzyıl şairi de zamana yenik düşmeyip günümüze dek şöhretini
korumuş, eserleri ile her devirde insanları
etkilemeyi başarmıştır. Lakin onun başarılı
şiirleri, insanı derinden sarsan felaketi ile

çıkarılmayı beklemektedir.
Nesîmî şiirini bulmak için emek sarf
eden tüm araştırmacıların çabaları takdire
şayandır. Ancak bugün gelinen noktada,
Türk edebiyatı tarihinde “Nesîmî” mahlasıyla şiirler yazan XIV. yüzyıl şairi hakkında
bilinenlerin hâlâ yazıya geçirilmiş bir dolu
tevatürattan ibaret oluşu, şiirlerinin tam
olarak tespit edilmeyişi, bu şahsiyet hakkında yeterli akademik çalışmanın yapılmadığına işaret etmektedir. Onun şiirlerini gün
yüzüne çıkarmaya çalışan birçok çalışma
yapılmıştır. Ancak bu çalışmaların da şairin şiirlerini tümüyle ortaya çıkardığı iddia
edilemez. Üstelik eldeki şiirlerin tümünün
de Seyyid Nesîmî’ye ait olduğu iddia edilemez.

birleşince farklı milletler ve zümreler tarafın-

Şairin biyografisi üzerindeki sis perdesi,

dan sahiplenilen, birbirinden farklı Nesîmî

çoğunlukla bilgi eksikliğinden değil, bila-

portreleri ortaya çıkmıştır.2 Türk milletinin

kis fazlalığından kaynaklanmaktadır. Öyle

ortak değerlerinden biri olan Nesîmî, coşku-

ki onun hakkında düşülen her kayıt, şairin

su ve ideallerini savunmadaki şiddeti ile ör-

biyografisine eklenmiştir. Ancak bir verinin,

nek bir fikir adamı halinde yücelirken onun

yazılı kaynağa istinat etmesi, onun doğru ol-

hakkında çeşitli menkıbeler de üretilmiştir.

duğu anlamına gelmez. Bir örnekle, durum

Bununla birlikte başka Nesîmîlerin de iştira-

izah edilecek olursa: XVI. yüzyılda derlenen

ki ile geniş bir şiir külliyatı vücuda gelmiş-

Pervâne Bey Mecmuası’nda yer alan Nesîmî

tir. Bu şiirlerden bazıları düşünce ve edebi

şiirlerinin bazıları Ahmet Paşa’ya, Şeyhî’ye,

kudret açısından Seyyid Nesîmî’ninkilere

Adnî Mahmut Paşa’ya ve Hufî’ye nazire ola-

yaklaşamaz. Günümüze ulaşan mecmua ve

rak gösterilmiştir. Bu durum, bilinen gerçeklere ters düşmektedir. Çünkü 1408 yılından

2 Bu yazıda, daha önce anlatılagelen ve Nesîmî biyografilerini dolduran tekrar bilgilere yer verilmeyecektir. Nitekim şair hakkında söylenenler bir araya getirildiğinde birbirini tutmayan, çoğunlukla da tarihî
gerçekliğe muhalif bir bilgi kirliliği oluşmaktadır.
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önce öldüğü bilinen Nesîmî’nin, ölümünden sonra doğan şairlere nazire yazması
pek mümkün görünmemektedir. Sözgelimi
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aşağıdaki şiir Pervâne Bey Mecmuası’nda

Dünye

Nesîmî’nin Ahmet Paşa’ya yazdığı bir na-

murdârdan

zire olarak kaydedilmiştir (443a). Bu bilgi,

Gül değil dünyâ dikendür ne umarsın

XVI. yüzyılda Nesîmî’nin, Ahmet Paşa ile

hârdan

çün

murdârdur

yigren

göñül

çağdaş olduğunu hatta ondan daha sonra yaşadığını düşünenlerin bulunduğunu
göstermektedir. Bu örnek, bir yazma eserde

Dünyede bir yâr vefâlu kimse hîç görmiş

görülen her bilginin doğru olamayacağını

değil

ortaya koyar:

Fâriğ ol bârî ne hâsıl şol vefâsız yârdan

Âhiret yârından iste her ne maksûduñ ki
var
Dünyenüñ mikdârı yokdur geç bu bîmikdârdan

Müdde‘î cevr ü cefâsın hadden aşurdı velîk
Yâr eger yârî kılursa gam değil ağyârdan

Hâlini şol zâhidüñ bildi Nesîmî kim nedür
Meyden

ikrâh

eylemez

hâli

değil

hammârdan

Bir yazmada ya da herhangi bir yazılı
kaynakta kaydedildiği görülen her bilginin
Nesîmî biyografisine eklenmesi ile birbirinden farklı rivayetlerle zenginleşen ve bir
kimseye ait olamayacağı aşikâr bir portre
belirmiştir. Doğum yeri Bağdat, Tebriz, Şiraz, Nusaybin, Bakü, Halep3 gibi birbirinden kilometrelerce uzaklıktaki coğrafyalar
gösterilirken kökeni hakkında da “Türkleşmiş Arap”, “Fars”, “Türkmen”, “Irak Türk3 Bu yerlerin aktarıldığı ve tartışıldığı kaynaklar şunlardır: Değirmençay, 2013; Kürkçüoğlu, 1985; Ayan,
2000; Ünver, 2003; Şıhıyeva, 2009.
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meni”, “Osmanlı”, “Türk”, “Azeri”, “Azer-

bir ön sözle birlikte yayımlamıştır. 2009 yı-

baycanlı” gibi ifadeler sarf edilmiştir. Bu

lında İran’ın Zengan vilayetinde Nesîmî’nin

meseleler, ayrı bir yazı konusu teşkil edecek

Türkçe Divanı, M. Kerîmî’nin mukaddimesi

kadar çetrefillidir. Bu çalışmada, daha önce

ile yayımlanır. Alirıza Yehfurûzânî, 2010 yı-

dikkat çekmeyen bir husus üzerine yoğun-

lında şairin Türkçe ve Farsça şiirlerini neş-

laşılacak ve Nesîmî’nin, farklı duyarlılıklara

retmiştir.

4

sahip şiirleri üzerinde durulacaktır.

Türkiye’de, akademik çalışmalarda baş-

Nesîmî’nin şiirleri daha önce hem kitap

vurulan muteber kaynak Hüseyin Ayan’ın

hem de makale düzeyindeki çalışmalarla

2000 yılında yayımladığı Divan neşridir.

neşredilmiştir. İlk baskısı 1844 yılında ya-

Ancak bu neşrin de bazı eksiklikler ve prob-

pılan Nesîmî Divanı, 1870 yılında ikinci ve

lemler içerdiği görülebilir. Nitekim Divan’da

üçüncü kez yayımlanır. 1844 yılında yayım-

bulunmayan şiirler, bazı yayınlara konu ol-

lanan Divan baskısı 2009 yılında Ali Adil

muş Ömer Zülfe (2005) ve M. Fatih Köksal

Atalay tarafından amatör bir neşirle yeni

(2000 ve 2009) tarafından şairin bazı şiirleri

harflere aktarılmıştır. Türkiye’de Divan’ın

makale bünyesinde neşredilmiştir. Bu çalış-

yeni harflerle neşri ise Hüseyin Ayan’ın

malar dışında nice Nesîmî şiiri hâlâ Divan

1970 yılında hazırladığı doktora tezini

nüshalarında, mecmua ve cönklerde gün

bekler. Bu tezden hareketle hazırlanan Di-

yüzüne çıkarılmayı beklemektedir.

van, 1990 ve 2000 yıllarında iki defa basılır.
Azerbaycan’da ise Cihangir Gehramanov
1973 yılında şairin Divan’ını üç cilt halinde
yayımlar. Hamid Araslı bu neşri esas alarak
İmâdeddîn Nesîmî Seçilmiş Eserleri başlığı
ile 2004 yılında bir seçki hazırlar. Yine 1973
yılında Kemal Edip Kürkçüoğlu da Nesîmî
Divanı’nda Seçmeler başlığı altında şairin
bazı şiirlerini açıklamalı olarak neşreder. Bilinen bu neşirlerden başka İran’da da bazı
neşirler bulunmaktadır. 1979 yılında Hüseyin Ulduz (Hüseyin Feyzullâhî Vahîd),
Nesîmî Divanı’ndan seçtiği bazı şiirleri yayımlamıştır. Hüseyin Mehmed Sıddîk 2008
yılında şairin Türkçe Divan’ını, kapsamlı
4 Nesîmî’nin kökeni ile ilgili bu tartışmalar Şıhıyeva
(2009) tarafından “Nesîmî’nin Millî Mensubiyeti Meselesi” başlığı altında tartışılmıştır.
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Mevcut Nesîmî Divanı (Ayan, 2000),
farklı yazılara konu olan eksiklikleri dışında
fazlalıkları ile de dikkati çekmektedir. Sözgelimi şairin divanında, onun öldürülüş biçimini tasvir eden manzumelerin varlığına,
Ayan tarafından da dikkat çekilmiştir. Araştırmacı, hazırladığı eserin 156. ve 186. manzumelerinin, şairin idamını konu edinen
ifadeler taşıdıkları karinesiyle, Nesîmî’ye ait
olamayacağını tespit eder ve şöyle der: “Bu
gazelin Nesîmî tarafından yazılmış olduğuna hüküm vermek güçtür. 909 H. /1503 M.
yılında, yani Nesîmî’nin ölümünden yüz yıl
sonra istinsah edilen bir nüshada böyle bir
gazelin varlığı, onun ölümünün acıklılığını
pek canlı surette muhafaza ettiğini göster-

2013 / Yıl: 3 Sayı: 6

mesi bakımından önemlidir” (2000: 14).5 İl-

bulunmaktadır. Aşağıdaki beyitlerin geçtiği

gili şiirlerin Nesîmî’nin öldürülüşünü konu

manzumelerin başkaları tarafından yazıldı-

alan bazı beyitleri şöyledir:

ğı kabul edildiğinde, Seyyid Nesîmî’ye ait
olmadığı söylenebilecek 6 adet gazel tespit

Yüzdiler çıhardılar çün kim Nesîmî’nüñ te-

edilmiş olacaktır:

nin

Aşka nişân ger isteseñ cân ile baş nesnedür

Yas idüp gökde melekler cümlesi zâr itdiler

Söz ile bitmedi bu iş çıhdı Nesîmî’den deri

(G.156/2)

(G.441/9)

Soyun ey sellâh-ı murdârlar Nesîmî’niñ te-

Tabanımdan yardılar başdan ayağa soydı-

nin

lar

Munca nâmerdi görüñ bir er kınarlar ağrı-

Almadılar dâdumı bî-dâdlar Şeddâdlar

maz6 (G.186/8)

(G.70/4)

Ancak şairin öldürülüşüne gönderme
yapan şiirler, bu iki gazelle sınırlı değildir.

Topugumdan deldiler tepemge digin soydı-

Divan’da, Seyyid Nesîmî’nin acılı idamın-

lar

dan etkilenen başka şairler tarafından ya-

Başuma cem‘ oldı dahi bir neçe kullâblar

zıldığı apaçık belli olan başka gazeller de

(G.90/5)7

5 Ayan, “Kul Nesîmî’ye Ait Olduğu Sanılan Şiirler”
başlığını taşıyan yazısında da (1973: 28) 156. gazelin
Seyyid Nesîmî’ye ait olamayacağını belirtir ve o şiiri
neden Divan metnine dâhil ettiği hakkında şu açıklamayı yapar: “Seyyid Nesîmî’nin öldürülmesi olayını konu edinen bir gazel, şairin ölümünden yüz yıl
sonra divanına girebiliyor. Hiçbir kimse ölümünden
sonra şiir yazamayacağına göre, bu şiir kesinlikle Seyyid Nesîmî’ye ait değildir. XVII. Yüzyıl şairi olarak
takdim olunan Kul Nesîmî’ye ise hiçbir zaman isnat
olunamaz. O halde bu şiirin nâzımı, şimdilik, belli değildir. Buna rağmen biz, çalışmamızda bu şiiri Seyyid
Nesîmî şiirleri arasına almak zorunda kaldık. Çünkü
bizim metodumuz, bunu gerektiriyordu.” Bir şaire ait
olmayan bir şiirin, onun divanına girebilmesini sağlayacak bilimsel ya da akademik bir metot bulunmamaktadır. Çalışmada da bu metoda açıklık getirilmemektedir.
6 Kimi kaynaklarda bu beytin, bizzat şair tarafından,
idamı esnasında söylendiği kayıtlıdır.

Soydılar başdan ayaga sâbirem âh eylemem
Hükm anuñ takdîr anuñ oldurur Rabb-i
Rahîm (G.278/6)

Nesîmî’ye ait olmadığı bilinerek Divan’a
eklenen bu şiirlerin yanında, hangi kritere
dayanarak eklendiği izah edilmeyen ve Divan metninde kendilerine yer verilmeyen
şiirlerin de bulunduğu, Ayan’a ait şu cümlelerle ifade edilmektedir (1973: 23): “Bizim
tahminimize göre Bayezid nüshası 17. yüz7 Bu gazelde Doğu Türkçesi özellikleri dikkatten
kaçmamaktadır. Ayrıca Nesîmî’nin ölümünden bahseden beyitler yalnızca A nüshasından alınmışlardır.
Beyitler sonradan eklenmiş olabilir.
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yılın sonlarında veya 18. yüzyılın başlarında

hadan alınan ve Nesîmî’ye ait olduğu çok

istinsah olunmuştur. Adı geçen elyazmasın-

belli olan bir gazel verilmiştir (11b):

da, Seyyid Nesîmî’ye ait olmayan yüzlerce
gazel vardır. Ayrıca yukarıda matlaını verdiğimiz gazel gibi nicelerinin beyitleri artmıştır. Böyle, Seyyid Nesîmî’ye ait olmayan
yüzlerce şiirle doldurulmuş bir nüshayı,
biz, Seyyid Nesîmî’nin Türkçe Divan’ının
metnini kurarken karşılaştırmalarımıza esas
alamazdık.” Kanaatimizce belirtilen hususlar, şiirlerin Nesîmî’ye ait olmadığına yeterli
delil teşkil etmemektedir. Üstelik dipnotlardan anlaşıldığı kadarıyla, Bayezid nüshası,
aslında Nesîmî’ye ait olmayan bir şiir için
nüsha tenkidinde kullanılmıştır. Böylece,
aslında Penahî’ye ait 156 beyitlik Şehriyârnâme adlı müstakil eser, matbu Divan’ın
3. mesnevisi olarak (s. 159-170) ve Bayezid
nüshasından kontrol edilmiş biçimiyle kendisine yer bulmuştur.8 Yine Divan’da bulunan 55. gazel de ilgili nüshadan kontrol edil-

Bîst ü heşt ü sî ve düdür10 âyet-i nutk-ı
Hudâ

miş, dipnotta kimi farklılıklar gösterilmiştir.

Görmişem ‘ayn-ı ‘ayânı mendedür Hak bî-

İlgili nüsha ve matbu Nesîmî Divanı’nın ha-

riyâ

zırlanmasında dikkate alınmayan diğerleri,
Nesîmî şiirlerinin sayısının çok daha fazla
olabileceğine işaret etmektedir. Nitekim
Bayezid nüshasında bizim tespitimize göre
Ayan neşrinde bulunmayan yüz ellinin üze-

On sekiz miñ ‘âlemüñ mevcûdı göñlümdür
menüm
Bulmışam deryâda gevher eyle bilgil bârhâ

rinde şiir bulunmaktadır.9 Aşağıda, bu nüsFerd-i mutlakdur vücûdum bilgil ey ehl-i
8 Aynı eser, “Manzûme-i Seyyid” başlığıyla Konya
Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi 2467 numarada kayıtlı yazmada da bulunmaktadır. Gölpınarlı’nın tespitine göre manzume 358 beyittir (Gölpınarlı, 1964: 19).
9 İlgili nüshanın istinsah tarihi, tahmine yer bırakmayacak şekilde eserin 1a ve 223b varaklarında yazılmıştır. Buna göre metin, Sultan Abdülmecit döneminde,
yani XIX. asırda istinsah edilmiştir.
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yakîn
Şol sebebden vâkıf oldum geçdüm ez-hırs u
hevâ
10 Yirmi sekiz ve otuz iki anlamlarına gelen bîst ü heşt
ve sî ve dü sözcükleri, metinde Hurufilere mahsus kısaltmalarla gösterilmiştir.

2013 / Yıl: 3 Sayı: 6

Sî ve dü vechümde hattum Hak beyânın

Şairin, bunun gibi, gün yüzüne çıkarıl-

eyler uş

mayı bekleyen şiirlerinde, onun hayatı ve

Bilgil ey sâlik bu sırrı uş güvâhum istivâ

edebi kişiliğine dair birçok bilginin de bulunduğu göz ardı edilmemelidir. Öyleyse,

Dört kitâbuñ ma‘nîsi şerhi bu sî vü dü
dur[ur]
Hem delîlüm hem beyânum hem sıfâtum
hoş-likâ

Nesîmî’nin tüm şiirlerini ihtiva eden bir
Divan’ın oluşturulması için ne yapılması
gerektiği üzerinde durmak gerekir. Farklı
coğrafyalarda birçok yazma eserde şiirlerine rastlanan bir şairin, gerçek şiirlerini
ortaya çıkarmak, oldukça külfetli bir iştir.

Ger dilersen Hakk’a vâsıl olmağa ez-her-

Çünkü mesele, yalnızca bütün şiirlere ulaş-

cihet

makla sınırlı değildir. Ulaşılan şiirler arasın-

‘Âşık u hayrân olagör kendözüñden bî-riyâ

da Seyyid Nesîmî’ye ait olanları ayıklamak
da ayrı bir çaba gerektirmektedir. Böyle

Her ne kim istersen imdi levh-i dilden
istegil
Âyet-i innâ fetahnâ’dur delîl-i kul kefâ

bir derleme çalışmasına girişmeden önce,
Nesîmî’nin neyi söylemiş olabileceğine dair
bir kılavuzun hazırlanması, araştırmacıların
işini kolaylaştıracaktır. Böyle bir kılavuz,
Nesîmî’nin gerçek hayatı ve kişiliği üzerine

Çünki cânum müşkilâtı senden oldı âşikâr

bina edilen bir biyografiye istinat etmelidir.

Bulmışam Fazl-ı İlâh ez-mu‘cizât-ı Mustafâ

Böyle bir çıkış noktası, hâlihazırda mevcuttur. Şair hakkında söylenenlerin tümü bir

Çünki gördüm bu kitâbı kâf u nûn’ı
ohıdum
Hem bu ma‘nâ yüz virüpdür göñlüme us bu
‘atâ

kenara bırakılırsa, bizzat onun tarafından
yetiştirilmiş olan Refiî; mürşidi Nesîmî hakkında, Beşaretnâme adlı eserinde oldukça
önemli bilgiler aktarır. Sadece Refiî’nin verdiği bilgiler dikkate alındığında, onun hakkında aktarılagelen birçok rivayet boşa çıkar.

Men bu sırrı her niçe kim gizleye gördüm

Basit bir mantık sorgulaması ile Refiî’nin

velî

verdiği bilgiler birleştirilince, Seyyid İma-

Bî-hicâb oldı vücûdum zâhir oldı lâ-fetâ

deddin Nesîmî’nin kim olduğuna ve nasıl
yazmış olabileceğina dair önemli ipuçları

Ey Nesîmî Hakk’ı bildüñ nefs-i emmâreñi
dut
Anı dut kim buyurur Kâf-ı kanâ‘at bî-fenâ

elde edilebilir. Şöyle ki, bu büyük şairin kim
olduğunun ortaya konabilmesi için, bütün
kaynakların üzerinde hemfikir oldukları iki
öncülden hareket etmek gerekir:
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1. Nesîmî, Hurufi bir şairdir.
2. İdam edilerek öldürülmüştür.
Bu iki öncülün, mantıklı süreçlerle izah
edilebilen üçüncü bir öncüle vücut verdiği
düşünülebilir:
3. Nesîmî, Hurufi olduğu için öldürülmüştür.
Sadece bu verilerden hareket edilirse, Nesîmî hakkında söylenebilecek birkaç
cümlenin, en azından gerçeği yansıttığı

Ol Nesîmî rahmet-i Fazl-ı Hudâ
Ol ‘İmâdeddîn-i sırr-ı Murtazâ11

düşünülebilir. Nitekim bir şahıs hakkında, eldeki az bilgi; sonradan üretilen yanlış
birçok bilgiden daha kıymetlidir. Buradaki
iddiada yer verilen öncüller, Nesîmî’yi biz-

Cân u ten göziyle gören âdemi
Ol ki çoklar andan oldı âdemî

zat tanıyan Refiî tarafından teyit edilmiştir.
Refiî’nin, Nesîmî hakkında verdiği bilgilere

Ol şehîd-i ‘aşk-ı Fazl-ı Zü’l-Celâl

bakıldığında, sonradan üretilen birçok bilgi-

Bend ü zindânlarda oldı mâh u sâl

nin gerçeğe ne kadar muhalif olduğu anlaşılır. Refiî, Nesîmî’nin öğrencisi olduğunu şu
beyitleriyle açıkça belirtir:

Ol belâdan âh u efgân itmeyen

Baña olaldan Nesîmî dest-gîr

Söyleyen esrârı pinhân itmeyen

Secde eyler karşuma bedr-i münîr

Bu bilgiler, Nesîmî biyografisi için temel kabul edilecek verilerdir. O, Allah’ın

İrmeseydi hak na‘îminden nesîm

Fazl’ından feyizlenmiş, hiçbir şeyden korkmaksızın inancını yaymak için çabalamıştır.

Bize yol göstermez idi ol kerîm (96b)

Çeşitli yerleri gezip Hurufiliğe taraftar top-

Bu beyitlerde şair, Nesîmî’nin kendisi-

lamış, aylarca hatta yıllarca hapis yatmıştır.

ni yetiştirdiğini söylerken, ustasının Na‘îmî
mahlasını kullanan Fazlullah’tan feyiz aldığını dile getirmiştir. Refiî, Nesîmî ile kar-

Sonunda da şehit edilmiştir. Şairin asıl adının “İmadeddîn” olduğu da, böylece açıklığa kavuşur.

şılaşmadan evvel pek çok itikada itibar ve
iştirak ettiğini söyledikten sonra, üstadının
biyografisi için önemli sayılabilecek bazı veriler aktarır:
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11 “Murtazâ” sözcüğü, bazı nüshalarda “Mustafâ”
şeklinde yer alır.
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Bu bilgilerin üzerine şairin, edebi kişi-

Nesîmî’nin edebî kişiliği hakkında söyle-

liğinin tebarüz ettiği şiirlere odaklanmak,

nenlerin niçin yanlış mecralara kaydığını da

onun edebî kişiliğinin tespit edilebilme-

özetlemektedir: “Nesîmî şiirinin doğru an-

sinde önemli bir yol kat edilmesini sağlar.

laşılmadığı, dolayısıyla doğru yorumlanma-

Nesîmî’nin şiirlerindeki Hurufilik unsurları,

dığı ortadadır. Bunun da en temel nedeni,

çoğunlukla görmezden gelindiği için, onun

Hurufiliğin bütün yönleriyle bilinmemesi-

hakkında söylenenler genellikle tasavvuf

dir. Hurufiliğin ilk elden kaynakları üzerine

düşüncesine göre değerlendirilir. Sözgelimi

yapılacak çalışmaların artmasıyla bu felsefe

İréne Mélikoff, Nesîmî’nin inancı hakkında

daha iyi tanınacak, bu da Hurufi şiirlerinin

“Hurufi tasavvuf” tabirini kullanır ve şöy-

daha iyi yorumlanmasına imkân sağlaya-

le der: “Hurufi tasavvuf, Ali’nin, ayetlerin

caktır” (2009: 1090). Bütün bu mülahazalar,

kapalı anlamlarını ve gizliliklerini açacak

Nesîmî’nin hayatı ve edebî kişiliği hakkın-

anahtarın elinde bulundurucusu olarak

da aktarılagelen bilgilere muhalif, yeni bir

görüldüğü Şiî âlemde ayrı bir gelişme elde

portre çizilmesi gerektiğini ve zihinleri

etti” (2006: 169-170). Hurufiliğin, tasavvuf

doğru bilgi addedilen tespitlerden arındır-

ve Alevilik karşısındaki konumu tam ola-

ma zamanının geldiğini haber vermektedir.

rak tayin edilmediği için şairin şiirlerinde

Hurufi doktrinini konu alan çalışmaların sa-

ne anlatmak istediği tam olarak anlaşılma-

yısındaki artış, Nesîmî şiirlerinin de anlaşı-

mıştır. Bu nedenle Nesîmî Divanı nüshala-

labilir olmasına imkân tanımaktadır. Esasen,

rında görülen birbirinden farklı duyarlılık-

Hurufi düşüncesini tanıtmayı ve yaymayı

taki şiirlere bir açıklama getirilememiştir.

amaçlayan diğer mümessillerine ait didak-

Hüseyin Ayan konuyla ilgili olarak şairin

tik eserlerinin neşredilmesindeki nihai gaye,

edebi kişiliğini iki dönemde incelemek gibi

Nesîmî şiirini anlamak olmalıdır. Hurufili-

bir çözüm geliştirmiştir. O’na göre Hurufi-

ğin Türkçe ve Farsça ortaya konmuş diğer

likten önceki şiirlerinde şairin dili tutuktur,

eserlerinde Nesîmî’nin şiirlerinde görülen

duygu ve fikrin ifadesinde güçlük çekildiği

estetik seviyeye yaklaşılamamıştır. Zaten

görülmektedir. Hatta bu şiirlerinde mahlası-

bu eserlerden çoğunun estetik bir kaygısı da

nı bile tam olarak belirleyememiştir (Ayan,

yoktur.

2000: 24). Fatih Usluer, Nesîmî şiirlerin iki
12

dönem hâlinde değerlendirilemeyeceği tezini ileri sürmüş, bu iddiasını da şairin Hurufi
olmadan önce yazdığı söylenen şiirlerindeki
Hurufilik unsurlarını göstererek teyit etmiştir. Usluer’in ilgili çalışmasındaki şu tespiti,
12 Bu tasnifteki kusurlarla ilgili olarak bkz. Fatih Usluer, 2009: 1072-1091.

Nesîmî’nin eldeki Divan’ı (Ayan, 2000)
tetkik edilecek olursa, birbirinden farklı
duyarlılıklarla yazılan şiirler bulunduğu
açıkça görülür. Bu durum, Nesîmî’nin edebi kişiliğini iki dönemde incelemek dışında
bir başka yaklaşımla da değerlendirilebilir.
Nesîmî’yi tek düşünüp onun hayatını iki evreye ayırmaktansa, Divan’ı vücuda getiren
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birden fazla Nesîmî’den bahsetmek daha

Bu ne ‘âdetdür ey Türk-i perî-zâd

uygun bir tercih olabilir. Şiirlerin karakteris-

Gamuñdan

tiği göz önünde tutulursa eldeki Divan’da

(G.37/1)

olmadum

bir

lahza

âzâd

bulunan şiirleri birbirinden farklı duyarlıklar çerçevesinde değerlendirmek mümkündür. Böyle bir işleme başvurulduğunda şu
başlıklar elde edilebilir:

1. Aşk ve güzellik konulu şiirler:

N’eylerem men bunda turup çünki dil-dâr
andadur
Sanma kim anda didüğüm Bursa ya
Lârende’dür (G.45/1)

1.1. Beşerî aşk konulu şiirler: Divan’da
herhangi bir didaktik amacı olmadığı anlaşılan, tamamen bir güzele duyulan aşkı ve
hayranlığı anlatan şiirler yer almaktadır.

Subh-dem dil-dârumı gördüm otağından
gelür

Bu şiirler, divan şiiri geleneğindeki aşk ve

Eyle sandum hûrîdür Firdevs bâğından ge-

sevgili telakkisi çerçevesinde oluşturulmuş,

lür (G.52/1)

lirik eserlerdir.

1.2. İlahî aşk konulu şiirler: Bu şiir-

‘Aceb la‘lüñ mi şol yâ cân-ı ahbâb

lerde şair, bir mutasavvıf edasıyla, Mutlak

‘Aceb zülfüñ mi ya şol zincir-i pür-tâb

Sevgili’ye duyduğu aşkı dile getirir. Bu tür-

(G.15/1)

den eserlerde konuşan, Yunus Emre gibi

matlaıyla başlayan gazel, beşeri aşkı konu
almaktadır ve herhangi bir itikadın propagandası olmaktan uzaktır. Aşağıda matlaları verilen beş gazel de aynı doğrultuda yazılmıştır:

samimi bir mutasavvıftır. Dünyanın gelip
geçiciliği, kâinatın aşktan ötürü yaratıldığı
düşüncesi, kimi zaman da zühdi bir eda, bu
şiirlerde kendisini hissettirir.
Hansı göñül içinde ki ‘aşkuñ hevâsı yoh
Miñ hac iderse Merve’yi anuñ Safâ’sı yoh

Gül-şen-i Firdevs ider cân bâğını vasl-ı

(G.34/1)

habîb

matlaıyla başlayan gazel ve aşağıda matlala-

Âteş-i dûzah kılur hem mihnet ü cevr-i rakîb

rı alınan beş gazel, bu üslupla yazılmış şiir-

(G.16/1)

ler arasında anılabilir:
‘Ummâna giren ‘aşk ile dür-dâneye uğrar

Gerçek hadîs imiş bu ki hûbuñ vefâsı yoh
Kim sevdi hûbı kim didi hûbuñ cefâsı çoh
(G.33/1)
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Şükrâne
(G.79/1)

viren

cânını

cânâneye

uğrar
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Gözleri a‘mâ olan nûr-ı tecellî ne bilür

matlaıyla başlayan gazel ve aşağıdaki beş

Bu sözüñ şerhini bînâya sor a‘mî ne bilür

matlaı barındıran gazeller, bu üslupla yazıl-

(G.98/1)

mış şiirler arasındadır:
Elf-i

Derd ü gam ile yandı göñül yâr bulınmaz
Çoh dâr u diyâr istedi deyyâr bulınmaz
(G.178/1)

Allâh’dur

cemâlüñ

Sidre

boyun

müntehâ
Çün cemâlüñdür senüñ Rahmân ‘ale’l‘arşi’stevâ (G.4/1)

Levh-i Mûsâ çün yüzüñden sıydı açıldı
‘Ahde vefâ kılmadı yâr-ı vefâ-dârumuz

nikâb

Yâr ile gör ki niçe düşdi ‘aceb kârumuz

Sırr-ı tevhîdi ‘ıyân itdi vü götrüldi hicâb

(G.190/1)

(G.10/1)

Sen maña yâr ol ki göñülm bir dahi yâr is-

Ey yüzüñ meydân-ı vahdet v’ey saçuñ

temez

fethuñ karìb

Göñlümüñ dil-dârı sensen özge dil-dâr iste-

Sendedür âb-ı hayâtuñ şemsi küllî ey habîb

mez (G.194/1)

(G.12/1)

1.3. Hurufiyâne aşk konulu şiirler:
Divan’daki kimi şiirler, Nesîmî’nin Türk ede-

Şol tamâm ayuñ yüzinden çünki ref‘ oldı

biyatına katmayı başardığı “Hurufi güzel”

nikâb

imajı ve ona duyulan sevgiyi anlatmaktadır.

Zulmetüñ devrânı geçdi z’ahir oldı âfitâb

Kimi zaman sevgilinin güzellik unsurlarını,

(G.13/1)

Hurufi tevillerinde karşılığı olacak şekilde
bazı ayetlerle özdeşleştirir. Başka herhangi

Ey yüzüñ nasrun minallâh ey saçuñ fethun

bir şairde benzeri görülmeyecek türden ifa-

karîb

deler içeren bu şiirler; Nesîmî’yi hem diğer
şairlerden, hem de kendisini taklit etmeye
çalışanlardan bariz bir şekilde ayırmaktadır.

Ey beşer sûretlü Rahmân ey melek-sîmâ
habîb (G.17/1)

Bu şiirler, onun diğer eserleri tespit edilir-

2. Didaktik şiirler.

ken ölçüt kabul edilmelidir.

2.1.

Doğrudan

tasavvuf

terimleri

Ey münâdî, ey müdellil ey nidâ-yı tâ ve hâ

ile oluşturulmuş şiirler: Bunlarda dinî-

Ey ki yitmiş yidi harfüñ ihtivâsı kâf hâ

tasavvufî kimi terimlere yer verilir hatta

(G.3/1)

bazen nasihat üslubundan yararlanılır. Bu
şiirlerdeki üslup, genel olarak zayıftır.
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Eyâ latîf-i zamâne eyâ hulâsa-i zât

matlaıyla başlayan gazel ve aşağıdaki mat-

İşit bu sözlerümi tâ bulasan anda necât

laları ihtiva eden gazeller bu çerçevede de-

(G.20/1)

ğerlendirilmelidir:

matlaıyla başlayan gazel ve aşağıdaki matlaları içeren gazeller bu yönde yazılmışlardır:
Her ki taleb kılur ise dâr-ı bekâ-yı saltanat
Er bigi hâsıl eylegil fakr-ı fenâ vü meskenet

Hakk’ı bilen bilür bugün ‘aşk-ı hadîs-i
Mustafâ
Nahv ile sarfı n’eyler ol oldı şehîd-i Kerbelâ
(G.8/1)

(G.30/1)
‘Aşk ile yandı vücûdum yâ ‘Ali senden meAç bu serâ-perdeyi gir içerü câna bah
Gör ne tecellî kılur pertev-i cânâna bah

ded
Bir fakîr-i derd-mendem yâ ‘Ali senden me-

(G.35/1)

ded (G.38/1)

Gerçek er iseñ uşbu dem tâ bilesin nazar ne-

Olar kim bende-i Fazl-ı Hudâ’dur13

dür

Muhibb-i hânedân-ı Mustafâ’dur (G.55/1)

Bir nazar eyle toptolu gör ki cihân beşer nedür (G.124/1)

‘Âşık katında küfr ile İslâm birdür
Her ne hânda mesken eylese ‘âşık emîrdür
(G.127/1)

Çün elestü Rabbiküm gûş itdiler dervîşler
Pes alup vahdet meyin nûş itdiler dervîşler
(G.158/1)

2.2. Şiî-Alevi inanışını konu alan şiirler: Bu şiirlerde Alevi inancının kimi akideleri dile getirilir. On iki imamdan ve Hazreti
Ali’nin Şiî inancındaki yerinden bahsedilir.
Her kimüñ kim reh-beridür sıdk u ihlâs u
safâ
Ol durur dâreyn içinde bende-i hâs-ı Hudâ
(G.5/1)
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Cemâlüñ kıble-i ehl-i safâdur
Visâlüñ Ka‘be-i rükn-i Mînâ’dur (G.56/1)

Gözüñ aç gör kim ey tâlib ‘Alî’dür her dü
kân server
Muhammed ‘aşk ile deryâ ‘Alî’dür kıymetî
gevher (G.68/1)

2.3. Hurufi tevillerini konu alan didaktik şiirler: Bu şiirlerde Nesîmî, Hurufilik
propagandası yapar, kimi tevilleri konu alır.
İnandıkları savunma arzusu, estetiği gölgede bırakmıştır. Sözgelimi Divan’daki 19.
gazel Hazreti Muhammed’in, Hurufilik düşüncesindeki yerini dile getiren bir şiirdir:
13 Nesîmî’nin ardından Alevilerin Fazlullah’ı da benimsediklerine dikkat çekmek gerekir.
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Yâ Resûl-i Fahr-i ‘Âlem seyyid ü zât-ı sıfât
Bahr-ı zâtuñ gevheriseñ hem sıfâtuñ ‘ayn-ı

Şairin Divan’ındaki şiirler içinde Alevi
duyarlılığını yansıtan şiirlerin bulunması,

zât (G.19/1)

Nesîmî’nin Hurufilik ve Şiîliği eşzamanlı

Şairin kendi düşüncelerini, kendi varlı-

hut da Hüseyin Ayan’ın belirttiği gibi bir

ğı ve vücudu üzerinden dile getirdiği, “ben”
zamirinin hâkim olduğu şiirleri de bu başlık
altında değerlendirmek mümkündür. Aşa-

olarak taşıdığı şeklinde yorumlanabilir. Yaöncelik-sonralık ilişkisinden bahsedilebilir.
Bir başka açıklama olaraksa, şairin Divan’ına
giren tasavvufî ve Alevi duyarlılığına sahip

ğıya alıntılan matlaların bulunduğu gazel-

şiirlerin, başka Nesîmîlere ait olduğu iddia

ler, bu kabildendir:

edilebilir. Bu konun açıklığa kavuşturulma-

Çeşme-i hayvân menem mendedür âb-ı

sı, oldukça çetin bir araştırmayı gerektir-

hayât

mektedir.

Dur niçe bir yatasan fî-zulumâti’l-memât
(G.25/1)

Fatih Usluer, Hurufilerin On İki İmam
ve Hazreti Ali hakkındaki yaklaşımlarını
şu şekilde izah eder: “Hurufi şairlerin on

Kevserüñ ‘aynından ahar çeşme-i âb-ı hayât
Zulmetüñ devrânı geçdi aradan gitdi memât
(G.26/1)

iki imam üzerine yazılmış şiirlerden başka
imamların hayatlarından veya yüceliklerinden bahseden satırlara rastlanmaması, Hazreti Ali ile ilgili yorumlarda vurgunun hep
Hurufi felsefesine yapılması veya yorumun

Fazluña bel bağladum yâ Vâhid ü Ferd ü

dönüp dolaşıp Fazlullah’la neticelenmesi

Ehad

daha anlaşılır bir hal almaktadır. Bu yakla-

Cümlenüñ ma‘bûdı sensen dâ’imâ Hayy u
Ebed (G.36/1)

şım, çoğu zaman öyle bir noktaya ulaşır ki
Hazreti Ali ile ilgili veya Hazreti Ali’ye ait
bir hadisin yorumlandığı yerde konu, Hurufi felsefesinin farklı açılardan açıklanması

Sûretüñ hatt-ı ilâhî anı nâdân ne bilür

şekline bürünmektedir” (2010: 1387). Huru-

Dîv-i mel‘ûn-sıfat ma‘nî-i Kur’ân ne bilür

filerin, Fazlullah tarafından ortaya konan te-

(G.40/1)

villeri haklı göstermek dışında bir kaygıları
yoktur. Bunun için muteber kabul eden tüm
kaynakları kullanmaktan çekinmezler. Baş-

Gayb-ı mutlak sırrını gerçi ki pinhân göste-

ta Kur’ân olmak üzere, diğer kutsal kitap-

rür

ları; diğer semavi dinlerin peygamberlerini,

Âşikârâ kendözin der-vech-i insân gösterür

çeşitli inanışları, hadisleri Fazl’ın doğru söy-

(G.43/1)

lediğini kanıtlamak üzere birer delil olarak
kullanırlar. Burada amaç, her muteber kay57
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nakta Hurufiliği meşru gösteren bazı sonuç-

Hurufilik, tasavvuf düşüncesi çerçe-

lara ulaşmaktır. On iki imam inancı, bir sayı

vesinde kurulmuş tarikat ya da Şia pro-

değeri olması itibariyle Hurufilerce işlenme-

pagandası yapma amacı güden bir yapı-

ye müsait bir materyaldir.

lanma değildir. Bu inanç sisteminin, yeni

Hazreti Ali hakkında, İslâm dünyasının
tamamına şamil hürmet de Fazlullah ve müritleri tarafından gözden kaçmamıştır. Sözgelimi onun, kendisini besmelenin altındaki
nokta olarak nitelemesinin ardındaki sır,
Hurufilerce şöyle izah edilmiştir: “Hattat,
yazmaya başlayınca öncelikle kalemi kâğıda
koyar. Elif yazacak olsa, önce bir nokta vücuda getirir, sonra o noktadan bir başka
noktaya geçer. Son noktaya kadar düz bir
çizgi ortaya çıkar. İlk nokta aslî olur, geri kalan noktalar tekrarlanır. Bu şekilde otuz iki
harf, zatında bir olur. Birçok özellikleri içinde onların ortak yönü tek bir aslî noktadır.
O nokta, otuz iki harfin yerine geçer. İşte bu
yüzden Ali : ‘Bütün ilahî sırlar bismillahın
be’sinin noktası altındadır.’ dedi. Yani ‘Ben
ilahi harflerin alametiyim. Ben ilahi harflerim.’ Şöyle ki insan yüzündeki yirmi sekiz
ve otuz iki harf, bir noktadan yazılmıştır”
(Arıkoğlu, 2014: 156).14
14 Firişteoğlu’nun Aşknâme adlı tercümesinden alınan bu satırların aslı şöyledir: hattât, kitâbete ibtidâ
itse, evvel kalem ki kâğıda kor tâ elif yaza ki olsa gerek bir nokta hâsıl olur. Ol noktadan bir noktaya dahi
geçer tâ nukât-ı müntehâya değin bir hatt-ı müstakîm
olur. Pes nokta-i evvel asl ola ve bâki nokta, mükerrer ola. Çün otuz iki kelime kendü zâtında birdür.
Cemî‘-i sıfâtdan anlaruñ ‘alemi bir nokta-i asl ola ki
otuz iki kelimenüñ kâ’im makâmı ola. Anuñçün ‘Alî
eyitdi ki cemî‘-i esrâr-ı ilâhî , bâ-yı bismillâhuñ noktası tahtındadur, didi ve ben ol noktayam ki ol nokta
‘alem-i kelime-i ilâhîdür. Ya‘nî ben kelime-i ilâhîyem,
bu ma‘nâya ki yiğirmi sekiz ve otuz iki hatt-ı vech-i
Âdem’dür ki bir noktadan mektûbdur.
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olmak ve ilahî sırları ilk defa ortaya koymak gibi bir iddiası vardır. Firişteoğlu’nun
Hidâyetnâme’sinde, Fazl’ın keşfinin benzersizliği şöyle dile getirilir: “Zâhir âlimleri namazın sayılarını Kur’ân’da bulmamışlardır.
Fakat son dönem âlimleri tayfasından Fazlullah; ilmi, keşfi ve Rabbanî feyzi ile namazın sayılarını bulsa, buna hiç şaşılmamalıdır.
Ona uymak demek farzı yerine getirmek demektir” (Şenödeyici, 2009: 96). Bu ifadeler,
Hurufiliğin bünyesinde bulunan farklı dinlere, mezheplere, tarikatlara ve inançlara ait
unsurların nasıl yorumlanması gerektiğine
dair bir ipucu verebilir. Hurufi metinlerinde
İsa Peygamber’in anılması, onların Hıristiyan olduklarına; Musa Peygamber’in anılması da Yahudi olduklarına delalet etmez.15
Yalnızca onlara ait muteber verilerin Hurufiliği meşru gösterecek biçimde işlendiğini
kanıtlar.
Nesîmî’nin, kendisini diğer şairlerden
ayıran şiirlerindeki üslup dikkate alındığında; onun edebî kişiliğine dair bazı sonuçlara ulaşılabilir. Elde edilen bu sonuçlar, şairin ortaya çıkarılacak yeni şiirlerinin, diğer
Nesîmîlere ait şiirlerden ayırt edilebilmesi
için kullanılabilir. Bu anlamda yapılacak
15 İskender Pala, bu bakış açısıyla Hurufiliği yarı Hıristiyan bir mezhep kabul eder: “İslâmiyet’e olduğu
kadar Hıristiyanlığa da önem verdiği için bu mezhebi
iki din arasında mantıksız bir tevilden ibaret addedebiliriz (1998: 193).
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çalışmalara yol göstermesi için, kudretli bir

4. Nesîmî, Kur’ân ayetlerini oldukça ba-

Hurufi şairin kaleminde çıktığı anlaşılan şi-

şarılı bir şekilde şiirinde alıntılamayı başar-

irlerin karakteristiklerini şöyle verebiliriz:

mıştır. Hatta onun, ayetleri şiirinde ısrarla

1. Nesîmî erken sayılabilecek bir dönemde, aruz ölçüsünü oldukça başarılı bir şekilde kullanarak Türk dilinin bu vezne ayak
uydurabileceğini kanıtlamıştır. Onun çağdaşı şairler, remel bahrinin simetrik vezinleri ile bile birçok zihaf ve imaleye düştükleri
hâlde Nesîmî, vezni bir engel olarak görmemiş; söylediklerini kalıplara uydururken
yapaylığa ve bayağılığa düşmemiştir. Âşık
Paşa ve Kadı Burhaneddin gibi şairler, vezin
ve ifade arasında mutabakat sağlayamazken
Nesîmî, şiirlerinde bunu başarmıştır.

kullanışı kendisine “Kur’ân Şairi”16 sıfatının
yakıştırılmasına vesile olmuştur. O, kendi
inancını savunmak için en muteber kaynağı
kendisine delil olarak göstermiş, bununla da
yetinmeyerek ayetlerden kimi ibareleri alıntılayarak Türk şiirinde iktibasın en başarılı
örneklerini vermiştir.
5. Canını inancı için seve seve vermeyi
göze alan bir idealist olarak Nesîmî, şiirlerinde imanın verdiği heyecanla konuşur.
Onun bu tavrı okuyucuyu da ister istemez
onunla hemhal eder. M. Fatih Köksal, onda

2. Şair, Hurufilik sisteminin dilini Fars-

sanatkârlık ve samimiyetin nasıl imtizaç et-

çadan Türkçeye aktarmış; hem bir öğretici

miş olduğunu şu cümleleriyle ifade eder:

hem de bir edip sıfatıyla kendi düşüncesini

“Nesîmî’nin böyle sevilmesindeki ilk âmili,

yaymıştır. O, ideallerini Türk insanına este-

onun çağları aşan fevkalâde lirizminde

tik bir şekilde anlatmak için Türkçe şiirler

aramak icap eder. Bize göre ondaki lirizm,

yazmış, böylece şuurlu bir şekilde Türkçe

Tanrı vergisi sanatkârlığın samimiyetle bü-

tercihini yansıtmıştır. Onun çaktığı kıvılcım,

tünleşmesinin bir ürünüdür. Türk insanı,

Türk dili ile yazılmış bir Hurufi eserler lite-

onun bütün şiirlerinde coşkun bir samimi-

ratürünün oluşmasında etkili olmuştur.

yet bulmuş ve ondaki bu sıcaklık ve sami-

3. Nesîmî şiirinin Türk edebiyatına en
önemli katkılarından biri, Hurufilik inancını estetik bir malzeme haline getirebilmiş
olmasıdır. O, inancını kuru propagandalarla
değil; kaliteli edebi eserlerle savunmuştur.
Böylece klasik Türk şiirinin sevgili tipinin
güzellik unsurlarına saçın ve’l-leyl, yüzün
ve’d-duhâ olarak nitelenişi de eklenmiştir.
Hurufilerin insan bedenine ve yüzüne yükledikleri özel anlam, Nesîmî’nin şiirlerinde
dilberin güzelliğinden bahseden mısralarda
başarılı bir şekilde işlenmiştir.

miyeti sevmiştir” (2009: 78). Nesîmî inandığı akideleri savunmadaki şiddeti ile birçok
insanı kendi görüşüne çekmeyi başarmış,
şiirlerinde takındığı inatçı tavrı samimiyeti
ile sevimli hale getirmiştir. Şiirlerinde kendi
görüşünü paylaşmayanlara açıkça “şeytan”
16 Tabiri kullanan Mustafa Ünver şu açıklamayı yapar: Nesîmî, şiirdeki behresi ve Hurufilik akımındaki
eşsiz konumuyla alakalı olarak ne kadar unvana sahipse, en az onların ayarında bir de “Kur’ân Şairi” ismine layık görünmektedir. Gerçekten de Nesîmî -ideolojisi bir yana- kelimenin tam anlamıyla bir Kur’ân
şairidir (2003: 167-168).
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dese de bu tutumu, onun coşkusunun ve
acı sonunun gölgesinde kalmıştır. Hüseyin
Ayan da onun bu yönü hakkında şu tespitte

EK:
Bir Hurufi Şiirinin Şerhi

bulunur: “Çok kuvvetli bir imana sahiptir.

Yüzüñdür levh-i Mûsâ kâmetüñ Tûr

Bu bakımdan onun birçok şiiri didaktik bir

Hatuñ Furkân yüzüñdür rakk-ı menşûr

mahiyet taşır. Fakat o, aynı zamanda o ka-

Lügatçe

dar âşık bir şairdir ki insan, onun bu şiirlerini okurken inancının, telkin ettiği fikirlerin

levh: düz, yassı olup üzerine resim, yazı

mahiyetini düşünemez; samimi heyecanına

gibi şeyler yazılabilen nesne. // kâmet: boy,

kapılır, onun aşk ve vecd havasına girer.”

boy bos, farz namazlardan önce okunan

6. Nesîmî’nin, kendisiyle aynı akıbeti
paylaştığı Hallac-ı Mansur’a duyduğu hayranlık, şiirlerinde onu sık sık anmasıyla kendisini gösterir. Okuyucu, Nesîmî’nin bu türden beyitlerinde adeta Hallac-ı Mansur gibi
öldürülme arzusuna tanık olur.17

ezan. // Tûr: dağ, Hazreti Musa’ya tecelli
olan dağ, Kur’ân’ın 52. suresi. // hatt: çizgi,
satır, yol, yazı, padişah yazısı, ferman, buyruk, sıra, saf, gençlerde yeni terleyen bıyık
veya sakal. // Furkân: iyi ile kötü ve doğru
ile yanlış arasındaki farkı gösteren herşey,
Kur’ân-ı Kerîm. // rakk: üzerine yazı yazı-

7. Şair, Hurufi duyarlılığının yanı sıra,

lan tabaklanmış ince deri. // menşûr: neş-

beşeri hislerini yansıtan şiirler de kaleme

rolunmuş, dağıtılmış, yayılmış, padişahın

almıştır. Klâsik şiirin klişelerini başarıyla

verdiği vezirlik veya kazilkuzatlık rütbele-

kullanan şair, bu anlamda da kendisinden

rinin tevcîhini içeren ferman.

sonra yetişen şairlere örnek olmuştur.
Söylenenlerin somut bir hale getirilebilmesi için, XIV. yüzyıl Hurufi şairi Seyyid
İmadeddin Nesîmî’ye ait bir şiiri şerh ederek onun şiirini anlama yolunda bir adım
daha atmak istiyoruz. Böylece bir Hurufi şiirinin nasıl algılanması gerektiği de açıklığa
kavuşacaktır.

Günümüz Türkçesi ile Nesre
Aktarımı
Musa’nın levhası senin yüzündür, boyun ise Tur Dağı’dır. Yüzündeki tüyler
Kur’ân’dır ve yüzün de yayılmış deri parşömendir.

Şerh
Beyit, Hurufilerin insan yüzüne verdiği değeri ortaya koymaktadır. İnsanı, ruhî
özelliklerinden ziyade fiziksel özellikleri ile
yücelten bu inanışa göre, insan yüzü ilahi

17 Konu hakkında Şenödeyici’nin “Nesîmî’ye Ölüm
Telkin Eden Model: Hallac-ı Mansur” başlıklı bildirisine bakılabilir (2008: 675-684).
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sırların açığa vurulduğu bir yerdir. Burası
Hurufilere göre, Musa Peygamber’in Tur
Dağı’nda yaşadığı tecelli deneyimini apa-
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çık göstermektedir. İnsan vücudu Hurufi-

Kelâmullâh’uñ aslı sî vü dü hat

ler için Tur Dağı, yani Allah’ın tecelli ettiği

Cemâlüñ levhümüzdür oldı mestûr

mekândır. Musa Peygamber Tur Dağı’nda
Allah’ı görmek istediğini söylemiş, böyle bir

Lügatçe

şeye dayanamayacağı uyarısına aldırmadan

sî vü dü: otuz iki. // hatt: çizgi, satır,

ısrar etmiştir. Daha sonra ateş şeklindeki

yol, yazı, padişah yazısı, ferman, buyruk,

tecelliye dayanamayarak bayılmıştır. Ayrı-

sıra, saf, gençlerde yeni terleyen bıyık veya

ca Musa’ya verilen on emrin de aynı dağda

sakal. // cemâl: yüz güzelliği. // levh: düz,

indirildiği belirtilir. Beyitte insan vücudu

yassı olup üzerine resim, yazı gibi şeyler ya-

Tur dağı olarak nitelenmiş, o dağın üstünde

zılabilen nesne. // mestûr: satırlanmış, ya-

Musa’ya verilen ilahi tablet de insan yüzüne
benzetilmiştir.
Hurufi düşüncesinin insan yüzüne verdiği değer, ikinci mısrada da işlenmiştir.
Türk edebiyatına Hurufiliğin bir mirası olarak geçen “yüzün Mushaf olması” düşün-

zılmış, çizilmiş.

Günümüz Türkçesi ile Nesre
Aktarımı
Allah’ın sözlerinin aslı otuz iki ilahi hattır. Senin yüzün satır satır yazılmış olan lev-

cesi burada kendisini göstermektedir. Şair,

hamızdır.

insan yüzündeki hatların (ilahi kıl kümeleri-

Şerh

nin) Kur’ân’daki harfler ile sayısal eşitliğinden yararlanmış ve insan yüzüne doğrudan
“Kur’ân” demiştir. Bu iddiayı desteklemek
için getirilen delillerden birini daha beyitte
görmek mümkündür. Tur Suresi’nin ilk sözcükleri olan “Fî-rakkın menşûrin (yayılmış
ince deri üzerine)” ibaresi ile şair18, yüz ve
Kur’ân arasında kurulan münasebeti pekiştirmiştir. Beyitte rakk-ı menşur ile Musa’ya
indirilen kitap kastedilmiş ve menşûr’un
“yayılmış deri” anlamından da istifade
edilmiştir. Üzerine ilahi emirlerin yazıldı-

Allah insanlara kendisini sözler vasıtasıyla göstermiştir. Bu sözler de satırlara
yazı vasıtasıyla aktarılmıştır. İlahi sırlar ve
harfler arasında gizli bir ilişki bulan Hurufiler, bu gizemli ilişkiyi insan yüzüne taşımışlardır. Arap alfabesini oluşturan yirmi
sekiz (bîst ü heşt) ve Fars alfabesindeki otuz
iki (sî vü dü) harfin aslında aynı olduğunu
düşünen Hurufiler, bu sayıların da insan suratında mevcut olduğuna inanırlar. Şöyle ki
bir insan doğduğunda, yüzünde yedi ilahi

ğı parşömenler de insan yüzü gibi deriden

kıl kümesi bulunur (2 kaş, 4 kirpik ve 1 saç).

mamûldür ve Nesîmî’ye göre kastedilen, in-

Bunlara “ümmî hatlar (anne hatları)” de-

sanın vechindeki ilahi hatlardır.

nir. Daha sonra ise erkek çocuklarında yedi

18 Tûr 1-7: Tur’a yayılmış ince deri üzerine satır satır
dizilmiş kitaba, mamur bir ev olan Kâbe’ye, yükseltilmiş tavana benzeyen göğe, kaynayacak denize ant
olsun ki Rabb’inin azabı hiç şüphesiz gelecektir.

hat daha peyda olur. Bunlara da “ebî hatlar
(baba hatları)” denir. Bu hatların toplamı on
dört eder ve on dört hattın bulunduğu yeri
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de hesaba katarsak, yani bu sayıyı ikiyle çar-

gibi görünse de o da sevgilinin bir unsuru

parsak yirmi sekiz rakamını elde ederiz. Bu

olması hasebiyle değer kazanır. Şair bu dü-

da Allah’ın insanlara kendisini göstermek

şünceyi küfür ve iman tezadı ile dile getir-

için kullandığı yirmi sekiz harfe karşılık

miştir. Hurufilerin en temel ve yaygın ina-

gelir. Fars dilinde, Arapçada bulunmayan

nışları içinde saçın ve yüzün önemli bir yeri

dört harf daha vardır: pe ()پ, çe ()چ, je ()ﮋ,

vardır. Saç, ümmî hatlardan biridir. Hurufi-

ge ()ﮒ. Ancak Hurufiler bu dört harfe karşı-

ler yeri geldiğinde saçlarını -sünnet olduğu

lık Araplarda lamelif harfinin bulunduğunu

düşüncesiyle- ortadan ikiye ayırırlar ve onu

söyleyerek yirmi sekiz ve otuz ikiyi birbiri-

iki sayısına denk gelecek şekilde kullanırlar.

ne denk kabul ederler.

“Küfr” sözcüğü hem dinen uygun olmayan

Nesîmî beyitte Allah’ın sözlerinin aslının otuz iki harf olduğunu söyledikten sonra, bu harflerin de insan yüzünde bulunduğuna dikkat çekmiştir.

söz veya davranış olarak düşünülebilir hem
de “örten, gizleyen” anlamıyla ele alınabilir.
Çünkü saçlar, -öne döküldüğünde- insan
yüzünü örter. Şair sözcüğün iki anlamını da
kastederek tevriye sanatına başvurmuştur.

Saçuñdur küfr ü yüzüñ nûr-ı îmân
Ne küfr îmân olur zulmât ilen nûr

Lügatçe
küfr: Allah’a ve dine ait şeylere inanmama, dinsizlik, nankörlük, sövüp sayma,
fenâ, kaba söz söyleme, örtme ve gizleme.
// nûr: aydınlık, parıltı, parlaklık, Kur’ân-ı

Yüz, Hurufilerin en çok yoğunlaştıkları
beden parçasıdır. Nesîmî’nin şiirinde belirttiği gibi iman nurudur. Eski şiirde yüzün
güneş ve ay gibi parlak cisimlere benzetilmesi yaygındır. Şair ise beyitte yüzün parlaklığını “iman nuru” ile izah ederek, vechin
Hurufilikteki önemine dikkat çekmektedir.
Cemâlüñ “küntü kenzen”dür eyâ cân

Kerîm. // zulmât: karanlıklar.

Günümüz Türkçesi ile Nesre
Aktarımı

Menüm göñlüm harâbın kıldı ma‘mûr

Küfür, saçındır ve yüzün iman nuru-

cemâl: yüz güzelliği. // küntü kenz:

dur. Karanlık ile ışığın durumu gibi küfrün

“Ben gizli bir hazine idim.” anlamındaki

de nasıl imana döndüğünü gör.

hadis-i kudsiden bir ibare. // cân: can, ruh,

Şerh

yaşayış, hayat, gönül. // harâb: yıkık, viran,

Nesîmî bu beytinde, tasavvufî çağrı-

li.

şımlardan istifade etmektedir. Tasavvufta
yüz ya da yanak vahdeti ve vuslatı temsil
ederken, saç ise kesrete ve karanlığa alamet
olur. Bu durumda saç, olumsuz bir unsur
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Lügatçe

geçkin, sarhoş. // ma‘mûr: bayındır, şenlik-

2013 / Yıl: 3 Sayı: 6

Günümüz Türkçesi ile Nesre
Aktarımı
Ey can! Senin yüzün “gizli hazine”dir.
O, benim gönlümün viranesini mamur etti.

Şerh

Lügatçe
ayn: göz, birşeyin eşi, tıpkısı, kaynak,
pınar. // nâzır: nazar eden, bakan, gözeten, eskiden vekîl, bakan, bir yüzü bir tarafa
olan. // manzar: nazar edilen, bakılan, görünen yer, görünüş, çehre, yüz, gözbebeği.

Bir hadis-i kudsîde “Ben gizli biz hazine

// manzûr: nazar olunan, bakılan, bakılmış,

idim. Bilinmek istedim.” buyrulur. Tasav-

görünen, görülmüş; gözde olan, beğenil-

vuf erbabı bu sözü kâinatın yaratılma sebebi

miş.

olarak değerlendirir. Yaratıcı, kendi güzelliğini izleyebilmek ve bilinir olmak için âlemi
yaratmıştır. Nesîmî, bu inanışa Hurufi duyarlılığı ile yaklaşmakta ve gizli hazinenin
insan yüzü olduğunu söylemektedir.
Beyitte “ey can!” şeklinde sevgiliye hitap edildiği düşünülebilir. Şair, aşka Hurufilik çeşnisi katmakta, aşkın müsebbibi olan
güzelliğin kaynağına, yani insan suratına
odaklanmaktadır. Hurufilere göre âşıkların
birbirilerine duydukları hissi doğuran asıl
sebep, yüz güzelliğidir. Muhatabının yüzünde, ilahi sırların birer tecellisi olan hatlar; insanları aşka sevk eden temel unsurdur.
Şair, sevdiğine şu mesajı vermektedir: Senin
yüzün Allah’ın kendisini gösterdiği harflerin tecelli yeridir. Ben de ona vuruldum ve
senin aşkın benim yıkık gönlümü neşelendirdi. Beyit, Hurufi düşüncesinde aşk ve
güzelliğe nasıl yaklaşılması gerektiğine dair
önemli ipuçları vermektedir.
Gören sensen menüm ‘aynumda yâ Rab
Ne nâzırsan ne manzarsan ne manzûr

Günümüz Türkçesi ile Nesre
Aktarımı
Ey Allah’ım! Benim gözümde gören sensin. Ama sen ne bakansın, ne görünen yersin
ne de kendisine bakılansın.

Şerh
Nesîmî, beytinde tasavvufî düşüncelere
yer vermiştir. Tasavvufta, varlığın yaratılma sebebi olarak, Yaratıcı’nın kendi güzelliğine duyduğu aşk gösterilir. “Kendi hüsnün hûblar şeklinde peydâ eyledin / Sonra
döndün çeşm-i âşıkândan temâşâ eyledin”
beytinin güzel bir şekilde şerh ettiği bu inanışa göre Allah, âşıkların gözünden kendi
güzelliğini izlemek üzere âlemi yaratmıştır.
Ancak bir alegoriden ibaret olan bu anlatım, duyu organlarının tanıklık edebileceği
türden bir durum değildir. Çünkü Allah’ın
zatı, mekândan ve cisimden münezzehtir.
Boyuñ Tûbâ tudaguñ âb-ı hayvân
Ruhuñdur cennet-i ‘adn ü hatuñ hûr
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Lügatçe
Tûbâ: Cennet’te Sidre’de bulunan ve
dalları bütün Cennet’i gölgeleyen ilâhî ağaç.
// âb-ı hayvân: içene ebedî hayat bağışla-

ilahi hakikatler gizlidir. Şair, yüzdeki hatların güzelliğini ve Hurufilik inancındaki önemini, onu bir sevgilinin güzellik unsurunu
överek anlatmıştır.

yan efsânevî su, çok tatlı ve hafif su. // ruh:

Nesîmî sözini kıluñ tetebbu‘

yanak, yüz, çehre; anka kuşu; dizgin; taç; ta-

Ne fazl oldı bu ‘abd-i Fazl’a düstûr

raf, yön. // adn: cennetin bir katı, cennet.
// hatt: çizgi, satır, yol, yazı, padişah yazısı,

Lügatçe

ferman, buyruk, sıra, saf, gençlerde yeni ter-

tetebbu‘: bir şeyi etraflıca tedkîk etme,

leyen bıyık veya sakal. // hûr: ahu gözlüler,

mahiyetini anlamaya çalışma, etraflıca ince-

gözlerinin akı karasından çok olanlar; cen-

leme, bir şey hakkında geniş bilgi edinme.

net kızları, huriler.

// fazl: iyilik, fazilet, erdem; ilim, marifet;

Günümüz Türkçesi ile Nesre
Aktarımı

fazlalık, üstünlük; fazla, ziyade. // ‘abd:
köle, kul. // Fazl: Asıl adı Fazlullah bin Seyyid Bahâüddîn Esterâbâdî olup M. 1340’ta

Boyun, cennetteki Tuba ağacıdır, du-

Esterâbâd’da doğan Hurufilik akımının ku-

dağın ölümsüzlük suyudur. Yanağın Aden

rucusu. // düstûr: kanun, kaide, kural; ve-

cenneti ve hattın oradaki huridir.

zir; büyük defter.

Şerh
Şair, klâsik şiirde sıklıkla yapılan teşbih-

Günümüz Türkçesi ile Nesre
Aktarımı

lerin üzerine Hurufi düşüncesini de ilave

Bu Fazlullah’ın kuluna nasıl bir ilmin

ederek başarılı bir beyit vücuda getirmiştir.

düstur olduğunu, Nesîmî’nin sözünü iyice

Sevgilinin boyu, düzgünlüğü ve kutsallı-

inceleyip bulun.

ğı açısından cenneti gölgelediğine inanılan
Tuba ağacına teşbih edilir. Sevgilinin duda-

Şerh

ğı ise eski şiirde, İsa’nın ölüleri dirilten ne-

Şair, sözlerinin Hurufi düşünceleri açı-

fesi ya da ölümsüzlük bahşeden âb-ı hayat

sından değerlendirilmesi gerektiğini açıkça

ile birlikte anılır. Çünkü sevgili, dudaklarını

söylemektedir. O, şiirlerindeki manaları or-

açıp konuştuğu zaman cana can katar, ölü

taya çıkaracak anahtarın; Hurufilik olduğu-

gönülleri diriltir. Yanağın da bir bahçeye

nu söyleyerek okurunu adeta uyarmaktadır.

benzetilmesi böyle kalıplaşmış bir ifadedir.

Bu noktada, ona kulak vermeli ve Nesîmî

Nesîmî bu hayale, Hurufiliği de sığdırmış,

şiirindeki Hurufi unsurları tespit etmeye ça-

cennete benzeyen yanaktaki hurileri, yüz-

lışmalıyız. Şair, beyitte Fazlullah’a ne kadar

deki tüylere teşbih etmiştir. Yüzdeki hatlar

bağlı olduğunu da hissettirmektedir. Şair,

Hurufiler için son derece önemlidir. Onda

kendi inancının doğruluğunu sınamak için
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okuyucuda merak da uyandırmaya çalış-

Kur’ân’da yedi yerde anılması gibi eşitlik-

maktadır. Nesîmî, Fazl’ın tevillerinin doğru

ler; gerçeği aramak için sayıların gizemine

olduğunu ispatlamak için okurunu düşün-

başvuranları Hurufiliğe cezp eder. Bu eşit-

meye davet etmektedir. Hurufi tevillerinde

liklere, Nesîmî’nin inancını savunmadaki

sayısal eşdeğerlikler, herkesin hak verece-

şiddeti ve samimiyeti de eklendiğinde, oku-

ği şekilde kusursuzdur. İnsan yüzündeki

yanı etkileyen bu gibi mısralara vücut veril-

yedi hatta mukabil, Fatiha Suresi’nde yedi

miştir.

ayetin bulunması, Şeytan’ın kovuluşunun

Seyyid İmâdeddîn Nesîmî’nin, Meşâirü’ş-Şuarâ yazmasındaki bir minyatürü
(Ali Emiri Tarih, 772: 178b-179a).
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GAZİLER OVACIĞI’NDAN BİR EREN; KUL HÜSEYİN’İN
HAYATI VE DEYİŞLERİ
A MYSTIC FROM THE REGION OF GAZİLER OVACIĞI: KUL
HÜSEYİN’S LIFE AND POETRIES
Caner IŞIK1

Çalışmamız vasıtasıyla köklü bir geleneğin
önemli bir kolu olan Kul Hüseyin’in hem de-

ÖZET
On dokuzuncu yüzyılda, Gaziler Ovacığı diye bilinen yörede yetişmiş ve yaşamış
olan Kul Hüseyin, Alevi erenleri arasında sayılıp, kendine has bir üslubu olan “gerçek”2
bir şahsiyettir. Kendisi ile ilgili kesin bilgiler olmamakla birlikte, hayatı efsaneleşmiş,
halk belleğinde mistik bir karaktere dönüşmüştür. Kul Hüseyin, Gaziler Ovacığı’nda
yaygın olarak yaşanmış olan erenlik (dervişlik) geleneğinin güçlü temsilcilerinden

yişleri yazılı hale getirilmiş ve 73 adet deyiş
düzenlenip, değerlendirilip, aktarılmış hem
de menkıbevi özellik taşıyan hayat hikâyesi
üzerinden eren hakkında bilgi verilmiştir.
Kul Hüseyin, Alevi erenleri arasında sözlü
geleneği yaratan ve yaşatan inancın yaşamış
kaynaklarından biridir. Çalışmamız onun
eserlerini kayıt altına alarak, sözlü kültürü
yazılı ortama aktarma görevini yerine getirmeyi ve Kul Hüseyin’i bilim dünyasına tanıtmayı hedeflemektedir.

biridir. Kendisini yetiştiren mürşit kesin

Anahtar Kavramlar: Kul Hüseyin, Ale-

olarak belli olmamasına karşın, yetiştirdi-

vi Geleneği, Deyiş, Gaziler Ovacığı, Sözlü

ği Kul Fakır Ali Derviş ve oğlu Halil Ağa

Kültür.

güçlü eren ve şairlerdendir. Bunun yanında
Kul Hüseyin’in yaşadığı dönemde musahibi olan Kumbabalı İbrahim Derviş (Büyük
İbrahim Ağa) de yörede tanınmış erenlerdendir. Günümüze kadar Kul Hüseyin üzerine derli toplu bir çalışma yapılmamıştır.

ABSTRACT
Kul Hüseyin, a dervish, who was living
in the region known as ‘Gaziler Ovacığı’, is a
‘mystical real’ person among the Alevi-Baktashi tradition in the 19th Century. Although

1 Doç. Dr., Adnan Menderes Üniversitesi, FenEdebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.

there has been ambiguous information about

2 Gerçek ifadesi yörede eren, evliya anlamında kullanılmaktadır. “Gerçeğin demine Hü” duasında geçen
gerçek ifadesi, ermiş ve evliyaya işaret eder.

stories of quasimytic features in the memo-

him, his life has been characterized through
ry of people. Kul Hüseyin is both a repre67
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sent of the dervish tradition experienced in
Amasya, Gümüşhacıköy (Bu bilgi türkçe
özette yok). Although the identity of his protégé/master is not exactly known, Kul Fakır
Ali dervish, and his son Halil disciplementored by himself are among the well-known
dervishes and poets. In addition, Kumbaba
Ibrahim Dervish (The Great Ibrahim Aga),
the “mystical brother” with Kul Hüseyin, is
also among the well-known dervishes in the
region. There has not been a thorough study
on Kul Huseyin in the literature. In this article, the stories and texts of Kul Huseyin has
been compiled and documented; around
seventy poetry have been documented; his
life story, which has mythic features, has
been revealed. Kul Huseyin as a member of
the creators and sustainers of the folk culture tradition is a source of the belief system
in the Alevi Bektashi dervishes. This article
aims to document the work of Kul Huseyin
by documenting and transferring them to
the written world by attempting to introduce his poetry to the scientific community.
Keywords: Kul Hüseyin, Alevi-Bektashi
Tradition, Poetry, Gaziler Ovası, Folk Culture.

GİRİŞ
Gaziler Ovası (Ovacığı)3 adıyla bilinen Amasya ve Çorum arasındaki geniş
ova Alevi ve Bektaşi erenler geleneğinde
çok önemli bir yere sahiptir. Yöre, Yeniçeri Ocağı’nın kapatılması (1826) ve Hacı
Bektaş Veli Dergâhı postnişini Hamdullah
Çelebi’nin Amasya’ya sürgün edilmesi4 ile
önemli değişimlere sahne olmuş ve burada
Osmanlı’daki son dönem Alevi mistiklerinin
yaşaması için uygun bir ortam oluşmuştur.
Yöre, Alevi-Bektaşi dervişlik geleneğinin günümüze yakın en sıcak unsurlarını taşıması
ile özel bir öneme sahiptir.5 Çünkü Yeniçeri
Ocağı kapatıldıktan sonra birçok derviş yö3 Gaziler Ovacığı ifadesine üç kaynak verebiliriz:
1) Yörede aktarılan bir menkıbeye göre: Hızır bu ovaya torbasını (dağarcığını) boşaltmıştır. Torbadan dökülen her bir buğday bir “gerçeğe”-ermişe karşılık gelir. Kul Fakır Derviş: “Bu ovada ‘gerçek’ eksik olmaz,
arayın bulun hizmet edin himmet alın” demiştir. Bu
sebeple bu ovaya “Gaziler Ovası” denmiştir.
2) “Gaziler Ovacığı; batıda İnegöl Dağı, kuzeyde Tavşan Dağı, doğuda Akdağ etekleri, güneyde Hamamözü Eğerli Dağı ile çevrili ovadır. Bkz. Ali Cem Akbulut, Gaziler Ovacığı Âşıkları, 2010, İstanbul, sayfa: 9.
3) “Amasya ile Gümüşhacıköy’ün arasına Gaziler
Ovacığı derler. Ereni evliyası hiç tükenmez. Bu memlekete Hızır, dağarcığının ekmek ufağını dökmüştür.
Bu memleketten gerçek eksik olmaz. Arayın, bulun,
hizmet edin, himmet alın, buraları boş bilen kördür,
gerçeğe rastlamamıştır, rastlasa da anlamamıştır.”
Kaynak Kişi Hüseyin Zeytünlü (Âşık Kara Hüseyin)
KK10.
4 Cemal Şener, İdamla Yargılanan Bir Alevi Dedesinin
Savunması, Etik Yayınları, İstanbul, 2010.
5 Caner Işık, Derviş Ruhan Örneğinde Alevi Bektaşi
Dervişlik Geleneği, 2004-2008, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Türk Halk Edebiyatı Ana bilim Dalı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van,
Türkiye.
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reye gelmiş ve yörede Alevilerle kurdukları

gözükmemektedir. Rivayet ve menkıbelere

ilişkiler sonucu birçok âşık, derviş ve eren

dayalı anlatılar içinde yol alırken asıl önem-

yetişmesi mümkün olmuştur. Bu anlamıy-

li olan kültür hazinesinin, halkın belleğinde

la yöre deyişler söyleyen ve muhabbet eden

kalmış ve kutsal kelam olarak adlandırıl-

“gerçek”lerle doludur. İşte bu dönemlerin

mış deyişler olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu

bir meyvesi olarak halk arasında bir eren-

anlamıyla çalışmamız; söz konusu deyişle-

gerçek olarak kabul edilen Kul Hüseyin bu

rin düzenlenmesi, kayıt altına alınması ve

makalemizin esas konusunu teşkil etmekte-

yayınlanması amacıyla oluşturulmuştur.

dir.

Bu anlamda 73 adet Kul Hüseyin-Hüseyn

6

Kul Hüseyin, Gaziler Ovacığı’nda yetişmiş ve halkın gönlünde özel bir yer etmiş erenlerdendir. Halk kendi arasında
“gerçek”7 olarak kabul ettiği bu şahsiyetlerin deyişlerini (şiirlerini), Hâk kelamı diye
adlandırarak, ruhsal yolda rehberlik edecek
bilgiler olarak kabul etmiştir. Kul Hüseyin
hakkında elimizde resmi belge niteliğinde
bir kayıt yoktur. Onun hakkında toplanmış
bilgilerin tamamı; sözlü gelenek içinden,
ona inanan onun muhibi-seveni olarak kabul edebileceğimiz kişilerin ifadelerinden
derlenmiştir.

mahlasıyla yazılmış deyiş, yöredeki kaynak
kişilerin aktarımıyla kaleme alınmış ve yazıya aktarılmıştır. Makalenin oluşumunda
kolektif bir emek söz konusudur. Bu emeği
bir araya getiren ve Kul Hüseyin’in torunu
olan Erdoğan Koç; Kul Hüseyin’in hayatı
hakkında bizlere önemli bilgiler vermiştir.
Kul Hüseyin’e layık bir hayat yaşayıp şu an
aramızda olmayan Keçiköy’den Ali Yüksel
(Manicinin Ali-Derviş Ali); deyişleri sözlü
kültür kaynağı olarak taşıyan ve bu taşıdıkları deyişleri bizlerle paylaşan Gümüşhacıköy Ağpınar köyünden Âşık Cafer Aydoğdu, Dolucalı (Halazlı) Âşık Hasan Özabdal,

Sözlü gelenek bilgileri içeriği itibariyle

Kırcalı Âşık Hüseyin Zeytünlü ve Korkutlu

yoğun duygusallık taşıdığı için söz konusu

Celal Bat çalışmaya ciddi katkıda bulun-

erenlerin gerçek hayatları hakkında tarihsel

muştur. Kul Hüseyin’in deyişleri halk tara-

bilgi edinmeyi zorlaştırmaktadır. Bu eren-

fından nasıl Hakk’a mal edilip, kolektif ola-

lerin hakkında anlatılanlar ise olağanüstü-

rak sahiplenildi ise söz konusu makalemiz

lüklerle birlikte menkıbeler şeklinde elimi-

de bu kolektif ürünün yazılı hale getirilmesi

ze geçmiş olup, onların değerlendirilmesi

görevini yapmakta ve bu ürünü kayıt altına

ile bir yaşam öyküsü oluşturmak mümkün

alma işlevini amaçlamaktadır.

6 Caner Işık “Alevi Bektaşi Geleneğinde Derviş”, II.
Uluslararası Türk Kültür Evreninde Alevilik ve Bektaşilik Sempozyum Bildirileri, Ankara, 2007.
7 Gerçek kavramı yörede ermiş, manevi yetki ve sorumluluğu olan kişi demektir. Erenlerin gerçek olması
gerçek dünya ile temas halinde olmaları ile ilgilidir.

Günümüze kadar Kul Hüseyin adına
yazılmış eser yoktur, Kul Hüseyin hakkında yazılmış eserler ise çok sınırlıdır. Bunda
yörenin daha yeni yeni tanınıyor olması
ve Anadolu’da Kul Hüseyin adıyla başka
69
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şairlerin olması da etkilidir. Bu anlamıy-

sudur. Sadece Kul Hüseyin, Kul Himmet’in

la bizim anlattığımız Kul Hüseyin, Gaziler

yazdığı bir deyişe nazire olarak: “Neden

Ovacığı’nda yaşamış ve deyişleri bu yörede

hasıl oldu güruhu naci”12 adlı deyişini söy-

söylenmiş Kul Hüseyin’dir. Kul Hüseyin

lemiştir. Bu tarz deyişe karşılık bir deyişin

hakkında pek az bilgimiz vardır. Onun dört

söylenmesi, geçen süre içinde yaşanan deği-

nefesini Sadettin Nüzhet “Bektaşi Şairleri”

şimlerin deyişler vasıtasıyla güncellenmesi

eserinde yayımlanmıştır. Nüzhet, Kul Hü-

anlamına gelmektedir. Alevi geleneğinde

seyin için: “Kul taifesinden olduğu anlaşı-

kutsal kelam olarak kabul edilen bu deyiş-

lan bu şairin…” diyerek kendisinin Yeniçeri

ler, süreç içinde yetkin kelam söyleyenler

Ocağı’na bağlı bir şair olduğu çıkarımını

(ermişler-gerçekler) aracılığı ile nazireler

yapmıştır. Bu değerlendirme başka Kul

yapılarak güncellenebilmektedir. Buradan

Hüseyin’ler için geçerli olabilecekken bizim

hareketle şu söylenebilir ki: Kul Hüseyin

araştırdığımız Kul Hüseyin’in herhangi bir

üzerine yapılmış çalışmaların çoğunluğu

askerlik geçmişi hatta Bektaşilik bağlantı-

hep başka Kul Hüseyin’lerle ilgilidir ve bir

sı yoktur. Bu tespitimizi destekler nitelikte

Kul Hüseyin geleneği bağlamında değerlen-

Nüzhet, ilk yazdığı eserdeki bilgiyi 14 sene

dirme yapılamayacaksa, Gaziler Ovacığı’nın

sonra yazdığı diğer bir eserinde düzelt-

“gerçek” Kul Hüseyin’i sözlü gelenekten alı-

miştir. Eserinde “Kul” ifadesinin askerlikle

nan bilgiler ve deyişlerinin yardımıyla şöyle

ilgisi olmadan da Alevi şairler tarafından

aktarılabilir:

8

kullanılabileceğini ifade etmiştir.9 Nüzhet
kitabında Kul Hüseyin’in Kul Himmet’le
ilişki içinde olduğunu zikretmiştir.10 Bu
bilgi de bizim araştırdığımız 19. yüzyılda
yaşadığı tespit edilen Kul Hüseyin’le örtüşmemektedir. Kul Himmet’le olan ilişkiyi
İbrahim Aslanoğlu da dile getirmiş ve olayı
mürşitlik-müritlik ilişkisi olmama yönünden yorumlamıştır.11Kanaatimiz odur ki:
ilişki böyle bir düzeyde olmadığı gibi, tarihsel olarak da büyük bir uzaklık söz konu8 Sadettin Nüzhet, Bektaşi Şairleri, Devlet Matbaası,
İstanbul, 1930.

Kul Hüseyin’in yaşadığı yıllar hakkında
kesin bilgi yoktur. 1795 ile 1800 arasında doğmuş olduğu, 1875 ile 1885 arasında Hakk’a
yürümüş olduğu iddia edilmektedir.13 Kesin
olan şudur ki: Kul Hüseyin 19. yüzyılda Gaziler Ovacığı’nda yaşamış, Alevi geleneğinden gelen “gerçek” bir halk şairidir. Eldeki
sözlü gelenekten derlenen metinlere göre
Kul Hüseyin, Amasya ilinin Gümüşhacıköy
İlçesi’nin Keçiköy’ünde yaşamış ve burada Hakk’a yürümüştür. Bazı çalışmalarda,
Suluova’nın Kazanlı köyünde doğduğu14 ve

9 Sadettin Nüzhet, Bektaşi Şairleri ve Nefesleri, II. Cilt,
İstanbul Maarif Kitap. Kenan Mat. İstanbul, 1944, 90.

12 Kul Hüseyin deyişleri arasında 53 nolu deyiş.

10 Sadettin Nüzhet, a.g.e. 241.

14 A.g.e.188. Ahmet Ankaralı, Sedat Cin, Galip Tuncay, Dünden Bugüne Gümüşhacıköy, Gümüşhacıköy
Matbaası, 1997, 204.

11 İbrahim Aslanoğlu, Kul Himmet, Ekin Yayınları,
İstanbul, 1997, 18-19.
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öksüz/yetim kalıp Keçiköy’de çoban dur-

muştur (KK2, KK8, KK9)17. Aynı zamanda

duğu rivayet edilmektedir.

Kul Hüseyin, zamanının birçok dervişinin

Kul Hüseyin’in dervişliği ve “gerçeğe”
ermesi sırlı olaylarla anlatılır. Doğrudan bir
mürşit tarafından yetiştirilme yerine Hızır
tarafından çobanlık ederken irşat edildiği
söylencelerde belirtilir. Hızır Sersem Baba15 adı ile aktarılarak bir kişiliğe dönüştürülen bu mürşidin izine, sözlü gelenekte
Kul Hüseyin’le münasebetinden başka bir
yerde rastlanmaz. Bu sebeple söz konusu
kişinin aslında Hızır olduğu da sözlü gelenek içinde aktarılır. Fakat Kul Hüseyin’in
yoğun bir Bektaşi derviş göçünün olduğu
Gaziler Ovacığı yöresinde gezgin “meczup-

yetişmesinde katkıda bulunmuştur. Bunlardan en bilineni Kul Fakır Ali Derviş (18731938) ve kendi oğlu Halil Ağa (1876-1952)
olup birçok “gerçeğin” yetişmesini sağlamış
ve onlara rehberlik etmiştir. Yaşadığı dönemde musahibi olan Kumbabalı İbrahim
Ağa (1840-1910) ile de gönülden gönüle
muhabbet etmiştir. (KK1, KK2, KK7) Söz
konusu muhabbet yörede, uzaktan söyleneni duymaya örnek verilip gönülden gönüle muhabbet olarak anlatılmaktadır. Bu
muhabbeti derlediklerimiz yardımıyla şöyle
aktarmak mümkündür:18

budala” dediğimiz derviş tiplemelerinden

Bir cem ibadetinden sonra dede ve ta-

biriyle karşılaşmış ve onun tarafından irşat

liplerin olduğu muhabbet esnasında Kul

edilmiş olması da muhtemeldir. Yörede Kul

Hüseyin kardeşliği-musahibi İbrahim’i çok

Hüseyin’in Hızır’ı gördüğü ve görmesinden

özlediğini fark eder ve onu candan dileye-

dolayı kısa süreli olarak aklını kaybettiği,

rek şu deyişi okur:

“gördüm emme demem” diyerek uzun süre

İbrahim’im gelmez oldu selamın

gezdiği, daha sonra durulup bir Hak dostu-

Gel bizim ellere geze gel geze

na dönüştüğü anlatılır (KK9).16

Kesreti kem derler kaldır aradan

Kul Hüseyin yaşarken yörenin en say-

Devir gam yüzünü çöze gel çöze

gın “gerçek”leri arasında anılmıştır. Çelebiler koluna bağlı olan kaynak kişilerin aktar-

Gece gündüz aşk verip de çağırtan

masına göre: Kul Hüseyin, Hacı Bektaş Veli

Gafil olup çıkmayasın çığırdan

Dergâhı’ndan Feyzullah Çelebi (1811-1878)
ve Cemalettin Çelebi’ye hizmetlerde bulun-

Çiğnenen kul oldu yükü ağudan
Özün türap edip toza gel toza

15 Ankaralı-Cin-Tuncay a.g.e. 204; Merzifon Karatepe köyünde türbesi olan Sersem Hızır Baba’dan söz
eder.

17 Yöredeki saygınlığından dolayı Bektaşiler tarafından, Bektaşi olarak aktarılmaya çalışılmış olabilir. Kul
Hüseyin’in Hacı Bektaş Veli Dergahı’yla doğrudan
veya dolaylı bir ilişkisi tespit edilememiştir.

16 KK9: Dokuzuncu Kaynak Kişi anlamında kullanılmıştır. Bundan sonra kaynak kişi göstermede aynı
yöntem kullanılacaktır.

18 Ali İhsan Aktaş-Sabri Yücel, Anadolu’da Bir Duru
Kaynak Aşık Kul Fakır, Dizgi Baskı, İstanbul, 1991.
46-49.
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Neye benzettiler bedende canı

Âşıklığın cümle alem duyuldu

Eğer arif isen fark eyle anı

Âşıklar içinde ismin sayıldı

Gelin oyunbazdır aldatır seni

Çiğnenen kul oldu mertlik alındı

Muhabbet ararsan kıza gel kıza

Özüm türap edip toza gelmişim

Didar aşığının sevgisi canda

Didar aşığıyız ta elestü’den

Maşukun hayali canda cananda

Maşukun hayali lam ile be’den

Şeriat, tarikat, marifet sende

Şeriat, tarikat, marifet Hü’den

Hakikat ilminden yaza gel yaza

Hakikat ilminde yaza gelmişim

Kul Hüseyin’im der duyamadın mı?

İbrahim’im kahrın küfrün imanım

Küfrümüz imana sayamadın mı?

Beli dedim inkâr eylemem canım

Bu kadar cevrime doyamadın mı?

Bu kadar noksana kalma sultanım

Dediler üstat Hak, seze gel seze

Mürşit hak dediler söze gelmişim

Bu deyiş üzerine bütün muhabbet or-

Üstatlarının karşılıklı deyişlerini gönül-

tamını bir duygusallık kaplar. Bu duruma

den gönüle muhabbetlerinin bir kanıtı ola-

şahit olanlar arasında Kul Hüseyin’in müri-

rak gören ve birbirinden fiziksel olarak uzak

di Kul Fakır da vardır. Aradan biraz zaman

olsalar da birbirlerinden haberdar oldukla-

geçer. 40 km ötede Çorum-Osmancık’ta otu-

rına şahit olan Derviş Kul Fakır, bu olaydan

ran İbrahim Derviş hanımı ile birlikte kapı-

çok etkilenir ve bunun üzerine doğaçlama

yı yoklar, musahibi Kul Hüseyin’in evine:

olarak o da aşağıdaki deyişi söyler:

“Hü erenler “deyip girer. Ortamda bulunan
herkes çok şaşırır. Kul Hüseyin: “Evine hoş
geldin İbrahim” diyerek kendisine bir doludem verir. Biraz soluklandıktan sonra İbrahim Derviş sazı eline alır, kendisine yapılan

Yüz yirmi dört bin nebinin sözü
Sesini duyanlar çekerler yası
İsmi Azam ol Ali’nin duası
Okuyanlar mahrum kalmaz inşallah

çağrıya yanıt olarak şu deyişi söyler:
Üstadım Haydar’dır evvel ahiri
Çiğneniriz daim etmeyiz arı
Hocam üstadımsın serimin varı
Gerçekler yolunda ize gelmişim
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Sevenleri biz de severiz candan
Alışveriş etmeyiz her dükkândan
Erenler verdiğin almaz inşallah
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Erenlerin kavli birdir iki olmaz
İkilikle kalan menzile ermez
Nara atsalar da şu canım yanmaz
Ali’yi sevenler ölmez inşallah

Yukarıda üç gerçeğin tecellisi ile vücuda gelen deyişlerle aktarılan muhabbet
ortamı, söz konusu paylaşımın derinliğini
ve marifet üretimindeki sadeliği göstermesi açısından çok önemlidir. Zamanla iyice
menkıbeleşen bu anlatı, bir anlamda da sözlü geleneğin inanç temelinde yaşamasına
destek vermiştir.
Kul Hüseyin hakkında anlatılanlar;
inanç temelli, menkıbeleştirilmiş anlatılar-

Kul Hüseyin, asıl gücünü deyişlerinden;
yöredeki kullanımı ile “delil”lerinden almaktadır. Kul Hüseyin güçlü bir “gerçek”tir.
Sözünün kudretini ve etkisini bilerek:
Kul Hüseyin’imin duası
Boyladı umman ovası
Bin katarda bir devesi
İleriye çekip gider

şeklinde seslenir ve yaptığı görevi hakikat
denizinde öncülük eden dalgalara benzetir.
Nitekim Kul Hüseyin’in yarattığı dalga yöre
dervişleri tarafından tamamlanmaya çalışılmıştır. Kul Hüseyin, Hak-Muhammed-Ali
düsturundan gücünü alır.

dır. Kurban olarak kesilecek bir boğanın Kul

Bende şu dünyada üç güzel gördüm

Hüseyin’le konuşması, Hak lokması olması

Birisi kalbimde durana benzer

koşuluyla kesilmek istediğini söylemesi ve
Kul Hüseyin’in rızalığı ile kurban olmayı
kabul etmesi (KK6, KK8, KK7, KK9); Kul
Fakır’ın bütün yaralarını Kul Hüseyin’in yıkayarak iyileştirmesi (KK3, KK5) gibi birçok
menkıbevi kerametler anlatılır. Söz konusu
kerametler arif meclislerinde mana yönünden analiz edilir ve keramet olayının gerçek
manaları ortaya konulmaya çalışılır. Bu anlamıyla Kul Hüseyin’in yaşadıkları da muhabbetlerde “gerçeğe” dair işaretler bulunmasına aracılık eder. Örneğin Kul Fakır’ın
yaralarının Kul Hüseyin’in yıkaması ile

Birisi Ali’dir birisi Muhammed
Dört kitap içinde Kur’an’a benzer

diyerek varlığa anlam veren ve görünüm
katan üç güzele, Hak-Muhammed-Ali’ye
işaret eder. Bu durumun delilinin ise dört
kitap içinden Kur’an da olduğunu açıkça
belirtir. Muhabbetlerde Kur’an, hem mushaf
olan Kur’an olarak hem de bir şeyi kuranoluşturan-yapan anlamında kullanılır. Bu
anlamıyla Kul Hüseyin:
Senin âşıkların kaynadı coştu

iyileşmesi hem keramet olarak kabul edilir

Cananın uğruna serinden geçti

hem de gerçeklik noktasında Kul Fakır’ın

Sefil Kul Hüseyin’im bir dolu içti

Kul Hüseyin tarafından sözle, marifetle terbiye edilmesi olarak yorumlanır (KK5).

Bir sen iç sevdiğim bir de bana ver

diyerek âşıkların birbirinden içerek kandığına, birbirinden içerek doyduğuna işaret
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eder. Cananın uğruna varlıktan geçilen bu

Karşımızdan güle güle gelince

hal Hak âşıklarının halidir, bu halden olu-

İki canda birbirini bulunca

şan yara da Hüseyin’in yarasıdır. Yine Kul
Hüseyin, İmam Hüseyin’i andığı deyişlerinde çok duygusal ifadelere yer verir.
Kul Hüseyin’in yaşadığı dönem, Os-

Muhabbette iki baştan olunca
Sarılıp yatmaya kol incinir mi?

manlı İmparatorluğu’nun son dönemidir.

Su balığa candır susuz dirilmez

Bektaşilerin ciddi kovuşturmalara uğradı-

Kör sofunun kalp aynası silinmez

ğı dönemde, Yeniçeri Ocağı ve Hacı Bektaş

Ah neyleyim deli gönül durulmaz

Dergâhı kapatılmıştır.19 Birçok Bektaşi derviş, Hamdullah Çelebi’den dolayı Amasya

Dosta gitmeyinen yol incinir mi?

ve çevresine yerleşmiştir (KK1). Söz konusu

Gerçeği muhabbet, kaynaşma, dostluk

dönemde Kul Hüseyin’in de bu dervişlerle

olarak anlayan Kul Hüseyin; insanları yar-

muhabbeti olması ihtimali yüksektir. Yine

gılama, insanları sınıflandırma ve softalığın

bu dönemde merkezi yönetimin ulemaları

yaygınlaşmasını ise gerçekten uzaklaşma

ile de tartışmalar olmaktadır. Bu durumu

olarak kabul etmiştir. Kul Hüseyin; insanları

örnekleyen deyişleri olan Kul Hüseyin;

sevgi, birlik ve kaynaşmaya davet etmiş ve

Gel hey hace bize ilmini satma
Hak mihman olduğu yeri bildin mi?

bunun asıl Hak dava olduğunu söylemiştir.
Kul Hüseyin insana ve güzele öyle bir değer
vermektedir ki, ilahi ayetleri, güzelde gör-

El ayıbını görüp günaha batma

meyi ve o güzelliği güzelce zikretmeyi sa-

Felek dolabında zarı bildin mi?

lık verir. Yâr sevmeyi Hakk’ı sevmenin bir

diyerek zahidin, Hakk’ın kamil insanın gönlünde mihman olduğu gerçeğini bilmediğini

kısmı diye düşünür (KK2, KK3). ‘‘İlahi olan,
aşığın sevdasında tecelli eder’’ der.

anlatmaktadır. Kendisinin uğraştığı mesele-

İnsan kısım kısım yer damar damar

lerin karşısındakine bir beden büyük gelece-

Kaşların lam elif yüzlerin kamer

ğini işaret ederek, yargılamadan önce anla-

İnce bel üstüne olaydım kemer

maya çalışması gerektiğini öğütlemektedir.
Yine muhabbetle “gerçeğe” ulaşan Kul Hüseyin; muhabbeti, dostluğun güzelliğini kör
sofuluğa karşı hep yüceltmiştir:

Yakışır bedene sar beni beni

Gerçeği dünya ve dünyada görülenin
derinlemesine algılanmasından anlayan Kul
Hüseyin, insana kendini anlamaya yönelik
çok önemli nasihatlerde bulunur:

19 Cemal Şener, a.g.e.
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Sana derim sana divane âşık

ilk kurucularından ve közleyenlerinden

Sen kıble ararsın kıble sendedir.

olmuştur. Onun yaktığı ateş, Hak ve ger-

Mevla cemalini yaratmış nurdan
Din iman arar isen sendedir

diyerek günümüz gerçekliğinin çok önemli
noktalarını belirtir.
Kul Hüseyin; bir “gerçek” olarak “gerçeği” kendi varlığında bulan, bulduğunu
temizleyip Hakk’ın misafir olması için hazır
hale getiren, hazır hale gelen gönüle Hakk’ın
yerleşmesi ile kendini kendinde seyreden
bir varlık olma anlayışını benimser.
Kul Hüseyin tasavvufçuların çok karmaşık bir biçimde anlatmaya çalıştığı vahdet halini somut gerçeklikten hareket ederek
bünyesinde mecz eder (KK1). Kul Hüseyin
gibi “gerçekler” Anadolu’nun saklı kalmış
incileri, Anadolu’nun gerçek kültür hazineleridir. Bu gerçeklerin bahsettiği hakikatler
günümüz insanı için bile gizemlerle dolu
olup anlaşılması için çaba gerekmektedir.
Kul Hüseyin, kulluk makamının en zirve makam olduğunu idrak eden ve Hüseyin
kıyamını bedeninde gerçekleştiren bir “gerçektir”. Aslında ismi bile Alevi geleneğindeki anlayış ve duruşun işaretlerini vermektedir. Kendi zamanının keramet sahibi bir
ereni olarak kabul edilmesine rağmen kendisini “Kul” adıyla şereflendirmiş ve kulluğu ilk ad olarak almıştır.
Kul Hüseyin, inancı ve geleneği ile

çek sevgisi, müridi Kul Fakır Ali Derviş’te
yangına dönüşmüştür. Çünkü Hak ve gerçek sevgisini Mustafa Kemal’de (Atatürk)
gören Kul Fakır yeni kurulan cumhuriyeti
Allah’ın millete nasip ettiği bir kutsal imkân
olarak yorumlamış, cumhuriyetin kimsesizlerin kimsesi olmasını Hakk’ın tecelli etmesi
olarak değerlendirmiştir. Bu sebeple başta
Kul Hüseyin’in öğrencisi Kul Fakır olmak
üzere yöre erenleri Mustafa Kemal’i destekleyen milis kuvvetlerine hem maddi destek
hem de manevi ilham olmuştur. Anadolu
erenlerinin bu desteği ile Mustafa Kemal’in
önderliğinde Anadolu insanının “gerçeği”
anlamasını kolaylaştıran cumhuriyet kurulmuştur.
Yörede cumhuriyet fikrinin oluşması ve
halk nazarında yaygınlaşması, söz konusu
derviş ve “gerçeklerin” çabası ile gerçekleşmiştir. Her ne kadar “kimsesizlerin kimsesi”
olmak hedefiyle kurulan cumhuriyet kendisini var eden bu “gerçekleri” günümüze kadar yazılı hale getirmemekle bir kusur işlemiş ise de günümüzde bu açık kapatılmaya
çalışılmaktadır. “Gerçekliğin” işaretlerine
sahip olan Kul Hüseyin gibi şahsiyetler üzerine yapılan çalışmalarla ve Anadolu’nun
bu gizli kültür ve inanç ustalarının açığa
çıkarılmasına yönelik araştırmaların artmasıyla asıl kültür hazinelerimiz gözler önüne
serilmektedir.

Osmanlı’nın son dönemlerinde yeni oluşacak olan yapının, yeni yakılacak ocağın
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KUL HÜSEYİN’İN DEYİŞLERİ
(ŞİİRLERİ)20

İmam Muhammed Bakır ermeyince

1. Ahrette haliniz bilmem nicolur21

Ol Rıza’dan Kazım’a varmayınca

Var git Yezit var git bulaşma bize

O zaman haliniz bilmem nicolur

İmam Cafere talip olmayınca

Ahrette haliniz bilmem nicolur22
Bizden her gün teberrua oluyor size

Muhammed Taki’yle Şah Ali Naki

O zaman haliniz bilmem nicolur

Firdevs bahçesidir göğsünün bağı
Yakındır zamanı Askerin çağı

Hak Muhammed Ali gelip durunca

O zaman haliniz bilmem nicolur

Hasan Hüseyin’den sual sorunca
İmam Zeynel urbaları bulunca

Hak emir eyleyip türap bitince

O zaman haliniz bilmem nicolur

Olanca varını yere atınca

20 Kul Hüseyin’in deyişleri genel olarak koşma tarzında yazılmış olup, nefes kategorisinde değerlendirebileceğimiz deyişlerdir. Deyişler nefes tarzının yanında
güzelleme, duvaz-ı imam, mersiye, nasihatname, battalname, semah ve münacat tarzında da yazılmıştır.
Çalışmamızda deyişlerin bu tarz teknik bilgileri her
deyişin dipnotunda belirtilmiştir. Kul Hüseyin’in
deyişlerinin sıralanması yapılırken ikinci satır temel
olarak alınmış, başlık ikinci satırın tekrarıyla oluşturulmuş ve ikinci satıra göre alfabetik sıralama yapılmıştır.

Mehdi gelip yakanızdan tutunca

21 Deyişlerin üç bilgisi dipnotunda verilecektir. İlk
bilgi deyişin ne tür bir deyiş olduğunu belirten sınıflandırma bilgisi, ikincisi hece ölçüsü değeri, üçüncüsü ise deyişin kimlerden derlendiği veya nereden
alındığının belirtildiği kaynak kişi bilgisidir. Kaynak
kişi bilgisinde KK ile belirtilen ifade kaynak kişi anlamında olup daha sonra belirtilen numara kaynak kişiler sırasındaki numaraya karşılık gelir. Örneğin KK4

2. Al elim ya Muhammed divanda
ağlatma bizi23

dediğimizde KK4: Cafer Aydoğdu manasındadır. Bu
belirlemeden sonra bu deyiş için şöyle bilgi vermek
yerinde olur: Duvaz-ı İmam, 11 hecelik, KK7.
22 “Ahrette haliniz bilmem nicolur” mısrası, “O zaman haliniz bilmem nicolur” olarak da ifade edilmektedir. Her iki mısra da yaygın olarak kullanılmaktadır.
Buradaki “nicolur” ifadesi “nice olur” anlamında olup
11’lik hece ölçüsüne uymak için “e” sesi düşmüştür.
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O zaman haliniz bilmem nicolur

Kul Hüseyin’im bu iş böyle olunca
On İki İmamlar sual sorunca
İyisini ulu Mevlam bilince
O zaman haliniz bilmem nicolur

Sabahın seherinde yârimin yolun gözlerim
Al elim ya Muhammed divanda ağlatma
bizi
Hem kalbimde şahadetsin hem dilimde ezberim
Al elim ya Muhammed divanda ağlatma
bizi

23 Nefes-Münacaat, 15 hecelik, KK7.
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Din İslam’ın direği müminler kıble gâhî

3. Allah bir Muhammed Ali
aşkına24

Bir cevabın iki olmaz hak yanında vallahi

Günah ettim şahım darına durdum

Al elim ya Muhammed divanda ağlatma

Allah bir Muhammed Ali aşkına

bizi

Kırklar eşiğine yüzümü sürdüm

Seni nurundan yaratmıştır cihanın serveri

Allah bir Muhammed Ali aşkına
Korkarım günahım çoktur başım gider araya

Hamza Rıza’ya, ben ricaya vardım

Mübarek ellerin ile melhem eyle yaraya

İmam Hüseyin’i de şefim buldum

Ümmetliğe kabul eyle bizi de kat sıraya

Şahım Zeynel aba eyledi yardım

Al elim ya Muhammed divanda ağlatma
bizi

Yârın kabire varınca cevap vermek güç olur
Elim ermez eşe dosta andan halim nicolur
Sen kerem kani sultansın şefaat senden olur
Al elim ya Muhammed divanda ağlatma

Allah bir Muhammed Ali aşkına

Muhammed Bakır’ın yüzü nuruna
İmamı Cafer’in vardım darına
Kalmış günahımın külli varına
Allah bir Muhammed Ali aşkına

bizi
Musa’yı Kazım’dan görünen nurlar
Kul Hüseyin Hak bakarım doğru giden yo-

Aliyül Rıza’ya nakş olan nurlar

luma

Kalma günahıma erenler pirler

Senden gayrı kimsem yoktur nazar eyle ha-

Allah bir Muhammed Ali aşkına

lime
Mümin

kulların

suçun

bağışla

ben

günahkâra
Al elim ya Muhammed divanda ağlatma
bizi

Muhammed Takı’nın yolu aşkına
Aliyül Naki’nin hali aşkına
Bağışla cürmümü Veli aşkına
Allah bir Muhammed Ali aşkına

24 Duvaz-ı İmam, 11 hecelik, KK4, KK6, KK7, KK11.
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Hasan ül Askeri nuru hak için

5. Anda hasıl oldu güruhu naci26

Erenler semahı devri hak için

Hakk’ın cevherinden arşın yüzünden

Muhammed Mehdi’nin sırrı hak için

Anda hasıl oldu güruhu Naci

Allah bir Muhammed Ali aşkına

Hak sana bir evlat dünya yemişi
Verince tatlıdır alınca acı

Mürşidi bilelim yâre varalım
Kul Hüseyin ile dara varalım
Şerleri defeden hayra varalım
Allah bir Muhammed Ali aşkına

Değme arif bu sözümü bilemez
Yoğurmazdan evvel Cibril Ademi
Münkirler ne bilir ilmi Ademi
Ruhlardı Hak ile buluşan hacı

4. Aman mürvet dergâhına25
Gönül verdim seni sevdim

Arif arif ile gönül katmadan

Aman mürvet dergâhına

Kırklar ayan olup sema tutmadan

Bugün Hakk’ı sende buldum

Selman dahi ol Kırklar’a yetmeden

Aman mürvet dergâhına

Ali idi Kırklar’daki duacı

Dergâhına giden yollar

Çekilip giderken Miraç yolunda

Seni tespih eden diller

Rast gelip de sekiz uçmak elinde

Hak sevdiği gonca güller

Cennet evlerinde elma dalında

Aman mürvet dergâhına

Fatma Ana idi dar çeken bacı

Dergâhından kesmem elim

Ben günahkâr kulum söylerim Allah

Kıblemden çevirmem yönüm

Nur örtüsü kara donlu Beytullah

Çağırır Muhammed Ali’m

Körüğü gülbanktır çeken eyvallah

Aman mürvet dergâhına

Andan hâsıl oldu Ali kılıcı

Kul Hüseyin’im zatım ile
Buldum muhabbetim ile
Geldim günah yüküm ile
Aman mürvet dergâhına
25 Nefes, 8 hecelik, KK2, KK7.
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26 Nefes, 11 hecelik, KK2, KK6, KK11. Kul Himmet’in
Kul Hüseyin’e verdiği cevap deyişi olarak bilinir. Çalışmamızda Kul Hüseyin’in sorusunun olduğu deyiş:
“Neden hâsıl oldu güruhu naci” başlıklı deyiş olarak
aktarılmıştır.
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Sen seni sanma ki divane deli

6. Ara yerde hayli elma
göndermiş28

Yüz yirmi dört bin nebiden evveli

Molla Hasan bize selam eyledi

Fahri alem giydi ol nurdan tacı

Ara yerde hayli elma göndermiş

Gerçek erenlerin incedir yolu

Gönül bahçesine gurup kondurmuş
Kul Himmet’im eder yeter bu sözün

Ara yerde hayli elma göndermiş

Söyletme Hüseyin’im açıktır sözüm
Bir sağıma baktım bir sol omuzum

Zahit suyla yıkar dışı pak olur

Kamile yakındır dünyanın ucu27

İçi mundar her yanı da çöp olur
Mümini erkân yıkarsa pak olur
Müminleri pak eyleyen ab odur

27 Kul Himmet’e de ait olduğu düşünülen bu deyiş
Gaziler Ovacığı yöresinde Kul Hüseyin’e ait olarak
aktarılır.

28 Nefes-Nasihatname, 11 hecelik, KK1, KK7. Bu deyiş Molla Hasan’ın Kul Hüseyin’e sorular içeren bir
deyiş göndermesine mütakip dile getirilmiştir. Soruların sorulduğu deyiş aşağıdadır:
Bizden selam olsun Kul Hüseyin’e /Ademin gönlündeki grup nedir
Zahitler su ile pak oldum sanır/Müminleri pak eyleyen ab nedir.
Evvel Hakk’a melek hizmet eylerken /İblis benlik tarafını güderken
Yoğurup balçığı Adem ederken /Südreden su getiren
kab nedir.
Evvel kapı şeriattan açıldı /Tarikatta müşgil yana seçildi
Hakikatte yana yana seçildi /Marifette tamam olan
bab nedir.
Hak emredip Azrail gelince/Kuş gibi canın kafesinden alınca
Münkir nekir sualini sorunca /Evvelinde verilecek
cevap nedir.
Hay ile Sin Nun ile gelir ismi/Bir bendedir bunu diyenin cismi
Evliyalık satan evliya hasmı /Bu üç harfin manasını
bil nedir?
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Hak emredip Cebrail’e buyurdu

7. Ariler arifi pir safa geldin29

Adem’i balçıktan yaptı yoğurdu

Çoktan beri gözlüyorum yolların

Çar anasırdan mayasını koydu

Ariler arifi pir safa geldin

Su getiren cana ol nurdan kaptır

Söyledikçe şekerlenir sözlerin
Arifler arifi pir safa geldin

Müminin selamın daim almalı
Tarikatta tasdik olup durmalı

Şeker dudakların inci dişlerin

Üç sünneti yedi farzı kılmalı

Mahitap yüzlerin aydır kaşların

Kırk makamda dört duvarın bab olur

Aşkın deli eder bir bakışların
Arifler arifi pir safa geldin

Marifet eridir baha biçilmez
Yetmiş iki deryası var geçilmez

Ruzi mahşerde sen şefaatkarım

Hakikat kilidi sırdır açılmaz

Yoluna fedadır cismile canım

Hak katında makbul olan bab odur

Merhaba hoş geldin aziz mihmanım
Arifler arifi pir safa geldin

Azrail gelince çekilir zahmet
Kabre varıncağız kopar kıyamet

Horasan ilinin urum kulpusun

Rabbim Allah deyip nebim Muhammed

Pirim Hünkâr Hacı Bektaş Veli’sin

Ol makamda söz budur cevap budur

Muhammed torunu Ali oğlusun
Arifler arifi pir sefa geldin

Kul Hüseyin’im der bilmem ki aslını
Üç halife heceledik ismini

Hüseyin kapında günahkâr kulun

Öfkelenmeden arıt cismini

Firdevs’i alada öter bülbülün

Baht olmasına mana ayet budur

Müminler üstüne dolanır günün
Arifler arifi pir sefa geldin

29 Nefes-Pir’e Güzelleme, 11 hecelik, KK4, KK7.
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8. Ayırdılar mor sümbülü
bağlardan30

Hep avcılar başucumda gözlüyor

Hay ettiler al kınalı dağlardan

Kuzularım gelir diye özlüyor

Ayırdılar mor sümbülü bağlardan

Dinlerim bir geyik candan iniler

Dertli sinem dilip dilip közlüyor

Haberin aldılar uzak yollardan
Dinlerim bir geyik candan iniler

Kul Hüseyin’im eş dolusun içiyor
Sarı geyik tatlı candan beziyor

Gelme avcı gelme ahım ulaşır

Yavruları başın almış kaçıyor

Kurşun yedim bacaklarım dolaşır

Dinlerim bir geyik candan iniler

Yavrularım peşim sıra ağlaşır
Dinlerim bir geyik candan iniler

Gelme avcı gelme benim izime
Yeşil sinek konmuş ala gözüme
Körpe kuzularım kimler emzire
Dinlerim bir geyik candan iniler

Kırıldı kalmadı boynuzum dalım
Kadir Mevla’m sana malumdur halim
Dilerim ey avcı kırılsın kolun
Dinlerim bir geyik candan iniler

Hay ettiler al çuhalı tazıya
İndirdiler bir engince yazıya
Can çabada bakamadım kuzuya
Dinlerim bir geyik candan iniler

9. Bağdat’tan mı geldin ağzında
hurma31
Çağrışa çağrışa havada turna
Bağdat’tan mı geldin ağzında hurma
Emanetim sana sılama uğra
Eğlen turnam eğlen pire gidelim

Al(i)’nin32 çağırdığı yere varalım
Hasan’la Hüseyin’e gönül verelim
On(i)ki İmamlara yüzler sürelim
Eğlen turnam eğlen pire gidelim

Kerbela çölünden yeni mi geldin
Ne yaman ötersin bağrımı deldin
Sende benim gibi yetim mi kaldın
Eğlen turnam eğlen pire gidelim

31 Semah (Zülfü Livaneli tarafından derlenip okunmuştur), 11 hecelik, KK6, KK7. Ankaralı-Cin vd.,
a.g.e.
30 Güzelleme, 11 hecelik, KK2, KK7.

32 11’lik hece ölçüsüne uyması için Al’nin diye okunur,
kelimenin mana açısından doğrusu ise Ali’nindir.
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Bu aşkın elinden serinden geçti

11. Belde kemer el üstünde dest
oldu34

Çağrışa çağrışa sahralar aştı

Gine gönül muhabbete düş oldu

Eğlen turnam eğlen pire gidelim

Belde kemer el üstünde dest oldu

Kul Hüseyin der ki kaynadı coştu

10. Bahri umman akar gider33
Dalgam yeğin derya gibi
Bahri umman akar gider
Kıya bakmam eller gibi
Ay aleme bakar gider

Yaşlı gözlüm, gözüm şimdi mest oldu
Sefa geldin mihman kardeş sen bize

Arzulayı arzulayı mı geldin
Güle niksar oldu gerek bağbanda
Bu gün hak sendedir hak seni bildim

Aydan ay olduğum derim

Sefa geldin mihman kardeş sen bize

Yoluna kurban bu serim
Herhalde darılmış yârim

Geldiceğin yollar acep nurmola

Kaşlarını yıkar gider

Durducağın divan mola darmola
Güzel şahtan bize haber varmola

Kapı Hüseyin’in kaşta

Sefa geldin mihman kardeş sen bize

Eksik değil birde beşte
Yazılısı arşta kürste
Dost zülfüne takar gider

Gökte yıldız zülfün teli
Sen eyledin beni deli

Güzel şahın yolu gayet düz olur
Bu meydanda avın alan baz olur
Irakipler35 duyar bu bir söz olur
Sefa geldin mihman kardeş sen bize

Güzelin erkânı yolu
Aşkı sine yakar gider

Irakipler bu meydanda yurt tutsun
Gönül muhabbetin yolunca gitsin

Kul Hüseyn’imin duası

Söyler güzel şah bizi alsın gitsin

Bağlandı umman ovası

Sefa geldin mihman kardeş sen bize

Bin katarda bir devesi
İleriye çeker gider
33 Güzelleme, 8 hecelik, KK6, KK8, Ali Cem Akbulut,
a.g.e. 189-190.
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34 Güzelleme, 11 hecelik, KK7.
35 Rakipler kelimesi yöresel söyleyişe uygun olarak
ırakipler olarak söylenmiş ve 11’lik hece ölçüsü tamamlanmıştır.
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Sakla bu sırrını nadan duymasın

Dost bağında dertli koyun meliyor

Dükkânına alıp malın almasın

Meledikçe sesi sinem deliyor

Gidi münkir hanedana uymasın

Felek kalbur almış adam eliyor

Sefa geldin mihman kardeş sen bize

Ben feleğe küstüm barışmam gayrı

Halim yaman ırakipler elinden
Dönük kalmış sofuların elinden
Kul Hüseyin sefil düşmüş yolundan
Sefa geldin mihman kardeş sen bize

12. Ben feleğe küstüm barışmam
gayrı36
Sinem alev alev yandıktan sonra
Ben feleğe küstüm barışmam gayrı

Kul Hüseyin’im felek neyleyim sana
Ne suçum var idi kahrettin bana
Bende sığınırım merdi merdana
Ben feleğe küstüm barışmam gayrı

13. Ben umman dalıp gider37
Dalgam yeğin derya gibi
Bir ummana dalıp gider
Yaban bakma eller gibi
Ay aleme bakıp gider

Gözüm yaşı sel sel indikten sonra
Ben feleğe küstüm barışmam gayrı

Aydan ayan oldu derim
Yoluna kurbandır serim

Vücudum şehrinde koptu zelzele

Ellagam38 darılmış yârim

Koymadı yâr ile gezem el ele

Kaşlarını yıkıp gider

Aklım aldı beni düşürdü dile
Ben feleğe küstüm barışmam gayrı

Oturmuş gemiye elde dümeni

Gökte yıldız zülfü telli
Sen eyledin beni deli
Güzelin erkânı yolu
Aşkı sinem yakıp gider

Güldürmez yüzümü garip sinemi
Dağıttı yuvamı fakir hanemi

Kul Hüseyin’in duası

Ben feleğe küstüm barışmam gayrı

Boyladı umman ovası
Bin katarda bir devesi
İleriye çekip gider.
37 Güzelleme, 8 hecelik, KK4, KK9.

36 Güzelleme, 11 hecelik, KK4, KK7, KK12.

38 Sanırım anlamında olan kelime yöresel bir kullanımdır.
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14. Bir eli kadehlim bir eli sazlım39

15. Bir kimsenin aslı zatı pak ister40

Hey şahin bakışlım bülbül avazlım

Kerem Allah Ali cümlenin canı

Bir eli kadehlim bir eli sazlım

Bir kimsenin aslı zatı pak ister

İşte ben gidiyom kal ahu gözlüm

Murtaza Mustafa şefaat kanı

Ne sen beni unut ne de ben seni

Gerçeğin kelamı sözü Hak ister

Yolda harami çok engel arada

Hakk’ı bilen doğru gider şahına

Unutma sevdiğim demde sırada

Talip pire pir sultana çağıra

Kalıp gider amma gönül burada

Ses işitmez işmar41 ister sağıra

Ne sen beni unut ne de ben seni

Haber basıp anlamaya sak ister

Ta ezel ezelden seven sevende

Saklar bu cihanı duygulu gezer

Şu iki cihanda köhne mekân da

Üslupla usulle saygılı gezer

Nizam başlarında ulu divanda

Mahlûk şu cihanda uykulu gezer

Ne sen beni unut ne de ben seni

Gönlü sultan kabiliyet pak ister

Çekilsin gülbenkler sürülsün devran

Paki dinden tuttuğumuz tapuyu

Görülsün ayıplar açılsın meydan

Muhammed Ali’den açtık kapıyı

Yolumuzu açar ol Şahı Merdan

Bir gönül’e iki yapmam yapıyı

Ne sen beni unut ne de ben seni

İkisi sığamaz teke tek ister

Kul Hüseyin’im eder gül benzim soluk

Kul Hüseyin’im gezsen nice bin tekke

Serimize yazılmıştır ayrılık

Aşk etti doluyu nüş eder sakka

Vallahi sevdiğim gönüller birlik

Sendedir Kâbe’yi Beytullah tekke

Ne sen beni unut ne de ben seni

Kutuplar kelamı yeke yek ister

40 Nefes, 11 hecelik, KK6, Ali Cem Akbulut, a.g.e. 191192.
39 Semah, 11 hecelik, KK6, KK7.
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41 İşmar: kaşla gözle uyarı işaretleri yapmak, yöresel
bir söyleyiştir.
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16. Bir sen iç efendim bir de bana
ver42

17. Birisi kalbimde durana benzer43

Güzel şahtan bize bir dolu geldi

Birisi kalbimde durana benzer

Bir sen iç efendim bir de bana ver

Birisi Ali’dir biri Muhammed

Hünkâr Hacı Bektaş Veli’den geldi

Dört kitap içinde Kur’an’a benzer

Ben de şu dünyada üç güzel gördüm

Bir sen iç efendim bir de bana ver
Yaz gelince sular köpükler saçar
Herkes sevdiğini tanır sesinden

Laleli sümbüllü bahçeler açar

Şahın muhabbeti beni has eden

Avcıdan kurtulmuş ceylanlar kaçar

Selman’ın keşkülün doldur bu sudan

Pirim şu ellerde ceylana benzer

Bir sen iç efendim bir de bana ver
Müminin gönlünden gitmiyor sızı
Payım gelir erenlerin payından

Cennette huriye benziyor özü

Muhammed neslinden Ali soyundan

İki dinli hercainin bek44 sözü

Kırklar’ın içtiği engür suyundan

Mart ayında esen borana benzer

Bir sen iç efendim bir de bana ver
Müminler kıblesi kıble necidir
Beline kuşanmış nurdan bir kemer

Eşiğine varan daim hacıdır

İçmişim doluyu yüreğim yanar

Pek basma sapana boynun acıtır

Herkes sevdiğinden bir dolu umar

Durdurup zelveyi45 kırana benzer

Bir sen iç efendim bir de bana ver
Hey der Hüseyin’im geldik haneye
Senin âşıkların kaynadı coştu

Atamın belinden geldim anaya

Cananın uğruna serinden geçti

Mevla’m destur verdi geldim dünyaya

Sefil (Kul) Hüseyin’im bir dolu içti

Dünya bir yıkılmış virana benzer

Bir sen iç efendim bir de bana ver
43 Nefes, 11 hecelik, KK7.
42 Güzelleme, 11 hecelik, KK7, KK11, Gaziler Ovacığı
yöresinde muhabbetlerde coşkuyla söylenen, yaygın
olarak bilinen bir deyiştir.

44 Bek söz: kötü, yıkıcı söz anlamına gelir, yöresel bir
söyleyiştir.
45 Öküzün boyunduruktan çıkmaması için, boyunduruğa geçirilmiş eğri değnek.
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18. Bizi seven canlar ağlamasınlar46

Biçilsin kefenim ılısın suyum

Himmet eyle gideyim de geleyim

Okuyup Yasin’i hem beni yuyun47

Bizi seven canlar ağlamasınlar

Kılınsın namazım kabrime koyun

Şah İbrahim nesli Derviş Ali’yem

Bizi seven canlar ağlamasınlar

Bizi seven canlar ağlamasınlar
Hüseyin’im eydür eyleme bizi
Şurdan gideyim de adımız kalsın

Vade tamam oldu görmedim yazı

İrfan sohbetinde tadımız kalsın

Şefaatçim olsun Hüseyin Gazi

Bektaşi Veli’ye emanet olsun

Bizi seven canlar ağlamasınlar

Bizi seven canlar ağlamasınlar

Sürmeli kız ağlamasın avunsun
Şükür etsin Yaradan’a sığınsın
Malatya’dan Kırşehir’e dolansın
Bizi seven canlar ağlamasınlar

Azrail geldi de gönül sınıyor
İsrafil’de ecel canım sunuyor
Bizim ile bir od düşmüş yanıyor
Bizi seven canlar ağlamasınlar

19. Cennet mekânı Kul Hüseyin
demden48
….
Cennet mekânı Kul Hüseyin demden49
Ali’dir Firavun suya gark eden
Bana söylerseniz Ali’den söylen

Ali’dir cenneti cehennem yapan
Ali’dir kâfirin tuğunu tepen
Hayber kalesinin kapısın yıkan
Bana söylerseniz Ali’den söylen

Kırklardan gel oldu açıldı nalı
İşaret gösterdi belli nişanı
On iki İmamlar arzular canı
Bizi seven canlar ağlamasınlar

47 Yuyun: yıkayın anlamında, yöresel söyleyiş.
48 Duvaz-ı İmam, 11 hecelik, KK7.

46 Güzelleme, 11 hecelik, KK7.
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49 Cennet mekân Kul Hüseyin Dedem’den olarak da
nakledilir. Bu deyişin ilk dizesine derlemede rastlanmamıştır. İlk mısrayı, “Ali’dir Arş-u Ala’da oturan”
diye tamamlamaya çalışan arifler vardır ama derleme
sahasında Kul Hüseyin’in mısrası olarak rastlanmamıştır.
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Ali’dir cümle alemin sahibi

Muhammed Taki’dir hem Ali Naki

Şanına indirdi yüz dört kitabı

Onlardır dini İslam’ın direği

Vücudun mescidi gönlün mihrabı

Vücudum evine gönlüm devranı

Bana söylerseniz Ali’den söylen

Bana söylerseniz Ali’den söylen

Ali’dir gün olup dünyaya şavkan50

Hasan Askeri’den Mehdi’nin yolu

Gökte yağmur olup yerlere yağan

Müminler sürerler Kevser’i balı

Ali’dir Miraç da habibin eğen

Sekiz kapı uçmak sürülür yolu

Bana söylerseniz Ali’den söylen

Bana söylerseniz Ali’den söylen

Ali’dir şu cümle alemin başı

Kul Hüseyin kanamadım dolumdan

Yerne51 vekil kodu Hacı Bektaşı

Ali’nin sevgisi gitmez serimden

Uçmaktadır daim deryanın kuşu

Hem severim hem kalkarım âlimden

Bana söylerseniz Ali’den söylen

Bana söylerseniz Ali’den söylen

Hasan’la Hüseyin diler mabudun

20. Derman eyle bu dert bizi
almadan52

İmam Zeynel bekler zindanın dibin
Üç yüz yıl bağlandı İfritin elin
Bana söylerseniz Ali’den söylen

Ey benim efendim adil hünkârım
Derman eyle bu dert bizi almadan
Gece gündüz ahu figandır karım
Aşk ateşi şu sinemi delmeden

İmam Bakır doğru gider yoluna
İmam Cafer kaim durur diline
Yapışalım Musa Rıza’n eline
Bana söylerseniz Ali’den söylen

Bu dert bizim ile bile gelmiştir
Ben bilirim bana benden olmuştur
Kömür gözlüm bilmem sana nolmuştur
Ağlayıp gezersin dahi gülmeden

50 Şavkan kelimesi şavkıyan yerine kullanılmış olup
parlayan anlamındadır.
51 Yerne kelimesi yerine anlamında kullanılmış olup
11’lik hece ölçüsüne uydurmak için “i” harfi söylenmemiştir.

52 Güzelleme, 11 hecelik, KK7.
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Bayram gelir kanlı kinli barışır

Hasan Dedem Veli Sultan’a varan

Herkes yâriyinen bulur görüşür

Irmak kenarında kuğuyu gören

Hasretlik çeken de yanar alışır

Varınca Haydar’ın sırrına eren

Ölüm yeğ değil mi böyle ölmeden

Şahın kapısına yatmazda neyler

İntizarım ala gözlü dostuma
Acep ırakibin bize kasti ne

Birlik olsa ikilikten geçilse

Kabir kuyusunda ulaş üstüme

Gönüller bir olsa müşkül seçilse

Üstüm toprak olup yerim kalmadan

Ayni cem kurulsa irfan açılsa
Hüseyin küfürü satmaz da neyler

Gam değildir efendimi bulursam

Ömrüm yetip bu dünyadan olursam

22. Doksan bin evliya zuhur
olacak55

Kaldırman Hüseyin’i yâr gelmeden

Alemi iyiyle yarattı Allah

Bulamayıp yollarında kalırsam

21. Doğru yoluna gitmez de
neyler53
Haydar’ı Sultan’a gönül katanlar

Doksan bin evliya zuhur olacak
Muhammed Ali’den gelen emrullah
Adlı adilliye sahip gelecek

Doğru yollarına gitmez de neyler
Ehli beyt’e ikrar verip el tutan

Sahip gelir adil eyler alemi

Hakk’ın emirlerin tutmaz da neyler

Belli olur şahın gülü gülamı
Her ayette tefsir eyler alemi

Binde bir kalmamış sıtkınan gelen

Dedi kepli56 olan matta kalacak

Asıl mümin özün irfanda bulan
Muhammed Ali’den ikrarı olan
Şahın katarına yetmez de neyler

Matta kalır fırsat vermez hazara
Çoğunun işini döker pazara

Leylası Mecnundur boş kalan kapı

Zalimkarlık eden vezir vizare57

Bai bismillahtır yedullah yayı

Allah gayip olmaz adil olacak

Otuz altı bin halife sahibi
Gelip bun54 gününde yetmez de neyler

55 Nefes (gelecek öngörüsü), 11 hecelik, KK6.

53 Nefes, 11 hecelik, KK7, KK8.

56 Kep: gayrımüslüm askerlerin başlığı anlamında
kullanılmıştır. Yöresel bir kullanım.

54 Bun gün: bunalmışlık halinde olunan, dar gün. Yöresel bir kullanım.

57 Vizare: Yöresel açıklamalarda etkisiz kalacak anlamında yorumlanmaktadır.
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Adil olur yâdlar Ali’m gelince

24. Eğer gerçek ise büktü belimi60

Mühür’ü sancağı ele alınca

Kelp ırakiplerden61 bir söz işittim

Kudret nişanını elde tutunca58

Eğer gerçek ise büktü belimi

Tam bağlıyı Edirne’ye sürecek

Dediler yârin yadlara yâr olmuş
Duydunuz mu bize olan zulumü?

Kul Hüseyin uyanmıştır şahından
Acem eyaleti kopar şahından

Ta ezelden ahdı ikrar güderken

Altı kral yedi padişahınan

Serbest olup aşka meyil takarken

Din yoluna bir toy düğün olacak

Arzulayıp ben dostuma giderken

23. Efendim ayırma doğrudan
yolu59
Kâbe’nin yolları uludan ulu
Efendim ayırma doğrudan yolu
Kâbe’yi Hak eden Muhammed Ali
Onlara kalmayan bize mi kaldı

Kâbe’nin yolları misk ile amber
Başına dolamış al yeşil çember
Kâbe’yi yaptıran Halil Peygamber
Onlara kalmayan bize mi kaldı

Ver sazın sahip Âşık Kul Hüseyin
İnayet Allah’tan kime Hüseyin
Çöllerin bekçisi İmam Hüseyin
Onlara kalmayan bize mi kaldı

Harami var imiş kesti yolumu

Irakibe bağlamışsın özünü
Otlamışsın süremedim izini
Geyiğine yalatmışsın yüzünü
Yâd ellere koklattın sen gülümü

Coşkun sular gibi çağlayım derdim
Divane gönlümü eyleyim derdim
Dostu bir ikrara bağlayım derdim
Aldırdım elimden zülfü tellimi

Kul Hüseyin’im eydür dost bana netti
Çok iş bilir imiş oynadı üttü62
Kıymetim yok imiş bir pula sattı
Adın anıp söyletmiyom dilimi

60 Güzelleme, 11 hecelik, KK2, KK4, KK7.
58 Bu mısra kayıp olup bir Alevi muhabbetinde Kul
Hüseyin böyle demiş olmalı diye tamamlanmıştır.

61 Kelp irakip; köpek düşman anlamında kullanılan
yöresel bir söyleyiş.

59 Güzelleme, 11 hecelik, KK3, KK9.

62 Ütmek: kumarda yenmek. Yöresel bir kullanım.
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25. Elden nihan konuşmanın
sırası63

26. Elestü tahtında gördüm bir
nokta65

Şundan bir güzele meylim düşürdüm

Seyrimde uğradım ilmi hikmete

Elden nihan konuşmanın sırası

Elestü66 tahtında gördüm bir nokta

Dostu gördüm aklım başa değiştim
Türlü haller danışmanın sırası

Hidayete erdim dününü meknune67
Dilde ismi azam68 vardım bir nokta

Dost dostun Musa’sı söyler kelamı
Böyle midir güzelliğin alemi

Vardım ağzı açınca Bismillah dedim

Yeni geldi nazlı yârin selamı

Errahmânirrâhim ya Allah dedim

Dolukup64 da ağlamanın sırası

Beli bes69 deyip de eyvallah dedim

Senin güzelliğin kimler denk eyler

Orda hakikate vardım bir nokta

Senin bakışların beni mest eyler
Kaşın ile kirpiklerin cenk eyler
Şimdi küsler barışmanın sırası

Lafta dedim de daldım bu baba
Ne hikmettir kalmış idim hayala
Aklınca inanmaz yüz dört kitaba

Sevdim güzelin nutkuyla nefesi

Bir kâmil mürşide sordum bir nokta

Severim güzel olmam Hakk’a asi
Ancak çeken bilir dilber çilesi
Yatların bize gülmesi sırası
İncedir kametin zülüftür soyun
Elif’tir benzerin selvidir boyun
Rakipler tan eder sevmişim deyi
Aşkım yetiş kavuşmanın sırası
Kul Hüseyin böyle yâr sevilmemiş
Şemsi kamer dağ yüzünde olmazmış
Âşık olan kimse başka övmezmiş
Yâr kolunda dolaşmanın sırası

65 Nefes, derleme esnasında manasına hakim kişiye
rastlanmamış, ezberlenmiş fakat eksiklikleriyle ezberlenmiş bir deyiş. Hece ölçüsünde de düşüklükler var.
Alandaki halini bozmadan aktarmayı uygun bulduk.
KK4, KK6.
66 Elest Bezmi: Ruhların yaratıldığı ortam. Ruhlar yaratıldığında Allah yaratıklarına: “ben sizin Rabbiniz
değil miyim?” diye sordu. Ruhlar da: “Beli, Rabbimizsin, bundan şüphemiz yok” dediler. Aleviler işte
bu sürece ilk ikrar der. Dünyada bulunmanın amacını ise bu ilk ikrarı unutmadan Allah’a layık bir kul
olarak yaşamak olarak özetler. Hatta bunun için yola
girerken ikinci ikrarını verir. Bu ikrarda Allah’a kul,
Muhammed’e ümmet, Ali’ye talip olmak sözü verilir.
67 Derlemedeki hali ile aktarıldı, çözülemeyen bir mısra. Sözlü aktarmada bozulmuş olma ihtimali yüksek.

63 Güzelleme, 11 hecelik, KK9.

68 İsmi azam duasından bahsediyor.

64 Dolukup: ağlamaklı olmak, dokunsalar ağlayacak
halde olmak. Yöresel kullanım.

69 Beli bes: dediklerin kabulümdür demektir. Yöresel
bir kullanım.
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Yadigâr barkından güzar eyledim

Dost yolunda aştığında kış değil

İlmi hikmetinden pazar eyledim

Dosta âşık olan kişi boş değil

Yüz on dört sureye nazar eyledim

Garip başım ikilikten hoş değil

Cümle ilmin başı bildim bir nokta

Ta ezelden meyil verdim pire ben

Kul Hüseyin’im hayran oldum gayreti

Delürürüm74 yüzün görmeyeceğiz

Ne hikmettir yok ağa hidayeti

Açılmış güllerin dermeyeceğiz

Altı bin altı yüz altmış altı ayeti70

Sen yarama merhem sarmayıncağız

Bai Bismillah da gördüm bir nokta

Daha kimden bulum derde çare ben

27. Elestü’den âşık oldum nura
ben71

Kul Hüseyin yârin yarasın çeker

Cennet mekân Kul Hüseyin Dedem’den72
Elestü’den âşık oldum nura ben
Bir bezirgân gelir Hint’ten Yemen’den

Yâr yarasın çeken mülayim bakar
Darılmış gül yüzlüm kaşların yıkar
Varın söylen ne demişim yâre ben

Kervan ile bile kondum yola ben

28. Fetheden Urumu yaratan
medet75

Elif mim yazıldı arşın burcuna

Abdal Musa Sultan gazaba geldi

Dört kitap yazılmış anın dercinden73

Fethedip Urum’u76 yaratan medet

Bir güzeli sevdiğimin suçundan

Cihan harap oldu insan az kaldı

Mansur gibi kail oldum dara ben

Yine ferman senden elaman medet

Biz de sever idik Ali’nin soyun
Bizler de anarız Hasan Hüseyin
70 13 hecesi ile hece ölçüsüne uymuyor, derlemede
bin altı yüz altmış altı ayeti olarak 11 hece ölçüsüne
uydurularak söyleniyor fakat kastedilen mana 6666
ayettir.

Zindan da verdik İmam Zeynel payın
Bakırı zindanda var eden medet

71 Nefes, 11 hecelik, KK7.
72 Deyişin ilk mısrası düşmüş yerine Kul Hüseyin’in
anılması geçmiş. Ondan olduğu zikredilerek ilk mısra
oluşturulmuş.

74 Deliririm kelimesinin yöresel kullanımı.

73 Dercetmek: düzenlemek, almak toplamak. Yöresel
bir kullanım.

76 Rum diyarı, Roma toprakları, Anadolu manasındadır.

75 Duvaz-ı İmam-Medetname, 11 hecelik, KK4, KK6,
KK7, KK11.
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Yetiş İmam Cafer al elden bizi

Kul Hüseyin’im der ki gönle değmeyin

Her dem arzum vardır isteriz sizi

Giderip yükünü alıp yığmayın

Zülfikar’ı attı tuttu denizi

Sırlarınız gönlünüzde saklayın

Necef deryasını kurutan medet

Mümin’in kalbinde yer eden medet

Mürşidim Kazım Rıza’ya varalım
Derdimize derman ondan görelim
Taki Naki Askeri’ye erelim
Mehdi’yi mağrada77 sır eden medet

Hüseyin Gazi Sultan belli cansın
Ricam kabul eyle müşkülüm kansın
Hüseyin ovanın gözcüsü sensin
Ayırma koyunu sürüden medet

30. Gel bizim ellere geze gel geze80
İbrahim’im gelmez oldu selamın
Gel bizim ellere geze gel geze
Kesreti kem derler kaldır aradan
Devir gam yükünü çöze gel çöze

Gece gündüz aşk verip de çağırtan
Gafil olup çıkmayasın çığırdan
Çiğnenen kul oldu yükü ağırdan
Özün turap edip toza gel toza

29. Gaip erenlerin Horasan piri78
İmdat senden kaldı urumun eri

Neye benzettiler bedende canı

Gaip erenlerin Horasan piri

Eğer arif isen fark eyle anı

Muallak’ta tuttu babı Hayberi

Gel oyunbozanlar aldatır seni

Cenkte Muhammed’e car eden medet

Muhabbet ararsan kıza gel kıza

Balım Sultan gerçek sırrı Ali’sin

Didar aşığın sevgisi canda

Müminlerin kardeşisin kolusun

Maşuğun hayali canda cananda

Pirim Hacı Bektaş şahı Veli’sin

Şeriat tarikat marifet sende

Cansız duvarları yürüten medet79

Hakikat ilimden yaza gel yaza

77 Mağarada kelimesinde “a” düşmüş hece ölçüsü tamamlanmış.

Kul Hüseyin’im der kardaş duymadın mı?

78 Medetname, 11 hecelik, KK11.

Küfrümüz imana sayamadın mı?

79 Cansız duvarı yürütme anlatısı Koca Bektaş
Dede’nin kerameti olmasına karşın, Bektaş benzetmesi ile Hacı Bektaş’a mal edilmiştir. Halk nazarında bir
ermiş yüceltilince diğer ermişlerin de yapıp ettikleri
yüceltilen kişiye mal edilir. Bu anlamıyla birçok keramet, birçok erenin ardından kendi yapıp ettikleri
altında zikredilir.
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Bu kadar cevrime doyamadın mı?
Dediler üstat Hak seze gel seze
80 Güzelleme, 11 hecelik, KK1, KK6. Musahibi İbrahim Derviş’e söylediği ve uzaktaki musahibine malum olan muhabbet deyişi.
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31. Gel dinim imanım Hasan
Hüseyin81

Senin müritlerin yolun bekledi

Mekke Medine’dir senin durağın

Kırk gün cesedini aslan bekledi

Gel dinim imanım Hasan Hüseyin

Gel dinim imanım Hasan Hüseyin

Yetmiş iki mürsel sözün hakladı

Yezit elinde telef oldu canın
Gel dinim imanım Hasan Hüseyin

Abdalların semah döner hak ile
Müminler yolun sürüyor fark ile

Mansur “Enel Hak” der Bağdat şehrinde
O şehit düştü Kerbela çölünde
Süngüsü elinde teber belinde
Gel dinim imanım Hasan Hüseyin

Dervişlerin seyyah eder terk ile
Gel dinim imanım Hasan Hüseyin

Kul Hüseyin andı aldı pirinden
Gün görünmez tüteninden zarından
Sevenin çok Acem ile Urumdan

Çaldılar süngüsü elinden düştü

Gel dinim imanım Hasan Hüseyin

Yezitler yürüdü başına üştü
Ya Muhammed dedi gözünü açtı
Gel dinim imanım Hasan Hüseyin

32. Gelin safa ile gönderin bizi82
Durmaz gönül vatanını arzular
Gelin safa ile gönderin bizi

Battal cenk eyledi varıp da aldı
Bir fırka has(ı)m olup kırarım dedi

Mümin müslim himmet eyler gaziler
Gelin safa ile gönderin bizi

Dövüşe dövüşe hem şehit oldu
Gel dinim imanım Hasan Hüseyin

Müminin safı güruhu naciler
Yardım eylesin sakkacı sucular

Şişede tiryaki kana döndürdü
Dünyadan ahrete susuz gönderdi

Sohbet ettiğimiz müslim bacılar
Gelin safa ile gönderin bizi

Evlatların develerle gönderdi
Gel dinim imanım Hasan Hüseyin

Gerçek âşık söyler gevheri kanlar
Söylensin bu demde sürülen demler
Hayır himmet edin ey sofu canlar
Gelin safa ile gönderin bizi

81 Nefes-Semah, 11 hecelik, KK2, KK7.

82 Nefes, 11 hecelik, KK7.
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Âşık kail değil her göle dalmaz

Mehdi çıkınca minbere

Muhabbetin bahçesinde har olmaz

İsa gökten iner yere

Ceset gider amma özler ayrılmaz

Mümin olan durur dara

Gelin safa ile gönderin bizi

Hakk’a secde kılar bir gün

Bahri olup kudret ummanın boylan
Hak için dergâha bir niyaz eylen
Çok tuz ekmek yedik hep helal eylen
Gelin safa ile gönderin bizi

Gör münkirin şu işini
Seyret gözünün yaşını
Yer tutar anın başını
Yüz üstüne kalır bir gün

Okurum dersimi yazılı sırdan
Âşıkların ilmi İmam Cafer’den

Mehdinin bir oğlu olur

Cümlemizi ayırmasın yaradan

İsmine Kasım çağrılır

Gelin safa ile gönderin bizi

İsrafil sur’u üfürür
Hep vademiz yeter bir gün

Kul Hüseyn’im fehm eyledi buradan
Mevla’m ayırmasın demden sıradan

Yolcu adımı atamaz

Yine kavuşturur bizi yaradan

Ağzında lokma yutamaz

Gelin safa ile gönderin bizi

Herkes dediğin edemez

33. Gelir mihman olur bir gün83

Hep sınırlı kalır bir gün

Ala gözlü güzel şahım
Gelir mihman olur bir gün
Haklıyı haksızı seçer
Herkes suçun bilir bir gün

Yüce müce asker çeker
Dabbetül arz yerden çıkar
Ağ üstünden kara kalkar
Halk imansız kalır bir gün

Kim geçer imam sancağın
Gerçek bilir ne olcağın
Mat eder Urum sancağın
Şah Urumu alır bir gün

Gör ki ne yazılmış serde
Nazar kılmış iki nurda
Şenlik bulunmaz her yerde
Kırk yıl ıssız kalır bir gün

83 Nefes (gelecek öngörüsü), 8 hecelik, KK7.
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Aleme bir yıldız doğar

Kızgın sacı da kızdırır

Şulesi cümleye şavkar

Münkire namaz kıldırır

Gece gündüz yağmur yağar

Ottan kamışı yandırır

Alem su kesilir bir gün

Günahlar sorulur bir gün

İsrafil suru üfürür

Kul Hüseyn’im güzel şahım

Canlara derman verilir

Dağdan taştan çok günahım

İnsan hep kalkar dirilir

Şah der hep elim ayağım

Hak divanı gelir bir gün

Hak cevabın verir bir gün

Kaya yel eser cihana

34. Gün bir mil kalınca yerinden
fırlar84

Dağ taş tutulur tufana
Mağrip’de ulu divana
Maşrık’da düzülür bir gün

Ali’m ol eğnine giyindi zırhlar
Gün bir mil kalınca yerinden fırlar
Bu yolda değil mi yediler Kırklar
Acep niçin hor bakarlar bu yola

Hak çıkar kürsü üstüne
Gel deyi çağrır dostuna
Yedi tamunun üstüne
Sırat mizam kurar bir gün

Kâbe’nin önünde duran eşikler
Didarı cennette yanar ışıklar
Bu yolda değilmi cümle âşıklar
Acep niçin hor bakarlar bu yola

Kaynar katıran kazanı
Atarlar yoldan azanı
Mikail tutar mizamı
Günahlar tartılır bir gün

Semavat yüzünde duruyor Hayber
Ali’nin ardından geliyor Kamber
Bu yolda değil mi cümle peygamber
Acep niçin hor bakarlar bu yola

Kızdırır cehennem damın
Yakarlar münkirin canın
Akrebe sokturur tenin
Azaplar verilir bir gün
84 Nefes, 11 hecelik, KK6.
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Kudret dolusunu doldurup yazan

Açıldı dostunun bahçesi bağı

Muhammed Ali’dir elini basan

Durmayıp eriyor yüreğmin yağı

Bu yolda değil mi ol İmam Hasan

Bu yolda değil mi Tağı’yla Nağı

Acep niçin hor bakarlar bu yola

Acep niçin hor bakarlar bu yola

Kudret dolusuyla serden esmeyin

Açıldı gülleri gülü gösteri

Kime darılıp da kime küseyim

Bir muradım varsa senden isteri

Bu yolda değil mi İmam Hüseyin

Bu yolda değil mi Hasan Askeri

Acep niçin hor bakarlar bu yola

Acep niçin hor bakarlar bu yola

Mahzun dara çekilmiş çağrır aynen

İmamların bunda kalmadı ahtı

Elinden geldikçe iyilik eylen

Yakın yıkılması münkirin tahtı

Bu yolda değil mi ol İmam Zeynel

Bu yolda değil mi Askeri, Mehdi

Acep niçin hor bakarlar bu yola

Acep niçin hor bakarlar bu yola

Mümin kullar Hakk’a yalvarır zikir

Gönlüm sende yârenliğe erdin mi?

Aslına hiç akıl ermiyor fikir

Kendi vücudun sualin sordun mu?

Bu yolda değil mi ol İmam Bakır

Hiç Yezit’ten bir evliya gördün mü?

Acep niçin hor bakarlar bu yola

Acep niçin hor bakarlar bu yola

Söyleye söyleye kalmadı sözüm

Sefil Kul Hüseyn’im yalvar Tanrı’ya

Tarikat yolundan ayırmam özüm

Düşmüş kullarına yardım eyleye

Bu yolda değil mi Cafer’le Kazım

Bu yolda değil mi cümle evliya

Acep niçin hor bakarlar bu yola

Acep niçin hor bakarlar bu yola

Hakk’ın ihsanıdır her daim bize
Günah defterimi sevaba yaza
Bu yolda değil mi İmamı Rıza
Acep niçin hor bakarlar bu yola
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35. Hak mihman olduğu yeri bildin
mi?85

36. Halimden bilir bir eşim
kalmadı87

Gel hey hace86 bize ilmini satma

Hani benim ile lokma yiyenler

Hak mihman olduğu yeri bildin mi?
El ayıbın görüp günaha batma

Halimden bilir bir eşim kalmadı
Şu dertli sineme merhem olacak
Derman olur bir yoldaşım kalmadı

Felek dolabında zarı bildin mi?
Kadim88 hilal oldu pirler erişti
Evvel kapı şeriattır girerler
Tarikatta gonca güller dererler
Canlar menziline anda ererler
Acep menziline erebildin mi?

Fehimim kısaldı tebdilim şaştı
Yaş da vardı yetmiş ile görüştü
Dayanıp durmaya halim kalmadı
Nice yerde insanlarım var idi
Esti seher yeli döktü eridi

Şeriat dildedir tarikat canda

Yüceme kar yağdı aşkım far idi

Gönül dost evinde mihmandır anda

Tükendi cümbüşüm suçum kalmadı

Bunca velilerin mekânı kanda
Hakikat elinde seyri bildin mi?

Dükkân açtım metaım var işimde
İşler bezirgânlar Şam da Urum’da
Bir günlük sevdası varmış serimde

Kul Hüseyn’im kemter nedir çaresi

Gayri hamlar ile işim kalmadı

Ne kadardır arşin kürsün arası
Uyumuşken yüreğimin yarası
Ey hace sızlattın sarabildin mi?

Evvel ağlamışım sonra gülemem
Eşkinim89 kısaldı menzil alamam
Her lokmanın lezzetini bulamam
Damağım döküldü dişim kalmadı
Kul Hüseyn’im eydür kendi özüme
Uzakları yakın etti gözüme
Evvel şikâr olan derdim bazıma
Şimdi şikâr olan kuşum kalmadı

85 Nasihatname-Güzelleme, 11 hecelik, KK4, KK6,
KK7.
86 Hoca, kitabi bilgiye sahip olan din adamı. Yöresel
kullanım.

87 Nasihatname- yaşlılığa dair, 11 hecelik, KK2, KK5.
88 Kadim burada belim, sırtım anlamında olup belim
büküldü anlamını işaret eder.
89 Eşkin: filiz, yeni taze dal. Yöresel söyleyiş.
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37. Hak hatırım yaptı hemen90

38. Hayali gönlüme gelip gidiyor91

Mümin Hakk’ı görür imiş

Nazlı yâr bir derde giriftar olmuş

Hak hatırım yaptı hemen

Hayali gönlüme gelip gidiyor

Allah kula âşık imiş

Dedim kaşı karam yâr sana noldu

Meylimize aktı hemen

Gün günü gül benzim solup gidiyor

Pirimin nazı niyazı

Yâr senin derdine ortak olayım

Ehli beyte doğru özü

Demir çarık giyip derman bulayım

Güzelin ateşi közü

Eğer öl dersen bu günden öleyim

Bu sinemi yaktı hemen

Nice koç yiğitler ölüp gidiyor

Yanıma gelmiş duymadım

Kalbimin aynası ol kaşı kara

Seyran desen uyumadım

Bulamadım senin derdine çare

Söyle dedi söylemedim

Dedim dilber sarılalım bir kere

Kaşlarını yıktı hemen

Hasret kıyamete kalıp gidiyor

Kul Hüseyn’im hup sesini

Güzel olanların kalbi pak olur

Nur eylemiş kubbesini

İkrar veren ikrarında bek olur

Âşıklığın cübbesini

Yârdan ayrılanın bağrı yok olur

Eğnimize taktı hemen

Gözlerim kan ile dolup gidiyor

Sefil Kul Hüseyn’im uğradım dosta
Sen sağ ol sevdiğim ben olam hasta
Giymişsin karayı kalmışsın yasta
Eller yiyip içip gülüp gidiyor

90 Nefes, 8 hecelik, KK2, KK6, Ali Cem Akbulut, a.g.e.
190.
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91 Güzelleme, 11 hecelik, KK7.
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39. Her dem ağlayıp da gülmeli
değil92

40. Her demde okuruz Mehdi
Haydarı96

Fani dünya için gam çekme gönül

Sofu tan eyleme zümreyi fakrı

Her dem ağlayıp da gülmeli değil

Her demde okuruz Mehdi Haydarı

Sevda dedikleri sel misalidir

Eğer ister isen doğru haberi

Fikredip ummana dalmalı değil

Biz Mehdi’yi sahip zaman askeri

Caht93 etmeyince dağlar aşılmaz

Aslımız neslimiz Muhammed Ali

Sarrafın yanında altın pul olmaz

Pirim Hünkar Hacı Bektaşi Veli

Yiğidin başına gelmez hal olmaz

Şah’ı Merdan kuluyuz biz Alevi

Başına gelene gülmeli değil

Biz Mehdi’yi sahip zaman askeri

Geçersiz deryayı geçip boylama

Mestimiz Caferi güruhu naci

Görmediğin yere bühtan eyleme

Caferi olmayan kaldı harici

Bir kimsenin kıymetini (yapmadığın)94 söy-

Hariciyi keser Mehdi kılıcı

leme

Biz Mehdi’yi sahip zaman askeri

Bühtan edip kana girmeli değil
Muhammed dedi ol Mehdi ahiri
Hüseyin’im sözün olmuşsa söyle

Bu gün ne zamandır Mehdi zuhuri

Varıp etrafında sor sual eyle

Hiç kalmasın Yezitlerin eseri

Zamane halkının ahvali böyle
Muhabbetsiz yâre varmalı bugün

Biz Mehdi’yi sahip zaman askeri
95

Kul Hüseyin’im eline al teberi
Koymayalım Yezit olan kâfiri
92 Güzelleme, 11 hecelik, KK7.
93 Caht etmeyince, ceht etmeyince: çabalayıp, uğraşmayınca anlamında olan yöresel söyleyiş.

Mümin muhibbin olsun haberi
Biz Mehdi’yi sahip zaman askeri

94 Burada bir anlam karmaşası var, yapmadığın olarak kabul edilebilir fakat derlemede kıymetini olarak
söylenmiştir.
95 Bu mısrada anlam bozukluğu olabilir çünkü bir
âşık yâre muhabbetsiz varmaz, ama derleme metni
böyle.

96 Medetname (Mehdi’ye çağrı), 11 hecelik, KK7.
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41. Himmeti erişti Abdal
Musa’nın97

42. Hizmetin etmeye kul incinir
mi?98

Gözüme göründü dostun bağları

Şunda bir padişah adil olunca

Himmeti erişti Abdal Musa’nın

Hizmetin etmeye kul incinir mi?

Üzülsün çürüğü kalsın sağları

Dalga gelip taştan taşa çalınca

Himmeti erişti Abdal Musa’nın

Çağlayıp akmaya sel incinir mi?

Hindistan ilinden duyuldu sesi

Kerem kanı uzak etme yakını

Mümin kullarına düştü hevesi

Üstümüzde koyma ahret hakkını

Yedi babdan içeridir türbesi

Hakk’ın emri ile çeker yükünü

Nur doğdu üstüne Abdal Musa’nın

Meyvesin götüren dal incinir mi?

Başındadır nurdan elifi tacı

Karşımızdan güle güle gelince

Eşiğin bekleyen neylesin haccı

İki canda birbirini bulunca

Marıptan maşrıka oynar kılıcı

Muhabbette iki baştan olunca

Zahir de batında Abdal Musa’nın

Sarılıp yatmaya kol incinir mi?

Dedem beni muhabbetin coşturur

Su balığa candır susuz dirilmez

Coşturur da yüce dağlar aştırır

Kör sofunun kalp aynası silinmez

Aştırır da Kaygusuz’a düşürür

Ah neyleyim deli gönül durulmaz

Himmeti erişti Abdal Musa’nın

Dosta gitmeyinen yol incinir mi?

Şükür Kul Hüseyin’im murada erdi

Kul Hüseyin’im eydir gönül uğruma

Kaygusuz Sultan’ın evine geldi

Aşkın ateşini saldın bağrıma

Kırklar eşiğine yüzünü sürdü

Ben çekerim sevdiğimin cevrine

Mest etti kokusu Abdal Musa’nın

Benim çektiğimden el incinir mi?

97 Nefes, 11 hecelik, KK7, KK11, popüler bir deyiştir.
Âşık Gülabi derlemiş ve tanınmasını sağlamıştır.
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98 Nefes, 11 hecelik, KK5, KK6, Ali Cem Akbulut,
a.g.e. 191.
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43. İbni Hüseyin Gazi Seyit Battal99

44. İllallahi ve sabirin101

Kalktı Malatya’dan huruç eyledi

İnsan azdı daha azar

İbni Hüseyin Gazi Seyit Battal

İllallahi ve sabirin

Ben atamın kanın alırım dedi
İbni Hüseyin Gazi Seyit Battal

Düşmeye kuyular kazar
İllallahi ve sabirin

Şemmas seyirinde gördü düşünü
Dua kıldı hak onarsın işini

Edep kalktı hayâ kalktı

İndi kesti Mihriban’ın başını

İnsan birbirinden bıktı

İbni Hüseyin Gazi Seyit Battal

Şeririn yüzüne çıktı

Battal da haykırdı meydana girdi

İllallahi ve sabirin

Naranın sesi asumana erdi
Badik’in gözünü oydu çıkardı

Edep dedikleri perde

İbni Hüseyin Gazi Seyit Battal

Oda kalmadı her yerde
Kaldık bozda boz dumanda

Otuz altı arşın kâh dü kameti

İllallahi ve sabirin

Gören fakirlerde alır heybeti
Tevabi lalesi aşlardır atı
İbni Hüseyin Gazi Seyit Battal

Sabır muratlar verici
Gayet keskindir kılıcı

Hak nazar kılmıştır Seyit Gazi’ye

Hem bilici hem görücü

Gaf Dağı’nda koparır tak bazuyu

İllallahi ve sabirin

Gör ne işledi Akabe cazuyu100
İbni Hüseyin Gazi Seyit Battal
Kul Hüseyn’im eydür dileğim budur
Övmüşte yaratmış ol gani kadir
Urumu İslam’a getiren budur

Hüseyin’im serden geçti
Kaçamadan virdi şaştı
Mahlûk birbirine düştü
İllallahi ve sabirin

İbni Hüseyin Gazi Seyit Battal

99 Battalname-Nefes, 11 hecelik, KK7.
100 Cazu: cazılık yapan sızlanan, nazlanan ve ufak bir
acısını kendini kıymetli kılmak için abartılı anlatan.
Yöresel bir söyleyiş.

101 Nefes, 8 hecelik, KK7.
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45. İnşallah kurtarır gamdan
dediler102

Kem ile kederi alma araya

Gel ey sinem gönül kasavetlenme

Cahilin sohbeti gelmez yarıya

İnşallah kurtarır gamdan dediler

Ehilin sohbeti emden dediler

Yetmişe yetenler girer sıraya

Tuttuğun demanını hulüs ile tut103
Sevgi muhabbeti candan dediler

Can olan cananı sever derinden
Âşıklar kelamı söyler yerinden
Haber aldım bin Hızır’ın birinden

Kul Hüseyin’im emin arar dertliler
Hakikat evinde yerli yurtlular
Ol Hakk’ın indinde hoş kıymetliler
Şen olur müminler şandan dediler

Arıyon da soran kimden dediler

46. İsterim muradım senden ya
Ali105

Kimi kimden soran yüz bin Hızır’ı

Leyli nehar106 sevdasından ayırmaz

Her sancakta vardır bir de hazırı
Muhammed’e vahiy gelen nazırı
Yardım bize elif mim’den dediler

Elif mim ayın’ı oku dersinden
Arifler insanı duyar sesinden
İspat şahit istemezler kimseden
Gine seni senden sorar dediler

İsterim muradım senden ya Ali
Yaratandan bahsedince durulmaz
İsterim muradım senden ya Ali

İsmim kalemlerin şanına düştü
Bunalan kul er meydanına düştü
Mürüvvet eylemek şanına düştü
İsterim muradım senden yana Ali

Sofu sen sana bak yad ele bakma
Ustaz104 buyruğundan emrinden çıkma

Ahiri hükmedip gelse gerektir

Berbat hasıl olmaz boş emek çekme

Aşkla Zülfükarı çekse gerektir

Kemlerin aslını kemden dediler

Kulların muradın alsa gerektir
İsterim muradım senden ya Ali

102 Nefes, 11 hecelik, KK5, KK6.
103 Deman: coşku, heyecan, istek. Hulüs: kalp temizliği. Mısranın anlamı: coskuyla bağlandığın yolunu
kalp temizliği ile yaşa. Bu mısranın, “Tuttuğun ikrarın
hulüs ile tut” diye başka bir varyantı da vardır.

105 Nefes, 11 hecelik, KK4.

104 Usta olan, üstat olan. Yöresel bir söyleyiş.

106 Leyli nehar: gece gündüz.
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Ervahı ezelden payı bendoldu

Altı geyik gördüm birisi körpe

Hulki Ahmet hüsni kemalin buldu

Bırakmış yavruyu gidiyor sarpa

Cemalin görenler hayranın kaldı

Yüküm barut değil vallahi arpa

İsterim muradım senden ya Ali

Kaçma anam geyik avcı deyilim

Kul Hüseyn’im eydür geçelim serden

Kul Hüseyn’im Hakk’a doğru varanlar

Gönül vaz mı geçer böyle serverden

Bu sevdayı bize dağda verenler

Ne mümkün vazgeçmem gül yüzlü yârdan

Umarım onmasın sizi vuranlar

İsterim muradım senden ya Ali

Kaçma anam geyik avcı deyilim

47. Kaçma anam geyik avcı
deyilim107

48. Kanamadım dostun hüsnü
meyine108

Uyudum uyandım yollarım peyik

Cemalini gördüm sarhoşun oldum

Kaçma anam geyik avcı deyilim

Kanamadım dostun hüsnü meyine

Peşime düşmüyor kınalı geyik

Pirimi gördüm de ürüşan109 oldum

Kaçma anam geyik avcı deyilim

Aşnan110 olsam hünerinden huyuna

Avcı olsam düşer idim izine

Hüneri huyundan hissesi çoktur

Dönüp bakar idim hemen yüzüne

Gerçeğin kelamı gerçektir haktır

Gayet meraklıyım sürme gözüne

Naciden olanın ervahı paktır

Kaçma anam geyik avcı deyilim

Haber aldım elif mimden ayından

Geyiğin etleri çirkindir çirkin

Elif Allah Muhammed ayn Ali’dir

Kaçma anam geyik gelmiyor yakın

Hakikatte şahı merdan Ali’dir

Omuzu tüfekli avcıdan sakın

Haktır Ehli beyit seni eridir

Kaçma anam geyik avcı deyilim

Hacı olur sultan hakkı payından

108 Nefes, 11 hecelik, KK2, KK6. Ali Cem Akbulut
a.g.e. 189.
109 Aydınlık, çok parlak. Yöresel bir söyleyiş.
107 Güzelleme, 11 hecelik, KK1, KK7, KK10.

110 Kadın tarafından sevilen erkek, dost, sevgili. Yöresel bir söyleyiş.
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Mazlumda Salih’te hak ile hürmet

50. Muhammed Ali’dir ol şems’ü
kamer112

Şeriatı hatmedince tarikat

Diline ders verdi beline kemer

Yüzer oynar marifetin suyunda

Muhammed Ali’dir ol şems’ü kamer

Haki payda mübah tazim mürüvvet

Şah Hasan Hüseyin Şah İmam Zeynel
Kul Hüseyn’im marifeti söylesem

Bakır’a kan olan irfan sendedir

Hakikatin deryasını boylasam
Yüz yirmi dört bin oyunun oynasam

Aç gözünü de bak Musayı Kazım

Ustaz bizde yeğen olur oyunda

İmam İriza’dan döndürme özün

49. Kaşların lam elif yüzlerin
kamer111
İnsan kısım kısım yer damar damar
Kaşların lam elif yüzlerin kamer
İnce bel üstüne olaydım kemer
Yakışır bedene sar beni beni

Ben isterim nazlı yâre kul olam
Değmen bana yana yana kül olam
Sen bir bahçıvan ol ben de gül olam
Uzat ellerini der beni beni

Mürşit eşiğine sür de gel yüzün
Takı Naki hem Askeri sendedir

Muhipleri haber aldı Mehdi’den
İblistir batıl ilmine hükmeden
Ne gezersin Şam-ı şerif Mekke’den
Sen Kâbe ararsın Kâbe sendedir.

Kul Hüseyn’im gezmez oldu ırağı
Süreğimiz Şeyh Safi’nin süreği
Muhammed Ali’dir ilmin direği
Vücuduna hoş bak mihman sendedir

Kul Hüseyn’im üstadımı bulayım
Değmen bana yana yana öleyim
Efendim kapında kölen olayım
Müşteri bulursan sat beni beni

111 Güzelleme, 11 hecelik, KK6, popüler bir deyiştir.
Erdal Erzincan derleyip tanınmasını sağlamıştır.
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112 Duvaz-ı İmam, 11 hecelik, KK4.
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51. Münezzeh şehrinde mihman
bizimdir113

52. Ne acayip yolu vardır
yaylanın114

Hak ileridedir geride sanma

Sallanarak dost iline girerken

Münezzeh şehrinde mihman bizimdir

Ne acayip yolu vardır yaylanın

Mümin kullar mabuduna tapmıştır

Selvi boylum gonca gülün verirken

Ali keremmullah derman bizimdir

Açılır sümbülü gülü yaylanın

Mihman haktır rahman Ali demişler

Yayla senin gibi neresi olur

Didar arzulayan Veli demişler

Seni arayanlar yurdunda bulur

İşte budur Allah kulu demişler

Pare pare olmuş karların erir

Nur alem nuruyla devran bizimdir

Akar boz bulanık seli yaylanın

Bir canım varıdı canana verdim

Nergisin menekşen karışık biter

Mabudumu sevdim göz ile gördüm

Doluna dol vermiş reyhanım tüter

Halife mürşitten olunca yardım

Senin kokuların âleme yeter

Bütün dinde ikrar iman bizimdir

Sarıp sarmalar kokusu yaylanın

Kul Hüseyn’im eydür din iman bizde

Her sabah her sabah hava nemlenir

Şeyh Safi buyruğu bu yolda izde

Yaz gelince âşıkların canlanır

Kutuplar kitabı sohbette sözde

Sen yaylasın iller sende dinlenir

On yedi zat ilen erkân bizimdir

Eser ılgın ılgın yeli yaylanın

Hüseyin’im pervaz vurup uçunca
Hasretli gözüm kanlı yaş dökünce
Koyunlar meleşir evler göçünce
Issız kalır hal ne olur yaylanın

113 Nefes, 11 hecelik, KK7.

114 Güzelleme, 11 hecelik, KK7, KK9.
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53. Neden hâsıl oldu güruhu naci115

Kul Hüseyn’im eydir evveli yandım

Mürşit isen müşkülümü haleyle

Hakk’a ikrar verip kandım inandım

Neden hâsıl oldu güruhu naci

Kul Himmet’im kendin arif mi sandın117

Gel şimdi gamda koma beni böyle

De bana nerdedir dünyanın ucu

Evvel tatlı neydi sonrası acı
Hak verir kısmetim benim gıdamı
Kesmezdim dilimden bari hüdamı
Yoğurmazdan evvel Cibril Ademi
Hem Adem yok iken kim idi hacı
Arif arif ile gönül katmadan

54. Ol sebepten ulu makam
buldular118
Veliler mihnete sabur kıldılar
Ol sebepten ulu makam buldular
İbrahim Halil’i nara saldılar
Ana gülşen oldu ateş cilvesi

Hak Teâlâ bu dünyayı yapmadan
Selman dahi ol Kırklar’a yetmeden

Gör ki Yusuf neden düştü zindana

Ya kim idi Kırklar’daki duacı

Cennet haram oldu Sadü Handana

İnsan fehmeyleyip kendin bilmeden
Havva Ana da hamile olmadan
Tövbe edip kalp evini silmeden
Kimdi ki göklerde dar eden bacı

Mülcem hançer soktu Şah-ı Merdana
Gör ki ne lezizdir minnet helvası
Hakikatin muhabbeti bir muhit
Velilerden halas119 olmadı vahit
Hüseyn’i Kerbela’da ettiler şehit

Ezelden beri sırrullah sır idi

Ona öyle takdir etmiş Hüdası.

Müminlerin kalbi dolu nur idi
Ne körüğü ne çekici var idi
Neden hâsıl oldu Ali kılıcı
Özün tasdik edip tevekküle gel
Yüzü yirmi116 dört bin nebiden evvel
Sen seni de sanma divane deli
Kim giydi başına o nurdan tacı
115 Nefes, 11 hecelik, KK6, KK7, KK11. Nefes, 11 hecelik, KK6, KK7, KK11. Bu deyiş; Kul Hüseyin’in Kul
Himmet’e soru sorması olarak bilinen deyiştir. Bu deyişin karşılığı olarak Kul Himmet’in cevabı ise “Anda
hasıl oldu güruhu naci” adlı deyiştir.
116 Yüzü yirmi, yüz yirmi karşılığındadır, yöresel
söyleyişte uzatılarak bir hece fazlalık oluşturulur.
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117 Deyişte bir karışıklık var. Birinci seçenek, deyişin
Kul Himmet’e nazire olarak Kul Hüseyin tarafından
yazılmış olmasıdır. Bu seçeneğe göre Kul Hüseyin Kul
Himmetin bir deyişindeki bilgi yanlışları düzeltmiştir.
İkinci seçenek ise Kul Himmete ait olan bu deyiş sözlü
gelenekte içinde Kul Hüseyin’e mal edilerek değiştirilmiştir. Bu ikinci seçenek zayıf bir ihtimaldir.
118 Nefes, 11 hecelik, KK7. Bu deyişin birinci ve son
dörtlüğü eksiktir. Alanda yapılan araştırmada bilene
rastlanmamış fakat bu üç kıta Kul Hüseyin’e ait olarak
aktarılmaktadır.
119 Halas: halis, has anlamında kullanılmıştır.
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55. On iki bin mesel söyle
bakalım120
Otuz bin şeriat otuz bin farzı
On iki bin mesel söyle bakalım
Cebrail imam iken feyz eyledim
Bilal’ı Habeş’ken söyle bakalım

Sabah namazını kıldım dört oldu
Selamında melek gören mert oldu
Ten gelmeden ruh da kubbeye doldu
Daha neler gıda sana bakalım
Öyle namazını kıldım on oldu
İkindiyi sekiz kıldım son oldu
Sekizinci uçmak bir nişan oldu

Abdestin farzını dört oldu diyek
Elinen yüz oldu başınan ayak
Teyemmüm iki darp bir niyet sayak
Topraktan abdestin ver de bakalım

Mahrum etme dede Huda bakalım
Akşam namazını kıldım beş oldu
Din Muhammed dini iman eş oldu
Yatsıyı on üç kıldım namaz oldu
Size Haktan nida gelir bakalım

120 Nefes, 11 hecelik, KK6, KK7, KK11. Kul Hüseyin’in
şeriat ilimlerine de hâkim oluşunu kanıtlamak için
sözlü gelenekte aktarılan bir deyiştir. Deyiş içindeki
bilgi eksikliklerinin sözlü gelenek içinde taşınmadan
dolayı olduğu düşünülebilir. Bunun yanında deyişin
koşma tarzına uygun olmayan dörtlükleri olması ve
içeriğin şeriat bilgisini öğretmek amaçlı düzenlenmesi Kul Hüseyin’in deyişi olmama ihtimalini gündeme
getirmektedir. Bunun yanında sözlü gelenek içinde
yaygın olarak bilinmeyen bilgiler olduğu için aktarımında eksiklikler olabileceği düşünülebilir. Fakat
deyiş Kul Hüseyin’in deyişi olarak aktarılmaktadır.
Deyiş hakkında anlatılan bir hikaye vardır: Gümüş
kadısı Keçiköy’e gelip köyü teftiş etmek ister. Köye
gelmeden yolda köyün çobanı Kul Hüseyin ile karşılaşır. Kul Hüseyin kendisine sorulan sorulara o anda
şiirle cevap verir. Bunun üzerine: “bu köyün çobanı
bu kadar arifse yaşayanları nasıldır diye” denetlemekten vazgeçer, köye gelmez (KK10).
Bu deyiş hakkında anlatılan diğer bir anlatı ise şöyledir: Kul Hüseyin’in büyüğünü Kızılbaş, dini diyaneti
bilmez diye içeri alırlar. Bunu duyan genç Hüseyin
kadının yanına çıkar ve: “sorgulamadan aldığın büyüğüme soracağın soruları bana sor” der. Kadı soru
sorar, Kul Hüseyin şiirle cevap verir, bunun üzerine
bu bilgelik ve ariflik karşısında hayrete düşen kadı
Kul Hüseyin’in büyüğünü serbest bırakır (KK7).

Bir günün farzını on yedi bildir
Yirmi sünnetine üç fikir kıldım
Altı yüz teravim eyloldum geldim
Daha neye geldik dede bakalım
Savum dedim oruç tuttum cihanda
Salat dedim namaz kıldım bu handa
Bir hayrın bin olur ulu divanda
Malının zekâtın ver de bakalım
Şahadetim la ilahe illallah
İbadet Muhamedün resülallah
Adem’in kıblesi ol habübullah
Bin bir dört bin ada burda bakalım
Namazın farzı da on iki başta
Altısı içte de altısı dışta
Dışı dünya dışı ahret ne hoş da
Kulda uyku cana gıda bakalım
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İçimdeki budur ibdida tekbir

Altı bin altı yüz farzı kelamı

Kıyam kıraatle tasdik ola ser

Yedi bin iki yüz sünnet alemi

Ruhu sücut ile gedayı akın

Dört bin sekiz yüz seksen sekiz yılın sela-

Teşahhüd miktar irada bakalım

mı122
Bin seksen fitili söyle bakalım

Oturunca oku ettahiyatı
Onda okunur bayi bismillah
Sırat iman altı amentü billâh
Umut duttucağım suda bakalım

Gusülün farzını üçtür dediler
Bilmeyen emeği boştur dediler
Namaza indi şah hoştur dediler
Sayir bedenini yuda bakalım121

Mezhep dörttür kitap dörttür kıble beş
Din Muhammed dini iman oldu eş
Bilmeyenin yolu olur boran kış
Yedi turdan haber ver de bakalım
Cuma namazının yücedir tahtı
Bayram namazına ederler cahtı
Cuma’da bin iki yüz yetmiş altı
Doksan bin ayeti say da bakalım

İsa Musa Halil İbrahim canım

Zevveş düzevveş dü iyeye dedim123

Otuz iki esma yazdı olmağım

Halimi kendime nikâh eyledim

Ahkâmı şeriya sekiz İbrahim

İkrarım imanım Hakk’a bağladım

Hele kırk süvari ver de bakalım

Elesdüden haber ver de bakalım

Yüz dört kitap indi maruf ilgine

Cehennem tabirleri narca nar ise

Zebur Davud’adır İncil İsa’ya

Cennet tabirleri nurca nur ise

Kur’an Muhammed’e Tevrat Musa’ya

Bundan özge soracağın var ise

Zindemizin yoksa mime bir bakalım

Ben Kul Hüseyin’im sor da bakalım

Yüz kitab otuzun okudu Adem
On İbrahim’de on Halil’de müdam
Ellisini Şit’e buyurdu Hüdam
Buna cevap versen kadı bakalım

121 Bunun dışındaki bedenini yıka da bakalım manası
var. Yöresel bir söyleyiş.
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122 Rakam olduğu için hece ölçüsüne uymayan bir
mısra.
123 Orijinalinin Arapça olduğunu düşündüğümüz
bu söyleyiş yöresel ifade içinde anlaşılmaz bir hale
gelmiştir. Fakat bu haliyle sözlü gelenek içinde taşınmıştır. Mısranın manası konusunda iki ihtimal vardır.
Birincisi sözlü gelenek içinde anlaşılmaz hale gelmiş
anlamsız bir mısradır. İkincisi ise bir Alevi sırrıdır,
kelimelerle sırlanmıştır ancak manasını sezen arif için
açıktır.
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56. Orda Hak Muhammed Ali’m
var benim124

58. Pirin elinden elinden126

Korkma gönül korkma nizam başında

Pirin elinden elinden

Orda Hak Muhammed Ali’m var benim

Yandı ciğer kebap oldu

Hasan Hüseyin’in yasın çekerim

Narın elinden elinden

Eğildim bir dolu içtim

Zindan bekçisi Zeynel’im var benim
Yârin bahçasında güller
Ol İmam Bakır’a kul olduk kaldık
Caferi Sadık’ın ilminden aldık
Küfür deryasında imanı bulduk
Küfrü iman eder Veli’m var benim
Kazım Rıza Taki Naki Askeri
Mehdi’nin yoluna koyduk bu seri
On İki İmam Kul Hüseyn ezberi
Onları var eden dilim var benim

Şah deyi öter bülbüller
Ne bilsin halimden eller
Elin elinden elinden

Dostun bahçasına girdim
Hem okudum hemi yazdım
Ben yârimden ayrı gezdim
Düşman elinden elinden

57. Özün turap etmiş vermiş
destana125

İşte geldi bahar yazlar

Yeryüzünde bakmaz mısın bostana

Süzülüyor ala gözler

Özün turap etmiş vermiş destana

Ölüm elinden elinden

Ötüyor turnalar kazlar

Burda gerçek olan orda işte ne
Gel gönül ellerden engin olalım

Çayır çimen don bürüdü
Lale sümbüller yürüdü

Kavak uzamaynan göğe değmemiş
Gönül benlik ile menzil almamış
Hak topraktan başka nazar kılmamış
Gel gönül ellerden engin olalım
Kul Hüseyn’im hak toprağa nazarım

Dağların karı eridi
Yelin elinden elinden

Duttum pirimin elinden
Korkmam sıratın yolundan

Aşk kitabın ele aldım yazarım

Kul Hüseyin’im korkaman

Neme gerek dağı taşı gezerim

Adü dilinden dilinden

Gel gönül ellerden engin olalım
124 Duvaz-ı İmam, 11 hecelik, KK7, KK8.
125 Güzelleme-Nasihatname, 11 hecelik, KK9.

126 Güzelleme, 8 hecelik, KK11.
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59. Salınsa karşımda dursa ikisi127
Bugün sade güzelleri seyrettim

60. Sen kıble ararsın kıble
sendedir129

Salınsa karşımda dursa ikisi

Sana derim sana divane âşık

Biri sağda biri solda otursa

Sen kıble ararsın kıble sendedir.

Muhabbet meylini salsa ikisi

Gülistan zehr128 olmuş baharın çağı

Mevla cemalini yaratmış nurdan
Din iman ararsın bil ki sendedir

Eridi kalmadı yüreğim yağı
Dostum bahçesine kurmuş otağı
Muhabbet tuzağın tutsa ikisi

Hak vücudu dört nesneden halk etti
Ervahından ervahına nur kattı
Melekler Adem’e hem secde etti

Yeşil giyer ol görünür donları

Sen secde ararsın mihrap sendedir

Hak nasip eylese görsem onları
Şefaat umarız mahşer günleri
Sinede sümbülü derse ikisi

Hep avaz işittim mailim sese
Vadem yetip ömrüm olursa kısa

Beri gel deyince niçin gelmezsin
Okuduğun ilmin aslın bilmezsin
Muhabbet gömleği bir hoş giymezsin
İmam Cafer ilmi erkân sendedir

Birisi su koysa birisi yusa
Dikse kefenimi sarsa ikisi

Diline ders verdi beline kemer
Muhammed Ali’dir ol şemsi kamer

Hakkında ayet var okunur hece
Derviş olanları kasarlar güce
İsa gökten inse Mehdi gelince

Şah Hasan Hüseyin Şah İmam Zeynel
Bakır’a kan olan irfan sendedir.

Âleme bir nizam verse ikisi
Aç gözünü de bak Musa’yı Kazım
Kul Hüseyn’im bu divanda göçersin

İmam İrıza’dan döndürme özün

Utanacak işi nice tutarsın

Mürşit eşiğine sür de gel yüzün

Günde yüz bin canı azat edersin

Taki Naki hem Askeri sendedir

Uçmak kapısında dursa ikisi

127 Güzelleme, 11 hecelik, KK7.
128 Zehir. Yöresel bir söyleyiş.
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129 Duvaz-ı İmam, 11 hecelik, KK1, KK7, KK11.
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Muhipleri haber aldı Mehdi’den

Taki’ dir gözümüz açan

İblistir batıl ilmine hükmeden

Naki’dir müşküller seçen

Ne gezerim Şam’ı Şerif Mekke’den

Askeri’dir meyin içen
Saki pınarım Ali’dir

Sen Kâbe ararsın Kâbe sendedir
Bu işler böyle olacak
Kul Hüseyin gezmez oldu ırağı
Süreğimiz Şeyh Safi’nin süreği

Alem ne ile dolacak
Mehdi Dedem var gelecek
Kamu mekânım Ali’dir

Muhammed Ali’dir ilmin direği
Vücuduna hoş bak mihman sendedir

61. Servi çınarım Ali’dir130
Muhammed’in bahçesinde
Servi çınarım Ali’dir

Kul Hüseyin’im Hakk’a yalvar
Sevdiğim Ali’ye ser ver
Nur olmuş alemde parlar
Şemsi kemerim Ali’dir

Ta ezelden vücudumda

62. Sonradan sunulmaz vahdet
gölünden131

Canda damarım Ali’dir

Gerçeklerin yolu çıkmaz dilinden
Sonradan sunulmaz vahdet gölünden

İndimde şimal ilinden
İmam Hasan’ın dilinden

Kuşandığın kemer ol pir elinden
Zina olursa halin nice olur

Şah Hüseyin’in yolundan

Kimi hoşnut olmuş kendi huyuna

Belde kemerim Ali’dir

Ahirette çeker imiş soyuna
Koymadığın yerde âşık payına

Zeynel’i zindana tıkan
Şah Bakır’a kiriş takan

Rızasız sunar elin nice olur
Kimi ölür kimi dünyaya gelir

Gül olup da irfan katan

Kimi talip olur isteğin bulur

İmam Cafer’im Ali’dir

Felek cellât olup üstüne gelir
Cefaya var mı kavlin nice olur

Ah Yezit kalmaya size
Kâzıma ettiğin ceza

Bülbül başlar figan edip ötmeye
Sarraf olup lal ü gevher satmaya

Horasan’da Musa Rıza

Kul Hüseyin’im kabul dosta gitmeye

Sırda nihanım Ali’dir

Kılavuz var mı yolun nice olur

130 Nefes, 8 hecelik, KK7.

131 Nefes-Nasihatname, 11 hecelik, KK7.
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63. Söylemez gerçeği yalan düzen
var132

64. Sultanlar sultanı göçtü duydun
mu?134

Zamane insanda fitne türedi

Şeyh Safi oğluysan yükünü tayla

Söylemez gerçeği yalan düzen var

Sultanlar sultanı göçtü duydun mu?

Edep kalktı hayâ nerede kaldı

Yetir bu manayı binde bir söyle

Evladından uşağından bezen var

Suçluyu suçsuzu seçti duydun mu?

Cümle mahlûk durmaz hırsa tapmışlar

Haberde alamaz kalaba çokluk

Yabancı tarlaya tohum serpmişler

İmam kıtlığı koptu fena yokluk

Cehennemi kimin için yapmışlar

Sekseni bin kere doksan bin atlık

Tarikin bilmeyip yoldan azan var

Ecel şerbetini içti duydun mu?

Bir gün olur ırasgelün133 ecele

Evliyanın buyruğundan çıktılar

Komşu iyi demezse halin nice

Canları da cehennemde yaktılar

Oku bir kez defterini hecele

Şu mahlûkun işlerine baktılar

İnkâr etme defterini yazan var

Allah şu mahlûktan geçti duydun mu?

Hakk’a da kul olabilen fakirler

Evliyalar şu mahlûku terk etti

Komşu kam bazına lanet okurlar

Muhammed’e ümmetini yoklattı

Sürerler tamuya orda yakarlar

Çaldı rahmet kapısını kitletti

Eğer insan isen amel kazan var

Zulmet kapısını açtı duydun mu?

Hüseyin’im der ki kâmil olasın

Kul Hüseyin’im der ki yaramadınız

Terk edip kötüyü kemal bulasın

Kördü gözleriniz göremediniz

Kabir azabından emin olasın

Yetmiş yıl dolandı eremediniz

Sorgu var hesap var haşin mizan var

Zühre yıldızıydı aştı duydun mu?

132 Nefes, 11 hecelik, KK7.
133 Rastlaşmak, rast gelmek. Yöresel bir söyleyiş.
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134 Nefes, 11 hecelik, KK4, KK6, KK7.
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65. Şaha arzu halin bildiren
gelsin135

66. Şimdi bir derdimiz beş oldu
gitti137

Eğer nurlu yüze bakayım dersen

Benim yaralarım tevhit tevhittir

Şaha arzu halin bildiren gelsin

Şimdi bir derdimiz beş oldu gitti

Muhabbet meyine sakiyim dersen

Benim işim rehberlidir pirlidir

Cemde cana şarap dolduran gelsin

Hemen dertten derde düş oldu gitti

Bir üstattan içtim canı şarabı

Umduğumuz dertte dermanım aldı

Gökten yağar mevtçe gelir türabı

Arayıp dertlolan138 dermanın buldu

Hup bilindi bülbül ile türabı

Derdim bak bir iken dört beş on oldu

Şol ahde peymanı güldüren gelsin

Bin yıllık deliye iş oldu gitti

Ahdi peymanı sırrın kudretinden

Hain kalleş safi emrin tutmadı

Bir haber işittim babı batından

Hazreti Pir buyruğunu gütmedi

Şeriati ile tarikatından

Taliplikten düştü kabul etmedi

Nefsinde şeytanı öldüren gelsin

Bal mumuyum diyen taş oldu gitti

Nefsini öldüren yüzü saf olur

Kul Hüseyin eydür pirim bir koca

Arifler kırk katta sözü saf olur

Derdimi söylesem üç gün üç gece

Ümmeti ola gör şah cihan olur

Yolumuz uğradı boranlı güçe

Masivay kalbinden kaldıran gelsin136

Gözlediğim yazlar kış oldu gitti

Kul Hüseyin eydür olmaz bahane
Veliler didarı görene söyle
Allah kapısında durana söyle
Vücudu nur ile dolduran gelsin

135 Nefes, 11 hecelik, KK7.
136 Masivayı kalbinden kaldıran gelsin demek;
Tanrı’dan başka her şeyden uzaklaşan gelsin anlamındadır.

137 Güzelleme, 11 hecelik, KK7.
138 Dertli olan. Yöresel bir söyleyiş.
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67. Taze açılmış bir fidana benzer139

On sekizde fehim eder arınır

Ademoğlu dünyaya da gelince

On dokuzda gözetir şikârını

Taze açılmış bir fidana benzer
Bir yaşına da kademi basınca
Bülbül gibi şakır gülşene benzer

Yirmisinde kimse bilmez sırrını
Talimini almış şahana benzer
Yirmi beşinde bir hoşça görünür
Otuzunda akan sular durulur

İki yaşında da kalkar oturur
Üç yaşında açık mana götürür
Dört yaşında hamaylısın götürür
Beş yaşında bağı bostana benzer

Otuz beşte meclislerde anılır
Yârine karışmış irfana benzer
Kırk yaşında güzel gibi bağlarda
Kırk beşinde günahların ağlarda
Ellisinde Süphan’a bel bağlarda

Altısında da fehim eder düşünü
Yedisinde hep düşürür dişini
Sekizinde de fehim eder işini
Dokuzunda mıh’ı tabana benzer

Yüklemiş yükünü kervana benzer
Elli beşte ettikleri düş olur
Altmışında pirlik gelir kış olur
Altmış beşinde gözleri yaş olur
Dağ başına çıkmış güneşe benzer

On yaşında taze güldür kokulur
On birinde de gül gibi açılır
Oniksinde140 boy gösterir seçilir
On üçünde selvi revana benzer

On dördünde mah buluğu çağıdır
On beşinde gören aklın dağıtır
On altıda sanki cennet bağıdır

Yetmişinde ağrı iner dizine
Yetmiş beşte duman çöker gözüne
Sekseninde kimse bakmaz yüzüne
Baykuşlar oturmuş virana benzer
Seksen beşinde beli bükülünce
Doksanında defterin dürülünce
Doksan beşinde ömrü serilince
Bir ömrü savrulmuş harmana benzer

On yedide kaşlar kemana benzer
Kul Hüseyn’im yüz yaşına varınca
Yeni doğmuş sabi halin olunca
Geldiğin hallere geri dönünce
139 Yaş destanı, 11 hecelik KK7.
140 Hece ölçüsüne uymak için “i” düşürülmüştür;
oniksinde-on ikisinde
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68. Uygun meydana çevrilir141
Arap atla koç yiğitler

69. Varayıdım pirim Şah
Hüseyin’e142

Uygun meydana çevrilir

Kerbela çölünü gönül arzular

Silahşor marifetliler

Varayıdım pirim Şah Hüseyin’e

Desti üryana çevrilir

Her andıkça yaralarım sızılar
Şemsi ile kamer Şah Hüseyin’im

Benim yârim kederlendi
Lebi şirin şekerlendi

Nasibim atılsa Bağdat şarına

Kaş kirpiği siperlendi

Mansur gibi gail idim darına

Dilimden dane çevrilir

Hakkı zarım imamları varına
Kanı revan akar Şah Hüseyin’im

Benim güzelim gelince
Boyu uzun beli ince

Muhammed Ali’nin evladı yâri

Al yanakta gülü gonca

Şehitler içinde sevgili huri

Gülü her yana çevrilir

Şehitler serdarı imamlar barı
Kanı revan akar Şah Hüseyin’im

Uyma vahşinin sözüne
Riya getirme özüne

Senin abdalların semaha döner

Halka halka mah yüzüne

Her zaman okunur kandiller yanar

Zülüf gerdana çevrilir

Her sabah her sabah secdeye iner
Secde gâhım idi Şah Hüseyin’im

Hüseyin’im duyarlarsa
Eğnim şalım soyarlarsa

Sefil Kul Hüseyin’im yaram sızılar

Bir yâr için kıyarlarsa

Orda kavim kardeş bizi arzular

Canım kurbana çevrilir

Yalın ayak başı açık kuzular
Dökülmüş meydana Şah Hüseyin’im

141 Güzelleme, 8 hecelik, KK7, KK8.

142 Nefes-Mersiye, 11 hecelik, KK6.
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70. Varıp etrafında sor sual eyle143

Behlül evcecik yâr idi zindanda

Devredip gezerken darı fenayı

Makamını gördü uçmak evinde

Varıp etrafında sor sual eyle

Tırısıp da? Erenlerin ceminde144

Medine şehrinde Fatma Ana’yı

Kırkların darına durdun mu turnam?

Mekânı ordadır gördün mü turnam?
Veysel Karani gezerdi Yemen’de
Biz de belli dedik nice uluya

Serin verdi Onki İmam145 yolunda

İman aldık ikrar verdik Veli’ye

İmamın an Mehdi hangi vakit zamanda

Necef deryasında İmam Ali’ye

Nasıl zuhur eder sordun mu turnam?

Bu deryaya yüzler sürdün mü turnam?
Kul Hüseyin’im der ki Hakk’a varalım
Medarın şehrinde Selman’a varıp

Varıp dergâhına yüzler sürelim

Bağdat’ ta Kazım’ın kabrini görüp

Can baş feda edip şahı görelim

Baş eğip hem eşiğine yüz sürüp

Sen de o sultanı gördün mü turnam

İkrara bend olup durdun mu turnam?

Hür şehit ki Kerbela’da çürümez
Haktan izin yoktur kalkıp yürümez
İmam Hüseyin’im kanı kurumaz
Şehitler serdarın gördün mü turnam?

Hazreti Eyüp’ün nikabın kaldır
Ten de iki kurt var neye maildir
Biri ipek dokur biri baldandır
Onların sırrına erdin mi turnam?
144 Tırısı: uzaklaşmak, çekinmek, korkmak. Aynı ilk
iki mısradaki anlam gibi, Behlül’ün zindandan cenneti görmesi gibi, sakınıp, kötüden uzaklaşıp, erenler
ceminde bulunarak, Kırklar’ın makamını gördün mü
turnam denmek istenmiştir.
143 Nefes, 11 hecelik, KK7.
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145 Onki İmam: On İki İmam anlamındadır, hece ölçüsünden dolayı “i” düşürülmüştür.
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71. Yerin göğün binasını
kurunca146

Hak Taala bunu böyle buyurdu

Ben Ali’yi gördüm arşta dururken

Yaralar sarılıp ikrar verildi

Yerin göğün binasını kurunca

Cebrail’e Hak rehbersin deyince

İblis olan bu dergâhtan sürüldü

Ali’nin sırrına kim erdi yetti
Cebrail’e karşı sual sorunca

Ortaya attılar İmam Caferi
El elden tuttuben çekti kateri

Nice bin yıl sonra dünyaya geldi

Çok şükretti iki cihan selveri

Gürühü naciler ona bend oldu

Hutbeler okunup ikrar verince

Yerin göğün arası nurla doldu
Muhammed Mustafa zuhur olunca

Muhammed Mihraç’ta Burağ’a bindi
O nasıl Burak’tır anı kim bildi

Muhabbet deryası sel gibi akar

Ay ile gün orda secdeye indi

Gaziler Fatma’nın yüzüne bakar

Ali’yle Muhammed dara durunca

Muhammed’in teri gül gibi kokar
İnip feriştahlar yüzler sürünce

Cennetin kapısın ol Rıdvan açtı
Hikmetin görenler serinden geçti

Üçler ile beşler kırklar yediler

Ali’yle Muhammed erkâna düştü

Hak lokması geldi onlar yediler

Yerle gök titredi tarı çalınca

Bunu dinlemeyen lanet dediler
Ali’yle Muhammed irfan kurunca

Cebrail erkânı eline aldı
Desturi şah deyip beline çaldı

Okumuşum ağdan bilmem karadan

Selman ol demde diz üstüne geldi

Yolu kurdu yeri göğü yaradan

Doldurup kadehi ele alınca

Kaldırdılar şek şüpheyi aradan
Cebrail de gökten yere inince

Doldurup kadehi eline aldı
Fatmana bismillah deyüben kandı
Ümmü Gülsüm Zehra kıbleye geldi
Muhabbete mest oldular gelince

146 Tevhid ve Miraçlama, 11 hecelik, KK2, KK6.
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Muhabbet ettiler Hakk’a yettiler

Ali talibini yabana atmaz

Hakk’ın buyruğunu onlar tuttular

Mümin olan havariç sohbetin etmez

Hep bir olup o dergâha gittiler

Her kim bu ayeti sıdk ile tutmaz

Lahmike lam oldu didar görünce

Cehennem azabı çeker ölünce

Onlarda cenneti bir hoş gezdiler

Muhabbet deryasın belden aşıran

Bir engür buluben orda ezdiler

İblistir yol oğlun yoldan şaşıran

Hak için bir de zamah147 düzdüler

Musahibi birbirine düşüren

Şemliyi kırk bir parçaya bölünce

Cehennem iti olurlar ölünce

Muhammed der ben özüme ağlamam

Münkirler elini batırdı kana

Hayırsız ümmetin halini sormam

Ali’yi sevenler cemine gele

Hak buyurdu ben kendimden ayırmam

Bu deme söylenir yirmi tam hane

Kin kibirsiz cemevine gelince

Ali’yle Muhammed irfan kurunca

Hep gaziler bir araya geldiler

Kul Hüseyin’im her dem bunları söyler

Fatmananın dar çektiğini gördüler

Bir derin deryanın ummanın boylar

Mümin olana sahipli dediler

Her kim bu demeyi sıdk ile söyler

Musahip eşiğin Kâbe bilince

Cehennem azabı çekmez ölünce

Muhammed Selman’a gel dedi geldi
Cebrail nameyi sultana sundu
Şükredin talipler yol size kaldı
Huri ile kılmanlar da gelince

147 Semah’ın yöresel söylenişi.

118

2013 / Yıl: 3 Sayı: 6

72. Yine gelmiş yine gitmişim ben
de148

Mürşidimin sözün haktır hakladım

Eğer âdem benim aslım sorarsan

Üç yüz yıldır geyiklerle otladım

Yine gelmiş yine gitmişim ben de

Bir zamanda gezer idim seyranda

İmam Cafer buyruğunu sakladım

Eğlenin de doğru haber vereyim
Eğer arifsen dinle şimdi sen de

Musa Kazım ile kurşunlar yuttum
Kamil etek tuttum kemale yettim

Adem’i safiye bir ikrar verdim

Kırk gün Yunus ile riyazet ettim

Muhammed Ali’nin birliğin bildim

Balık ile gezer idim ummanda

Onki İmam’dan ilm edep öğrendim
Okuduğum hatta amir her anda

Taki’ye Naki’ye elim yetirdim
Öküz ile bile dünya götürdüm

Dört nesneden karıp ol dem yoğruldum

Bine yettim beş yüzlere katıldım

Sekiz secdedeyken zuhura geldim

Vücudumu seyreyledim meydanda

Circis ile bile öldüm dirildim
Mefta ile yatar idim al kanda

Hasan Askeri’ye ervahım kattım
Meyyitim yıkadım tabutum çaktım

Muhabbetim Hasan ile Hüseyin

Nuh ile gemiyi deryaya kattım

Hak göz ile bakar idim mihmana

Yelken açtım eser idim tufanda

İmam Zeynel ile girdim zindana
Yetmiş yıldır yatar idim bir handa

Mehdi ile yaşar idim bir anda
Ferhat ile öldüm Şirin yolunda

Ebül Vefa ile bir kazan kurdum

Bir kurt idim ol Eyüp’ün teninde

Muhammed Bakırla zuhura geldim

Çiçek idim bal ederdim kovanda

Eba Müslim ile bir teber çaldım
Bir zaman da cenk ederdim meydanda

Kul Hüseyin hep bunlarda var idim
Hakk’ın haznesinde gizli sır idim
Anadan doğmadan kâmil pir idim
Şimdi bana cahil derler insanda

148 Nefes- Duvaz-ı İmam, 11 hecelik, KK7.
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73. Yolum bir hercai yâre düş
geldi149

SONUÇ
Erenler halk belleğini ruhsallık yönün-

Eksiklik yakamda sitem özümde

den yeniden şekillendiren kişilerdir. Gün-

Yolum bir hercai yâre düş geldi

delik hayat içinde yaşanan karmaşalara; in-

Mah kafam şuleli Kur’an azimli

sanın “aslına” duyulan inanç ve kararlılıkla,

Aşığın yoluna türlü iş geldi

Hakk’a teslimiyet sonucu duyulan güvenle
cevap verirler. Bu verdikleri cevaplar; deyiş

İşte böyle halden hale eyledi
Sitemkâr sözünü alan eyledi
Gerçek akıllıyı deli eyledi
Yüze gülen gül yerine taş geldi

adıyla, kelam şeklinde, gerçeğe delil olarak
halk belleğinde taşınır ve halkın varoluş
gerçeğini anlamasında yardımcı olur. Çalışmamızda halka “gerçek” olarak yol göstermiş bir ereni anlatmaya çalıştık. Menkıbevi
bir nitelik kazanmış olan hayatı üzerinden

Gülün rengini giyinince amber

gerçek yaşantısı hakkında bilgi edinmede

Hakikat babına erdi peygamber

zorlandık. Fakat deyişleri üzerinden nasıl

Yâr yârin sırrına aşna aşikâr

bir hayat kurgusuna sahip olduğu ve temsil

İşte erin ere huyu hoş geldi

ettiği inanç evreni hakkında önemli bilgilere
eriştik. Çalışmamız Kul Hüseyin’in deyiş-

Erenden seçmeyen yârsız kalmasın
Yüze gülünce yâr elim almasın
Bir çiçek takında yaz güz solmasın
Yolda mizan terazide baş geldi

lerini toplu olarak yayınlaması ile önemli
bir boşluğu doldurmuştur. Sözlü gelenek
içinde yer alan ve halkın bilgi bankaları gibi
düşünebileceğimiz bu deyişler, Anadolu
bilgeliğinin yaşanmış kanıtlarıdır. Kul Hüseyin ile başlayan bu değerlendirme süre-

Kul Hüseyn’im baştan söyler bahtını

cinin Kul Fakır, Biçare, Halil Ağa, İbrahim

Kendi yerde gökte derler tahtını

Ağa, Yanyatan Ali Derviş, Zefil Memmet

Gözleyelim sahip sultan vaktini

gibi Hak dostlarının deyiş ve menkıbeleri-

Sene bin iki yüz yirmi de geldi150

nin derlenmesi, düzenlenmesi ve yayınlanması ile devam etmesi gerekmektedir. Her
biri Kul Hüseyin gibi değerli olan bu şah-

149 Güzelleme, 11 hecelik, KK9.

siyetlerin üzerine yapılacak olan çalışma-

150 Hicri 1220 miladi 1806’ya karşılık gelir. Bu tarih
derlemede elde ettiğimiz bilgilerle örtüşmemektedir.
Derlemede Kul Hüseyin’in doğum tarihi 1795-1800
arası olarak tespit edilmiştir. Buna göre 1806’da Kul
Hüseyin 6-11 yaşları arasındadır. Bu mısradaki ifadeye göre ya tarihlendirme hatalıdır veya Kul Hüseyin’in
ömrü tespit edilenden daha uzundur.

lar Anadolu’nun asıl mayası olan Horasan
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geleneğinin yeniden okunup anlaşılmasını
sağlayacaktır. Onlar yaşayarak anlattı gerçeği. Bizlere düşen bu yaşananları doğru
bir biçimde, asla sadık olarak aktarabilmek
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ve kayıt altına alabilmektir. “Doğuda bir
bilge ölse bir kütüphane yanmış gibi olur”
sözünden hareketle bu çalışma da Kul Hüseyin gibi bir bilgenin üzerine yapılmış bir
araştırmadır. Sözlü gelenek vasıtasıyla günümüze ulaşan bilge şahsiyetlerin hayatları
ve eserleri üzerine yapılacak çalışmalar, o
bilge şahsiyetlerin ardında bıraktığı düşün
unsurlarının toplanarak bir bütüne dönüştürülmesinden ibarettir. Bu bütünlük bilge
şahsiyetin günümüzde yeniden okunması

KAYNAK KİŞİLER VE
ÇALIŞMAYA KATKILARI151
1- Ali İhsan AKTAŞ. Amasya-Gümüşhacıköy-Güvenözü köyü, 1935 doğumlu,
ilkokul mezunu. Yörede Alevi-Bektaşi dervişlik geleneğini çağdaş değerlerle bütünleştirip yorumlayan ve yaşayan kültür kıymetidir. Kul Hüseyin ve İbrahim Derviş’in
muhabbeti konusunda yardımcı olmuştur.
(KK1)152

ve bir bakıma gerçeğe uygun olarak yeniden

2- Ali YÜKSEL.(Manicinin Ali-Derviş

kurgulanmasıdır. Söz konusu süreçte araştı-

Ali). Amasya-Gümüşhacıköy-Keçiköy, 1930

rılan şahsiyet ilgilenenler için yeniden anla-

doğumlu, vefatı 2007, ilkokul mezunu. Kul

şılır hale getirilmektedir. Bu anlamıyla sözlü

Hüseyin sevenlerinden olup hayatını onun

gelenek içinde var olmuş bilge kişilikleri an-

gibi yaşamaya çalışan bir derviştir. Kul Hü-

laşılır hale getirmek son derece önemlidir.

seyin hakkında aktarılan deyiş ve anlatıla-

Çünkü halk kültürünün hem üretici hem de

rın hemen hemen hepsinde katkısı vardır.

taşıyıcı unsuru olan bu şahsiyetlerin tahri-

(KK2)

fi veya göz ardı edilmesi sözlü kültürün de
tahribatı anlamına gelmektedir.

3- Ali ZEYTÜNLÜ. (Derviş Zefil Ali).
Amasya-Gümüşhacıköy-Kırca köyü, 1943

Çalışmamız Kul Hüseyin’den geriye ka-

doğumlu, ilkokul mezunu. Yöredeki der-

lan sözlü bilgileri kayıt altına alıp, uygun bir

viş geleneğini sürdüren ve kendi deyişleri

doğrulukla herkes için anlaşılabilir bir hale

olan bir kıymettir. Derviş İbrahim ile Kul

getirdiyse kendisini başarılı kabul edecektir.

Hüseyin’in muhabbeti kısmında katkıları

Kusurların tamamı bize aittir. Çalışma va-

olmuştur. (KK3)

sıtasıyla sizde uyanan her iyi şey; geleneğe
hizmet etmiş “gerçek”lerin nefeslerinden
dolayıdır. Geleneğe ve gerçekliğe olumlu
katkı yapmak niyetiyle, eksiklerimizin tamamlanmasına yönelik her türlü katkıya
açık olduğumuzu bildirerek sizleri gerçeğe
emanet ediyoruz.

4- Cafer AYDOĞDU. (Âşık). AmasyaGümüşhacıköy-Ağpınar köyü, 1935 doğumlu, ilkokul mezunu. Kul Hüseyin’in hayatı
hakkındaki menkıbeler ve deyişlerin birçoğunun derlenmesinde katkısı olmuştur. De151 Kaynak kişi sıralaması alfabetik olarak yapılmıştır.
152 KK1: Kaynak Kişi 1: Ali İhsan Aktaş anlamına gelir. Metin içinde kısa olarak bu işaretlerle gösterilmiştir. Diğer kaynak kişiler de kendi sıraları ile gösterilmiştir; KK2, KK3, KK4 vb.
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yişlerin yazılı hale getirilmesinde ve sözlü

10- Hüseyin ZEYTÜNLÜ. (Âşık Kara

gelenek içinde taşınmasında büyük emekle-

Hüseyin),

ri ve katkıları vardır. (KK4)

köyü, 1936 doğumlu, ilkokul mezunu. Yö-

5- Cuma ZEYTÜNLÜ. (Derviş Dertli

Garip).

Amasya-Gümüşhacıköy-Kırca

köyü, 1929 doğumlu, ilkokul mezunu. Yörede kendi deyişleri de olan bir derviştir. Kul
Hüseyin’i anlamada yorumlar yapmıştır.

6- Erdoğan KOÇ. (Kul Hüseyin 5. göbek
torunu). Amasya-Gümüşhacıköy-Keçiköy,
1952 doğumlu, ortaokul mezunu. Çalışmanın bütününde derleyici ve birleştirici bir
görev üstlenmiştir. Kaynakların bir araya
gelmesinde odak görevi yapmıştır. (KK6)
7- Halil SEZGİN. Amasya-MerzifonDiphacı köyü, 1945 doğumlu, ilkokul mezunu. Bazı deyişlerin derlenmesinde katkıları
olmuştur. (KK7)
8- Hasan ÖZABDAL. (Halazlı Âşık
Hasan, Kemanici Âşık Hasan). AmasyaGümüşhacıköy-Doluca

köyü,

1935

do-

ğumlu, ilkokul mezunu. Alevi zakirlik
geleneğinin kemanla icra yapan nadir ustalarından biridir. Yörenin tanınmış bütün
“gerçek”lerinden deyişler bilip, cemlerde
icra etmektedir. Deyişlerin kayıt altına alınmasında büyük katkıları olmuştur. (KK8)
9- Hüseyin EROL. (Şair). Amasya1945

doğumlu.

Kul

Hüseyin’in deyişlerinin derlenmesinde Erdoğan Koç’a yardımcı olmuştur.
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renin âşıklık geleneği içinde “usta malı alıp
satan” ve birçok gerçeğe hizmeti olmuş kültür kıymetidir. Kul Hüseyin ve Kul Fakır
arasındaki menkıbevi rivayetlerin aktarılmasında büyük katkıları olmuştur. (KK9)
11- Kani ÖZTÜRK. (Derviş Kani).

(KK5)

Gümüşhacıköy,

Amasya-Gümüşhacıköy-Kırca

Amasya-Merzifon-Sarıköylü, 1940 doğumlu. Kendi topladığı deyişleri Erdoğan Koç’a
vererek derlemenin yapılmasına yardımcı
olmuştur.
12- Satılmış AKTAŞ. (Kumbabalı Âşık
Satılmış, Kul Hüseyin torunlarından). Çorum- Osmancık-Kumbaba köyü, 1949 doğumlu. Kul Hüseyin’in erkan içindeki kıymetini bilip yaşatmaya çalışan torunlarındandır.
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KUL HÜSEYİN’İN
DEYİŞLERİNİN (ŞİİRLERİNİN)
SIRALAMASI153

15- Bir kimsenin aslı zatı pak ister
16- Bir sen iç efendim bir de bana ver
17- Birisi kalbimde durana benzer
18- Bizi seven canlar ağlamasınlar
19- Cennet mekânı Kul Hüseyin demden
20- Derman eyle bu dert bizi almadan
21- Doğru yoluna gitmez de neyler
22- Doksan bin evliya zuhur olacak
23- Efendim ayırma doğrudan yolu
24- Eğer gerçek ise büktü belimi
25- Elden nihan konuşmanın sırası

1- Ahrette haliniz bilmem nicolur

26- Elestü tahtında gördüm bir nokta

2- Al elim ya Muhammed divanda ağlat-

27- Elestü’den âşık oldum nura ben

ma bizi
3- Allah bir Muhammed Ali aşkına
4- Aman mürvet dergâhına
5- Anda hasıl oldu güruhu naci
6- Ara yerde hayli elma göndermiş
7- Ariler arifi pir safa geldin
8- Ayırdılar mor sümbülü bağlardan
9- Bağdat’tan geldin ağzında hurma
10- Bahri umman akar gider
11- Belde kemer el üstünde dest oldu
12- Ben feleğe küstüm barışmam gayrı
13- Ben umman dalıp gider
14- Bir eli kadehlim bir eli sazlım

153 Deyişler ikinci mısraların alfabetik olarak sıralanmasıyla düzenlenmiştir.

28- Fetheden Urumu yaratan medet
29- Gaip erenlerin Horasan piri
30- Gel bizim ellere geze gel geze
31- Gel dinim imanım Hasan Hüseyin
32- Gelin safa ile gönderin bizi
33- Gelir mihman olur bir gün
34- Gün bir mil kalınca beyinler fırlar
35- Hak mihman olduğu yeri bildin mi?
36- Halimden bilir bir eşim kalmadı
37- Hak hatırım yaptı hemen
38- Hayali gönlüme gelip gidiyor
39- Her dem ağlayıp da gülmeli değil
40- Her demde okuruz Mehdi Haydarı
41- Himmeti erişti Abdal Musa’nın
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42- Hizmetin etmeye kul incinir mi?

58- Pirin elinden elinden

43- İbni Hüseyin Gazi Seyit Battal

59- Salınsa karşımda dursa ikisi

44- İllallahi ve sabirin

60- Sen kıble ararsın kıble sendedir

45- İnşallah kurtarır gamdan dediler

61- Servi çınarım Ali’dir

46- İsterim muradım senden ya Ali

62- Sonradan sunulmaz vahdet gölünden

47- Kaçma anam geyik avcı deyilim

63- Söylemez gerçeği yalan düzen var

48- Kanamadım dostun hüsnü meyine

64- Sultanlar sultanı göçtü duydun mu?

49- Kaşların lam elif yüzlerin kamer

65- Şaha arzu halin bildiren gelsin

50- Muhammed Ali’dir ol şems’ü kamer

66- Şimdi bir derdimiz beş oldu gitti

51- Münezzeh şehrinde mihman bizimdir

67- Taze açılmış bir fidana benzer

52- Ne acayip yolu vardır yaylanın

68- Uygun meydana çevrilir

53- Neden hâsıl oldu güruhu naci

69- Varayıdım pirim Şah Hüseyin’e

54- Ol sebepten ulu makam buldular

70- Varıp etrafında sor sual eyle

55- On iki bin mesel söyle bakalım

71- Yerin göğün binasını kurunca

56- Orda Hak Muhammed Ali’m var be-

72- Yine gelmiş yine gitmişim ben de

nim
57- Özün turap etmiş vermiş destana
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73- Yolum bir hercai yâre düş geldi

MUHİBBAN DERGİSİNDE ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK İLE
İLGİLİ YAZILAR, ŞİİRLER VE HABERLER
ARTICLES, POETRIES AND NEWS IN THE MUHİBBAN
PERIODICAL ABOUT ALEVISM-BEKTASHISM
Fahri MADEN1

ÖZET
Muhibban, II. Meşrutiyet yıllarında yayınlanan tasavvuf muhtevalı bir dergidir.

çalışmada meşrutiyet yıllarında iki dönem
halinde (1909-1912 ve 1918-1919) yayın hayatında bulunmuş Muhibban dergisindeki
Alevilik-Bektaşilikle ilgili yazı, şiir ve haberler konu edilmektedir.

Derginin sahibi ve başyazarı Hacıbeyzâde

Anahtar Kelimeler: Alevilik-Bektaşilik,

Ahmet Muhtar Bey’dir. Muhtar Bey’in renk-

II. Meşrutiyet, Muhibban, Hacıbeyzâde Ah-

li kişiliğinde Bedevi Tekkesi dervişliği, Rıfai

met Muhtar.

Kubbe Tekkesi nakipliği yanında Bektaşi
babalığı da vardır. Muhibban 1826 yılından
beri devam eden Bektaşi yasağının kaldırılması için mücadele vermiş ve Bektaşiliğin
meşru bir zeminde faaliyetlerini sürdürmesi çalışmalarına ortak olmuştur. Muhibban
dergisi tarikatları biribirinden ayırt etmenin
uygun olmadığı noktasından hareketle sayfalarını tüm tasavvuf hareketlerine açmıştır.
Dergide Alevilik-Bektaşilik konusu ayrıca
yer bulmuştur. Özellikle Alevi-Bektaşi ozanların yapıtları, Bektaşi tekkelerinden haberler, Ehl-i Beyt, Kerbela olayı, Hacı Bektaş
Veli’nin söz ve nasihatleri derginin muhtelif sayılarında okuyucuya ulaştırılmıştır. Bu
1 Yrd. Doç. Dr., Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu
ve Yöresi Tarih-Arkeoloji Uygulama ve Araştırma
Merkezi.

ABSTRACT
Muhibban is a periodical on sufism
published at Second Constitutional years.
The owner and editor of the magazine is Mr.
Hacıbeyzâde Ahmet Mukhtar. Besides being Bektashi baba, Mukhtar Bey’s colorful
personality has also included being Bedevi
on devrish lodges, “nakip” on Rıfai Kubbe
devrish lodges. Muhibban had fought for
the removal of the ban on Bektashism ongoing since 1826 and participated on the works
carried out to sustain Bektashi activities in
a legal ground. Muhibban Periodical gives
place to all Sufi movements on its pages with
the standpoint of not distinguishing the orders from each other. Alevism-Bektashism
subject has also found a place in the periodi125
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cal. Particularly, structure of the Alevi-Bek-

Muhibban dergisinin imtiyaz sahibi,

tashi poet, news from the Bektashi dervish

editörü ve başyazarı olan Hacıbeyzâde Ah-

lodge, Ehl-i Beyt, Kerbela incident, Haci Bek-

met Muhtar, 1871 yılında İstanbul’da dün-

tas Veli’s words and suggestions periodical

yaya gelmiştir. Babası Kadiri şeyhlerinden

is delivered to readers in different numbers.

Miralay Hacı Osman Bey’dir (Muhibban,

This study subjects the articles, poetries and

Yıl 1, Sayı 1, s.1; Muhibban, Yıl 1, Sayı 11,

news about Alevism-Bektashism publicated

s. 90). Bedevi Tekkesi dervişliği ve Rıfai

on Muhibban periodical that published in

Kubbe Tekkesi nakipliği yanında bir Bek-

two periods (1909-1912 and 1918-1919) dur-

taşi Baba’sı olan Ahmet Muhtar, uzun yıl-

ing Constitutional Period.

lar Cihangir’deki evinde kalmıştır (Küçük,

Keywords: Alevism-Bektashism, Second Constitutional, Muhibban, Hacıbeyzâde
Ahmet Muhtar.

Giriş
II. Meşrutiyet’in ilanıyla tasavvuf kültürünün topluma aktarılmasında haftalık,
on beş günlük veya aylık dergi yayınlama
yolu açılmıştır. Meşrutiyet’in getirdiği serbestlik sayesinde mutasavvıflar neşrettikleri dergi ve gazetelerle fikirlerini duyurma
imkânına kavuşmuşlardır. Bu dönemde
adeta bir patlama olmuş, 1908-1909 yılları arasında yayınlanan dergi ve gazete sayısı 350’yi geçmiştir (Günyol, 1997: 373).
Sözünü ettiğimiz II. Meşrutiyet yıllarında
tasavvuf eksenli faaliyet gösteren dergilerden biri de Muhibban’dır (Kara, 2005: 540).
Muhibban dönemin renkli şahsiyetlerinden
Hacıbeyzâde Ahmet Muhtar Bey tarafından
5 Eylül 1909 tarihinde yayın hayatına atılmıştır. Hacıbeyzâde’nin dergiye Muhibban
ismini vermesinin sebebi Bektaşilerin Ehl-i
Beyt’in muhibbi olmalarından kinayedir
(Milliyet, 25 Aralık 1967, s. 3).
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2003: 229). Hatta burayı Hacıbektaş’ta postnişin olmaya tercih etmiştir. Hacıbeyzâde
Ahmet Muhtar Bey soyadı kanunu sonrası
“Yeğtaş” soyadını almıştır. “Bektaş”ın Osmanlıca yazımı “Yeğtaş”a benzediği için bu
soyadını almıştır (Küçük, 2003: 392).
Hacıbeyzâde Ahmet Muhtar eğitimini
bir süre medresede, bir süre de Sanayi-i Nefise Mektebi’nde sürdürmüştür. Sultan II.
Abdülhamit döneminde İttihat ve Terakki
Cemiyeti ile ilişkisi yüzünden Paris’e sürülmüş, Dâhiliye Nazırı Memduh Paşa’nın
aracılığı ile hukukunun muhafaza edilmesi
şartıyla İstanbul’a dönmüştür. Yurda dönüşünde Hariciye Nezareti’nde Hukuk-ı
Muhtelite

kaleminde

çalışmıştır.

Daha

sonraki dönemde Evkaf Nezareti (Vakıflar İdaresi)’nde kütüphaneler müfettişliği
yaptığı tespit edilmektedir (Felek, 1948: 3).
Muhtar Bey, 24 Şubat 1955 tarihinde vefat
etmiş, cenazesi Merkezefendi Mezarlığı’na
defnedilmiştir (Felek, 1955: 3). Kendisini
“Rıfai post nakibi, muhibb-i insaniyet, aşık-ı
fazilet ve mensub-ı tarikat evladı” olarak tanıtmaktadır (Muhibban, Yıl 1, Sayı 1, s.1).
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gelen,

hine kadar birer ay aralıklarla yayınlanmış

zengin ve soylularından olduğu bilinen

21 sayısı bulunmaktadır (Muhibban, Yıl 2,

Hacıbeyzâde Ahmet Muhtar Bey aynı za-

Sayı 9, s.1). Muhibban yayınına düzenli ola-

manda bir farmasondur. Ayrıca dünyadaki

rak devam edememiş, kesintiye uğramıştır.

bütün dinlerin birliğini savunan “Fıtriye”

Dergi ikinci dönemine 27 Temmuz 1918 tari-

mezhebine mensup olarak o döneme göre

hinde başlamış (Muhibban, Yıl 3, Sayı 1, s.1)

sıra dışı ve ilerici sayılabilecek fikirlere sa-

ve bir yıl daha devam etmiştir. İstanbul’un

hiptir. Hacıbeyzâde Ahmet Muhtar Bey,

işgali üzerine Bursa’ya giden dergi sahibi

“Allah ile kul arasına kimsenin gireme-

ve başyazarı Hacıbeyzâde Ahmet Muhtar

yeceğine iman ettiğini” belirtmiş, ayrıca

burada bir süre daha dergiyi yayınlamaya

Muhibban’da yayınlanan “Ferrar İspanyol

devam etmiş, ancak sınırlı sayıda hazırladı-

Muallim Françesko” isimli yazısında Müs-

ğı Muhibban’ı Bursa’nın ileri gelenlerine da-

lüman veya Hristiyan olmanın değil insani-

ğıtmıştır (Yolcu, 1998: 38). Böylece toplam 38

yetli olmanın önemli olduğu görüşündedir.

sayıya (Hacıbeyzâde Ahmed Muhtar, Tanrı-

Ayrıca taassuba karşı olduğunu sürekli vur-

Tanrı Kitabı, Tanrı Yolu Esas Dine ve Esrarı

gulamıştır (“Ferrar İspanyol Muallim Fran-

hazreti Muhammed’e Bir Nazar, Birinci Kı-

çesko”, Muhibban, Yıl 1, Sayı 2, s.12-13).

sım, Akşam Matbaası, İstanbul, 1934) ulaşan

Ailesinin

İstanbul’un

önde

Muhibban dergisi Hacıbeyzâde Ahmet
Muhtar Bey’in fikirlerini yansıtması bakı-

Muhibban’ın tam koleksiyonuna ulaşmak
mümkün olmamıştır.

mından en mühim eseridir. Bir yazısında

Dergi yayın ilkeleri olarak halkın anla-

“Rahmetü’l-âlemîn olan Allah ile kul arası-

yacağı bir dille yayın yapmayı benimsemiş

na kimse giremeyeceğine iman eden sahib-i

ve dergide yazısının yayınlanmasını isteye-

imtiyazı bu meseleden dolayı gazetesini

cek yazarlara sade bir Türkçeyle yazmaları

on gün kadar çıkarmayıp, derece-i kadrini

gereği duyurulmuştur. Üçüncü sayısında

alenen izhar eder. Yaşasın kıyamete kadar

belirtildiğine göre dergi bu özelliği ile hem

ahkâmı baki olan Şeriat-ı Muhammediye

Türkler hem de Hristiyan halk tarafından

hadimleri. Yaşasın umum insanların sebeb-i

okunmuştur. Meşrutiyetin ilanından sonra

selameti olan insaniyet yani maarif taraftarı.

ülkeye yayılan hürriyet havasından etkilen-

Zaman-ı cehalete gitsin cehalet. Mahvolsun

memesi imkânsız olan dergi, bu sayılarında

dinsizliğe badi olan taassup” diyerek din

o devrin bütün yayın organları gibi Sultan

konusundaki düşüncesini açıkça ifade et-

II. Abdülhamit ve onun yönetimi aleyhine

miştir (Muhibban, Yıl 1, Sayı 2, s.13).

yazılar yayınlamış, istibdadı sert bir dille

Muhibban dergisi iki dönem halinde üç
yıl neşredilmiştir. 5 Eylül 1909 tarihinde neşredilmeye başlanan (Muhibban, Yıl 1, Sayı
1, s.1) derginin elimizde 17 Mart 1912 tari-

eleştirmiştir. Siyasete dair yazılar ağırlıklı
olup bu dönemde günlük haberlere çok az
yer verilmiştir. Tarikatlara dair ise ilk sene
az olsa da düzenli olarak makaleler yayınlanmıştır.
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Muhibban dergisi genel olarak bütün

liğin de sözcülüğünü yapmıştır (Kara, 2005:

tarikatlardan bahsederken özellikle kardeş-

543). Aslında dergide tüm tarikatlara karşı

lik, birliktelik ve insaniyet gibi kavramlar

eşit mesafede olunduğu, “tarikatın ayrısı

üzerinde durarak insanlar arasında din, dil,

gayrısı olmadığı” ve “bütün tarikatlara aynı

ırk ayrımı gözetilmemesi yolunda telkinler-

gözle bakıldığı” belirtilmektedir (Muhibban,

de bulunmuştur (Yolcu, 1998: 37-38). Ay-

Yıl 2, Sayı 1, s.110). Böyle olmakla birlikte

rıca 1936 yılında yazdığı bir mektubunda

Muhibban’ın, Bektaşi çevrelerin yayın orga-

Hacıbeyzâde Muhtar Bey Muhibban’ı “ta-

nı olarak yayın hayatına başladığı, dönemin

assup ve münafıklığın aleyhinde neşriyat”

tartışmalarına yer vererek diğer sufi tarikat-

yapmak amacıyla çıkardığını belirtmiştir.

larıyla olan ilişkilerin ve örgütlenme çalış-

İlaveten dergi ikinci yılına başlarken abone-

malarının merkezinde olduğu dile getiril-

lerine yaptığı teşekkürün sonunda duruşu-

miştir (Taşğın, 2004: 232). Muhibban dergisi

nu “Muhibbân insaniyetli olmak şartıyla en

ilk sayılarında başlangıçta genellikle tarikat-

âciz, en fakir bir ademin azat kabul etmez

ların tümünü ele alan yayınlar yapmış olsa

bir kölesidir. Bununla beraber yalnız men-

da derginin kapak düzenine konulmuş olan

faatini düşünen Muaviye tinetli eşhâsa -ne

Bektaşi gülü derginin Bektaşi Tarikatı’na da

makamda, ne iktidârda olursa ise olsun- el

ağırlık verdiğini göstermektedir.

değil, selam vermeğe tenezzül etmez bir
Alevi’dir.” şeklinde ifade etmiştir (“Abone-

Muhibban’ın 1826 yılından beri resmen

lerimize İhtâr ve Teşekkür”, Muhibban, Yıl

yasaklı olan Bektaşiliğin tekrar meşru bir

1, Sayı 12, s. 98).

zemine kavuşabilmesi için mücadele etmesi ayrı bir önem taşımaktadır. Muhtelif sa-

Bektaşi Yasağını Ortadan Kaldırma
Mücadelesi
Muhibban dergisinin çıkış gayelerinden biri Bektaşiliğin savunuculuğunu yapmaktır. Zira 1826 yılından beri faaliyetlerini
yasaklı olarak devam ettiren Bektaşiliğin

yılarda Bektaşilikle ilgili yazılara yer veren
ve İttihat-Terakki mensuplarıyla Bektaşilerin sıcak ilişkilerini de kullanmaya çalışan
Muhibban, Bektaşiliğin resmen açılabilmesi
girişimlerinden netice alamamıştır (Kara,
2005: 539).

meşru bir zemine kavuşması, yasağın sona

Hacıbeyzâde Ahmet Muhtar Bey sada-

erdirilmesi ve tarikatın tekrar resmen ser-

ret makamına yazılan ve Bektaşiliğin artık

best bırakılması mücadelesi Muhibban tara-

serbestçe faaliyet göstermesini isteyen dilek-

fından desteklenmiştir.

çe metnine 8 Kasım 1918 tarihli nüshada yer

Bu itibarla kendisini Rıfai post nakibi
olarak tanıtan (Muhibban, Yıl 1, Sayı 1, s.1)
Hacıbeyzâde Ahmet Muhtar, II. Meşrutiyet
döneminde hala resmen yasak olan Bektaşi128

vermiştir (Kara, 2006: 35). Dilekçe şu şekilde
Muhibban sayfalarında yer almıştır:
“Pir

ocağına

baş

bağlayan

(ehl-i

tevella)’nın bir kanaat-ı muhka ve mutlakası
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vardır ki, o da: hürriyet-i fikriye ve istiklâl-i

ulâ-yı Devlet-i Osmaniyeye olan hizmeti-

vicdandır. Binaenaleyh velev bir fert bile

nin gayr-ı fikr-i azametini muhtaç-ı izah

olsa bir (şekl-i hükûmet), sen yalan söyle-

olmayıp seyyi’ât-ı idare yüzünden en iyi

meğe mecbursun! diyemez. Biz, iddia edi-

tesirattan fena neticeler ve hayır yerine şer

yoruz ve ispat edeceğiz ki Hacı Bektaş Oca-

tahassül edeceği kaide-i tabi‘iyesine bina-

ğı Türkiye’nin sebeb-i şevket ve satvetidir.

en bozulan ocağın son mümekkil-i fasidet-

Edyaride ocağın inhilâliyle başlamıştır. Hacı

te Bektaşiliğin hiç dahli olmadığı devletin

Bektaş Ocağı’nın ehl-i tefekkür ve âşıkîn ha-

Yeniçeri kuvvetiyle devr-i itilasını yaşadığı

kikati ber vech-i âtî arizalarıyla hükûmet-i

demlerde de ocağın yine Bektaşilikle adeta

muhteremesine demek istiyor ki, tebaanız-

mahrec ve baştan aşağı meridan-ı Bektaşi-

dan hiçbir ferde yalan söylemeği emir bu-

yeden mürekkeb olmasıyla sabittir. Fakat

yurmayınız! Ve bir sual soruluyor: Bu gün

ilca-yı zaman ile Yeniçeriliği kökünden kam

Bektaşilik ve Bektaşiler var mı, yok mu? Eğer

ve kal‘ı tahakkuk edince bu ocağın lâzım-ı

varsa resmen tanıyın, eğer yoksa var olanla-

gayr-ı müfariki olan Bektaşilik nüfuzundan

rı idam edin! Ya hükûmetin dediği doğru-

ihtiraz edilmekle onun da izale-i te’siri için o

dur yahut mevcut, mevcuttur. Hükûmet-i

sırada da bir dürûğ-ı maslahat-amiz ihdanı

muhtereme kendi kendini aldatmasın. Ümit

çaresine tevessül ve Bektaşilik hakkında tür-

ederiz ki, Anadolu’nun mukadderatıyla ala-

lü tezvirat icat olunup malesef pek cahil olan

kadar olmak ve ilelebet olacak bu mühim

halkı bir takım isnâdât ile ikna ve kuyûdât-ı

maruzata hükûmetimiz kabiliyet-i fikriyesi-

resmiyeye kadar tecavüz ile tarikat-ı aliye-

ni sarf edecektir.

mizin ismini bile ikaya razı olmayarak Nakşibendiye tahvil etmişlerdir. Herkesçe ma-

Makam-ı Sadaret-i Uzmaya

lumdur ki zevayâ-yı Bektaşiyenin Nakşibenki

di olarak kaydı ne Bektaşiliğin mahiyetine

ma‘lum-ı âlî-i fehimaneleridir ki tarikat-ı

ne de onun müntesiplerinin tebdil-i müşvar

Bektaşiye hankâh ve zevâyâsı ta Orhan

veya terk-i efkârına sebep olabilir. Bilakis

Gazi saltanatından ahd-ı Mahmûd Han-ı

beşerin memnu‘a-i münehhimin olması se-

Saniye değin devlet ve milletçe muteber

bebiyle bu hareket daha ziyade tevessu‘una

ve muhterem turûk-ı aliyeden iken Yeni-

yardım etmiştir. Halbûki bu yalanın ihtiraı

çeri Ocağı’nın ilgası esnasında bu ocağın

da badiü’t-tezamide ma‘lûm iken hâlâ şu

mensup olduğu tarikatın tesirat-ı manevi-

hatada ısrarda mana olmadığı da arzdan

yesinden ihtiraz edilerek kuyud-ı resmi-

müstağnidir. Tarikat-ı Bektaşiyenin ıslah ve

yeden Bektaşi tarîkinin ismi silinip yerine

tekamül-i asriyesi Anadolu’daki üç buçuk

Nakşibendi kaydı yazdırılmış ve el’ân şu, o

milyon sûfiyan sürek ve sair cemaatlerin ha-

zaman ki tedbirden muhaddis yalan maete-

yatıyla alakadar binaenaleyh bu husûsta ne

essüf ika edilmekte bulunmuştur. Yeniçeri

ihmal edilecek hâl ne de endişe edilecek bir

bölüğün maksad-ı tesisinin büyüklüğünü

mail vardır. Kıymet-i ahlakiye ve tesir-i icti-

Ma‘ruz-ı

çaker-i

kemineleridir
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mai nokta-i nazarından turuk-ı aliye-i sâ’ire

suretinde Rumeli ve Anadolu caniblerin-

ile yahsebü’l-gaye farkı olmayan Bektaşi ta-

de vâki‘ sancak dâhillerinde kâ’in bulunan

rikatının resmen ve kemafi’t-tarih kabulüyle

Bektaşiyânın tekâyâ ve zevâyâlarının fakat

hankâh ve tekâyâ-i Bektaşiyenin Nakşiben-

türbe mahalleri var ise ibka kılınarak maadâ

dilikten tashîh kaydı ve bu sûretle şimdiye

mahallerinin hedmi (yıktırılması) ve içle-

kadar hükûmetçe ve bizce de maü’l-ikrah

rinde bazı hayrât ve hasenâtı olan mescit

kabul edilen kezb-i mutaddan hâlâ hamzi

ve câmi-i şerif ve türbe olanların mukteza

istirham ve Bektaşiliğin mesleğinde olma-

olan hizmetleri kemâ fi’s-sâbık rü’yet ve

yan bi’l-inhiyakla resmen teyit edilmeye-

mazanne-i kiramdan olup türbedarları ol-

ceğine ve hükûmetin de bundan sonra res-

mayanlara müceddeden türbedar nasb ve

men yalancılığı kabul ve tervice tenezzül

ta‘yîn ve lâzım gelen masarıf-ı mutâdeleri

edemeyeceğini ümidiyle hakipa-yı uzmaya

verilmek ve sâ’ir meşihat ve zaviyedarlık

arz-ı niyaz eyleriz ol babda emr ve ferman

ve tevliyet tevcîhinden sarf-ı nazar olunarak

men lehü’l-emrindir. Zîrine post-nişin-i ma-

yalnız türbedarlık erbâb-ı istihkâka tevcîh

kamat olan mücerret, mütehhil, halife baba

edilmek cennetmekan Sultan Mahmûd Hân-ı

efendilerle bir hayli muhibban vaz-ı imza

Sânî tarafından ferman buyurulduğu mu-

ederek makam-ı sadaret-i uzmaya takdim

sarrah olduğundan mucibiyle ala yevminâ

etmiştir.” (Muhibban, Yıl 3, Sayı 3, s.1-2)
Büyük Abdullah Baba ve diğer dört
mücerret Bektaşi babası tarafından Meclis-i
Meşayih’e sunulan dilekçe de Muhibban’da
yayınlanmıştır. Bu dilekçede Bektaşiliğin
resmen kabul edilmesi ve Hacı Bektaş Veli
Tekkesi’ne Nakşi şeyhi tayin edilmemesi
istenmiştir. Böylece Muhibban Bektaşiliğin

hazâ amel olunmakta ve o misillü türbe ve
zâviyeler Tarikat-ı Aliyye-i Nakşibendiye
meşayihine tevcih edilmekte bulunmuştur.
Binaenaleyh Kırşehri’nde kâ’in Veli-i Müşarünileyh Dergâhı post-nişinliğine mukabil ve vilâyetin iş‘âr ve talebi veçhile Nakşi
usûlü icra ve dergâhla mücavir-i nevahide vaaz ve nasihat ifa etmek şartıyla evkaf
nezaret-i celilesinden iki bin guruş tahsîsât-ı

yeniden meşru bir zemine kavuşması ve

şehriye ile Şeyh Hasan Efendi intihap ve

hükümet tarafından resmen tanınması için

ta‘îin buyurulduğu kayden müsteban oldu-

girişimleri sonuna kadar desteklemiştir. An-

ğunun müstedîlere tefhimi tezekkür kılın-

cak Meclis-i Meşayih Muhibban’ın yayınla-

dı.” (Muhibban, Yıl 3, Sayı 5, s. 8)

dığı derkenarda belirtilen Hacı Bektaş Veli
Tekkesi’ne Nakşi şeyhi görevlendirilmesi
uygulamasına son vermemiştir.

Bu derkenardan da anlaşıldığı üzere gerek Bektaşilerin ve gerek Muhibban’ın Hacı
Bektaş Veli Tekkesi’ne Nakşi şeyhi atanması

Muhibban’da yayınlanan derkenar su-

uygulamasına son verilmesi talepleri olum-

reti şöyledir: “Evkâf-ı Hümâyûn Nezâret-i

suz sonuçlanmıştır. Meclis-i Meşayih bu uy-

Celîlesi kuyûd-ı vakfiye idaresinden mu-

gulamaya son vermeyip Nakşi şeyhlerinden

saddak 15 Mayıs 1828 tarihli ferman-ı âlî

Hasan Efendi’yi tekkeye atamıştır.
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Muhibban’da Alevi-Bektaşi
Ozanlar
Muhibban, Bektaşilikle ilgili yasağın
ortadan kaldırılmasına yönelik mücadeleye
destek vermenin yanında Kul Himmet, Pir
Sultan Abdal, Sersem Abdal, Hasan Dede,

neğin “Ezelden aşığım ben Muhammed
Mustafa’ya/Feda olsun hayatım bütün âl-i
âbaya” diye başlayan nefesin güfte ve bestesi Samih Rıfat Bey’e aittir. Nefes şöyledir:
Ezelden

âşıkım

ben,

Muhammed

Mustafa’ya

Mehmet Ali Hilmi Dedebaba, Rıza Tevfik

Fedâ olsun hayatım bütün âl-i abâya

ve Samih Rıfat gibi Alevi-Bektaşi ozan ve

Acır bî-şübhe ânlar bu rûh-ı bî-nevâya

şairlerin yapıtlarına da yer vermiştir. “Pek

Kabul etsin erenler kul oldum Mürtazâya

Mühim Bir Tebşir” başlığıyla verilen haberde Tarîkat-ı Aliye müntesiplerinden Vâhid
Lütfî Efendi’nin öteden beri bir araya getirip tertip etmiş bulunduğu birçok nefesin

Ne sabrım kaldı artık ne ârâm ü karârım
Hüseyin’in ateşiyle yanar kalb-i nizârım

güfteleriyle bestelerinin “Bektaşi Ahenk-

Tutar eflâkı her dem figânım âh u zârım

leri” adıyla Muhibban tarafından yayınla-

Revandır seyl-i eşkim fezâ-yı Kerbalâya

nacağı duyurulmuştur. Bu haberde: “Yüzü
mütecâviz olan bu Nefesler, Kaygusuz, Pir
Sultan, Hatâî, Yunus Emre, Seyranî, Bosnevî,
Nesimî, Hengamî, Mir’âtî gibi e‘izze-i tarîkin
-kendi mensup bulundukları memleketler
şivesince ve bigânelerin kabz-i libâs tabîr et-

Gehî nisyân edersem nola savm ü salâtı
Unuttum Ehl-i Beyt’in gâmından kâ’inâtı
Olur elbet müsâdif negâh-ı iltifâtı
Ali’nin rûz-ı mahşerde hazîn bir âşinâya

tikleri (Sûfiyân) ve (Sürek) ve (Nusayrî) gibi
şuubât-ı Aleviye’nin itikâdları mûcebince-

O mü’minlerle zâhid sen ol cennette hem-

söylemiş ve bestelenmiş olduğu için yalnız

dem

erbâbınca değil, târîh-i edebiyât ve mûsikî-i

Ki nesl-i Mustafa’ya kılar pâmâl-i mâtem

Osmâniye ile alâkadar bulunan bi’l-cümle
erbâb-ı irfân indinde dahî pek kıymetdâr
vesâik-i nefîseden madûddur. Eslâfın bu

Kolunda hırz-ı Yasîn dilinde ism-i a‘zam
Salar tîğ-ı adâvet sudûr-i hel etâya

metrûkâtını dahî yâdigâr olarak tab ettireceğimizi bi’l-cümle muhibbân-ı âşikâne tebşîr

Budur Sâmih niyâzım erenler serverinden

ederiz.” denilmiştir (Muhibban, Yıl 3, Sayı 1,

Bana bir cür‘a sunsun şerâb-ı Kevserinden

s. 7).

Görüp resm-i sülûku Horasân erlerinden

Böylece Muhibban’da Türkiye’de ilk
kez olmak üzere Bektaşi nefesleri güfteleri

Karîn oldum hakîkat yolunda evliyaya (Muhibban, Yıl 3, Sayı 1, s. 2).

ve besteleriyle birlikte yayınlanmıştır. Ör131
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Muhibban’da yayınlanan bir diğer nefes,

Âşık-ı şeydâyız didâr-ı yâre

“İhvân-ı safâdan bir zât tarafından Doktor

İltifât etmeyiz gam-ı ağyâre

Rıza Tevfîk Bey kardeşimize ithâf edilmiştir.” başlığıyla verilmiştir. Nefes şöyledir:
Elest bezminde Hakk divânında

Gâhice meyl edüb nazm-ı iş‘âre
Gâhî dem-i devrân sürenlerdeniz

Hatt-ı bismillahi görenlerdeniz
Seydân-ı ezelde kâlû belâda
Sırr-ı yedullaha erenlerdeniz

Men aref sırrını fehm eyleyeli
Hikmet ü mantıktan çekmişiz eli
Nihan-ı kısmette dedik çün belî

Canân eşiğine koymuşuz seri

Meydân-ı vahdete girenlerdeniz

Dileriz vuslatın dönmeyiz geri
Zâhidâ sen bizi sanma serseri

Vech-i cânân oldu bize Hüveydâ

Ka‘be-i maksâda girenlerdeniz.

Şimdi zühd ü takvâ dahî bir yana
Meclis-i irfâne dâhiliz Hakkâ

Varlığı terkle meydâna giren
Ta‘ne-i a‘dâya sinesin geren
İkrârında azm ü sebât gösteren
Cânını cânâna verenlerdeniz

Ârif-i billahız erenlerdeniz (Muhibban, Yıl
3, Sayı 1, s. 2-3)

Yine beste ve güftesi Hâşimî Dergâhı
Post-nişîni

Şeyh

Baba

Mehmed

Ziya

Efendi’ye ait olan bir nefese yer verilmiştir
Hubbu vatan bize âlî bir îmân
Dostların dostuyuz düşmâna düşmân
Yolumuz böyledir ey kardâş inân
Kerbelâda göğüs gerenlerdeniz

ki şöyledir:

Nefes
Mâyesi aşk u muhabbetle muhammer kemterim
Ben muhibb-i hakipâ-yı hândan-ı Hayda-

Bir dilbere gönül verdik ezelden

rım

Dâmen niyâzı salmayız elden

Şeya-i âl alî-i hâss-ı ümmet-i Peygamberim

Bağ-ı mevdete girdik gireliden

Ben muhibb-i hakipâ-yı handân-ı Hayda-

Gonca-i ümîdi derenlerdeniz.

rım
Sâye-i feyz-i Muhammed’dir gönülde şu‘le
bâr
Ben Hüseyniyim bu haslet-i nâsiyemde
âşikâr
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Medd-i âhım Ehl-i Beyt aşkıyla tâ arşa çıkâr

Ayet ayet hâdisât-ı Kerbelâ eyler zuhûr

(Muhibban, Yıl 3, Sayı 2, s.6)

Açsalar teşrîh için ümmü’l-kitâb kalbimi

Ayrıca “Eski Şeylerden” başlığı altında

Pençe-i âl-i abâdır böyle bî-sabır ve karâr

bir “nefes”e daha yer verilmiştir:
Mazhar-ı zât-ı tahliyât-ı sübhandır Ali
Vâkıf her biz rumûz ser kara’indir Ali
Mü’minin kalbinde feyz-i nûr-ı îmândır Ali
Fâtıma gencine-i mihr-i tecellâdır bilin
Fâtıma Hatûn muharremgâh-ı mevlâdır bilin
Fâtıma mihmân-ı beytullah-ı ulyâdır bilin

Nâle sâz aşk eden târ-ı rebâb kalbimi
Başka

demsâz

istemem

artık

şu

vahdethânede
Dinleyip ah eylesin dağlar hitâb-ı kalbimi
(Muhibban, Yıl 3, Sayı 2, s. 6)

Düyek Usûlünde Nefes
Derdim çokdur hangisine yanayım Hû
Ah yine tazelendi gönül yarası Hû

Şâh-ı yektâdır Hasan halikü’r-rızâ müncelî
Şâh-ı Hüseyn Kerbelâdır vâkıf-ı sırr-ı Ali
Şâh-ı Zeynelâbidin ve Bâkır ve Ca‘fer Velî

Ben bu derde çâre kande bulayım Hû
Meğer Şah elinde ola çâresi Hû
Türlü renge girer gülden naziktir Hû

Musa-i Kazım Rıza ve şâh-ı takî kân-ı azâ

Bülbül cevr eyleme güle yazıktır Hû

Şâh-ı nakî ve askeri ve mehdî-i sahib-i levâ

Çok hasretlik çektim bağrım eziktir Hû

Ey Süreyya nakd-i cân-ı îşâridir sıdk-ı vefâ

Ah güle güle gelir canlar paresi Hû

(Muhibban, Yıl 3, Sayı 2, s. 6)

Muhibban dergisinin sahibi ve başyazarı Hacıbeyzâde Ahmet Muhtar Bey tarafından yazılan “gazel” ile Pir Sultan Abdal’a ait

Gel benim uzun boylum selvi çınarım Hû
………… sana dönerim Hû
………… arası Hû

olup bestelenen “nefes” de yayınlanmıştır.

Didar ile muhabbete doyulmaz Hû

Muvahhid-i Masûm rumuzuyla yayınlanan

Muhabbetten kaçan aşık sayılmaz Hû

gazel ve nefes şu şekildedir:

Yezid oklamakla çerâğ dinlenmez Hû

Gazel

Tutuşmuşdur yanar aşkın çırâsı Hû

Sormasın benden nigâhın ızdırab-ı kalbimi

Pir Sultanım Abdâl yüksek uçarsın Hû

Der kimindir, gûş eder gamzen cevâb-ı kal-

Selamsız sabahsız gelüb geçersin Hû

bimi
Geçdi bin tufan-ı gam, seyl-i havâdis kalbimi
Acizim tasvirden hâl-i harab kalbimi

Âşık muhabbetten niçün kaçarsın Hû
Böyle midir yolumuzun töresi Hû (Muhibban, Yıl 3, Sayı 3, s. 4-5)
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Muhibban’da Edirneli Agâh Baba’nın

Hususa pek şeni şeyler döner akvah-ı adide

evlatlarından olduğu belirtilen Derviş Rıfat

Nedir Bektaşilik dense cevabı bir sükût el-

Celal’in “Hazret-i Hünkâr-ı Veli’ye” isim-

bet

li bir şiiri de yayınlanmıştır. Bu şiirde Hacı
Bektaş Veli’ye övgüler yanında Bektaşiliğe
karşı kötü bakışlar eleştirilmektedir. Şiir
şöyledir:
Hazret-i Hünkâr-ı Veli’ye
Sen ey nesl-i güzin-i murtaza hünkâr-ı
âlîşân
Olur meydan-ı dergâhın kuvvâ bahşende-i

Fakat derviş-i dilrişanın ey hünkâr-ı pîr
himmet
Çeker tesbih ve sen bu çileyi hiç eylemez
hiddet
Muhibbanın deva-yı kalbidir her lahza ikrarı

iman

Değişmez şal-ı keşmire müselles bend-i ze-

Derinden devr olanlar ruher ve vâdi-i gaf-

nari

lettir

Atılsın taş yarılsın Ehl-i Beyt uşakının başı

Gezerler devr-i ebvâb eyleyip beyhude hiz-

Denilsin fahr ederler her zaman nefretle

mettir

Bektaşi

Çerağın tahtına yüz sürmeyenler ey veliyul-

Neden olsun hatta sevmek acep evlad-ı zeh-

lah

rayı

Birer ama-yı mader-zâde benzer bî-hayâ her

Ederken sebd-i azam bile imâd-ı zehrayı

gâh
Senin teslim ve tîğ-i bendine mazhar olan
canlar
Kapılmaz seyl-i cerkabe cihanda kopsa tufanlar
Alanlar men aref dersin meal-i Hakk’a
agâhtır
Tevellâyı bilenler küfürden elbet münez-
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Revamı zümre-i Nâciye zahit eylemek lanet

Senin dârın bu aşkı meşk ederken gâfil insana
Sebk-meğzanı emerek eyliyor icad-ı efsane
Senin sevgin senin aşkın senin nurunla meşbuhum
Benim sensin yegâne melcanım bevü’l-fasl
metbuhum

zehtir

Sekihim şerbetinden hayli demdir gerçi

Duranlar dârına Mansur ve sen agâh-ı dev-

mehcurum

randır

Garibim, binsem lakin sana kullukla mekru-

Ne gam derlerse zahirler bize mahkûm-ı ni-

rum

randır

Katarından ayırma Rifat’ı ey mürşid-i azam

Neler söylenmedi, söylenmiyor hatta bu va-

Onun evladı da olsun kapında tâ ebed-i

dide

men‘am (Muhibban, Yıl 3, Sayı 3, s. 6).
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Muhibban’da yayınlanan Pir Sultan Abdal, Hasan Dede, Sersem Abdal, Mehmet Ali
Hilmi Dedebaba ve Kul Himmet’e ait diğer
nefesler ise şöyledir:

Buselik Nefes
Hay erenler çün bu sırrı dinledim
Huzur-ı mürşide erdim bu gece
Mürşidim Muhammed bildim yolumu

Saba Nefes

Rehberim Ali’dir bildim Şâhımı

Eşrefoğlu al haberi bahçe biziz gül bizdedir

Tîğ bend ile bağladılar belimi

Biz ol Mevlânın kuluyuz yetmiş iki dil biz-

Evliyâ erkânın gördüm bu gece

dedir
Arı vardır uçub gezer acıyı tatlıdan sezer
Münkir olan bizden kaçar arı biziz gül bizdedir
Âdam vardır kalbi semiz alır abdest almaz
temiz

Erenler râhına eyledim iman
Kalmadı gönlümde şekk ile güman
Ne bilsin bu sırrı Yezid ve Mervan
Hep varımı Hakk’a verdim bu gece

Eli dahl eylemek nemiz cümle küstahlık bizdedir

Andelib misâli âğâz ederken

Erlik midir eri yormak uzak yoldan haber

Katî pervaz üzere semâ ederken

vermek

Yedi azâ ile niyaz ederken

Cennette inharı görmek coşkun akan sel biz-

Erenler erkânın gördüm bu gece

dedir
Yeryüzünün çiçeğiyiz tekkelerin koçağıyız
Hacı Bektaş köçeğiyiz âyin-i erkân yol bizdedir
Kuldur Hasan Dede kuldur manâyı söyleyen dildir

Pir Sultan’ım Hakk’a niyaz ederim
Erenler râhına doğru giderim
Külli varım Hakk’a tefvîz ederim
Hakk’ın cemâlin gördüm bu gece

Elif Hakk’a doğru yoldur cim arasak dal
bizdedir
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Raks-Buselik Nefes

Saba-Raks Nefes

Tevellâyı erenlerden getirdim

Aynayı tuttum yüzüme

Tavâfın kabûldür abdâl dediler

Ali göründü gözüme

Dediler dediler sersem dediler

Nazar kıldım ben özüme
Ali göründü gözüme

Kırklar ile bir mecliste oturdum
Tavâfın kabûldür abdal dediler

Âdem ata Havva ile

Dediler dediler sersem dediler

Hem ilmü’l-esmâ ile
Çarh-ı Felek semâ ile

Hızır elim aldı arşa götürdü

Ali göründü gözüme

Ol saatte Kerbela’ya getirdi
İnsanoğlu Yezidliğin gördün mü
Dediler dediler sersem dediler

İsa hem Ruhullah oldur
İki âlemde şâh O’dur
Mü’minlere penâh oldur

Miraç geceleri erkân görülür

Ali göründü gözüme

Ol demde melekler secdeye varur
Anda hep dilekler kabul olunur
Dediler dediler sersem dediler

Âlim doldola binmiş süvârdır
On sekiz bin âlem mevcûd görünür
Sersem Abdal derki bu yolum sırdır
İlim sırdır Muhammed dahî nurdur
Aşkla mubabbet şem’an uyandır

Ali evvel Ali âhir
Ali batın Ali zâhir
Ali tayyip Ali tâhir
Ali göründü gözüme

Ali cândır Ali cânân
Ali rahim Ali rahman
Ali dindir Ali iman
Ali göründü gözüme

Dediler dediler sersem dediler (Muhibban,
Yıl 3, Sayı 4, s. 4-5)

Hilmi-i gedâ-yı kemter
Görür gözüm dilim söyler
Her nereye kılsam nazar
Ali göründü gözüme
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Divâne gönlümüz geçmez güzelden

düşmana ziyân. Kulluğumuz Şâh’a ayân.

Mihryâr isterim senden yâ Ali

Üçler, yediler, kırklar, Nûr-ı Nebî, Kerem-i

Benim arzularım sensin ezelden

Ali pîrimiz demine devrânına hû, diyelim

Geçmez muhabbetin cândan yâ Ali

hû” ifadeleri yazılmıştır (Muhibban, Yıl 3,
Sayı 1, s. 1). Teslim taşlı kapak üçüncü yılın
ikinci sayısında da kullanılmıştır (bkz. Re-

Cân u dilden sevenlerin cânısın
Noksansızsın mürüvvetler kânısın
Âşık bendelere rahîm şânısın
İnâyet umarım senden yâ Ali

sim 3) (Muhibban, Yıl 3, Sayı 2, s. 1).
Muhibban Alevi-Bektaşi ozanların yanı
sıra Osmanlı’nın son dönem Bektaşileri hakkında da biyografik bilgiler vermiştir. Bu
kişilerden biri Mühendishane-i Askeriye’de

Sen mürşidsin mürüvvet et bende ki

öğretmenlik yapan Muallim Salih Paşa’dır.

Çağırdıkça imdâd ile düşküne

Talebelerine Hazret-i Ali’nin cenk kitabı gibi

Kerbela’da yatan İmâm aşkına
Geçersek günâhdan kândan yâ Ali

tarihler okuttuğu belirtilen Salih Paşa’yla ilgili Muhibban’da Sultan II. Abdülhamit ile
görüştürüldüğü sırada bir askere: “Bu yaşta bulunan bir Alevi’ye bu Yezid’in eteğini

Nice yüz bin yıllar kandilde durduk

öpdürme” dediği nakledilmektedir (Muhib-

Âtanın belinden anadan geldik

ban, Yıl 1, Sayı 2, s. 10).

Anınçün halkı gümâne saldık
Bin bir tundan baş gösterdik yâ Ali

Hacı Bektaş Veli’nin Söz ve
Nasihatleri

Tarîkat içinde şems ve kamersin

Derginin ilk sayılarında Bektaşilik hak-

Hakikat içinde zât ve kemâlin
İstemem cenneti göster cemâlin
Kul Himmet’in geçti serden yâ Ali (Muhibban, Yıl 3, Sayı 5, s. 4)

Bu şekilde ilk defa olarak Alevi-Bektaşi

kında bağımsız yazılar hemen hemen yok
gibidir. Bununla birlikte derginin birinci yılının 8. ve 9. sayılarında Hacı Bektaş Veli’nin
sözlerine yer verilmiştir. Kalkandelen’den
Abdurrahman Recep’in derlediği Hacı Bektaş Veli’nin söz ve nasihatleri 19 kadardır.

nefesleri bir dergide yayınlanmıştır. İlave ola-

Sözlerin devamı olduğu söylenmişse de iler-

rak üçüncü yılın ilk sayısının kapağına Bek-

leyen sayılarda böyle bir bilgi bulunmamak-

taşi teslim taşını gösteren resim yerleştirilip

tadır. Bu sözler şunlardır:

hemen altına “Bismillahirrahmânirrahîm.
Allah Allah İllâllah. Baş uryân, sine püryân,
kalem âl kân. Bu meydanda nice sözleri söylenir olmaz anlayan. Kavlimiz, kalemimiz

1. Âlime muhabbet, haramdan içtinap,
büyüklere tazim etmek ve ehl-i sülûk ile
hemterem olmak büyüklük delilidir.
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2. İnsanın cemali hüsn-i makali, kemali
de hedef-i efalidir.
3. Daima cennette olmak istersen herkes
ile dost ol, hiçbir kimse için kalbinde kin tut-

meyl-i meali, taharri-i rızk-ı helal, dervişan-ı
ehl-i hâle muhabbet gibi fezail-i mübeccele
sahibi olanlar mazhariyetin bahtıdırlar.
16. Halka insaf, büyüklere hürmet, kü-

ma.
4. Fikirsiz âlim seraptır. Zikirsiz derviş
haraptır.
5. Âlim-i bîfikir kaptansız gemiye, zikirsiz derviş ruhsuz kalbe benzer.
6. Âlim-i bî-fikir Tursuz Musa’ya, zikirsiz derviş, nursuz çerağa benzer.
7. Tam‘ ve men‘ ve cemʻi terk etmek
dervişlik şânındandır.
8. Sünnet terk-i dünya, farz dahi
muhabbet-i Mevlâdır.
9. Ceberût şeriattır ki Cebrail ile melekût
tarikattır ki Mikail ile Lahût marifettir ki İsrafil ile Nasût hakikattir ki Azrail ile taalluku vardır.
10. Maziyi zikretme, istikbale intizar eyleme, vakit ve hâlden memnun olmak sıfat-ı
ubudiyettir.
11. Semâ ehl-i hakikate müstehap, ehl-i
ilme mubah, ehl-i fısk ve fücura haramdır.
12. Mürüvvet, zilel-i ihvandan tegafül
eylemektir.
13. Afiyet, muhabbet Halik ile kalbin karar bulmasıdır.
14. Terk ve tecrit, uzlet ve kanaat insanı
matlubuna isâl eder.
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15. Sıdk ve istikâmet, efâl-i memduha

çüklere şefkat, düşmanlara hilm, nefse kahr,
dervişlere sehavet, âlimlere tevazu, cahillere
sükût ile muamele edenler taht-ı eman-ı daimidedirler.
17. Hizmet ile kalkmak, hikmet ile söylemek, hürmet ile oturmak dervişlik nişane-i
kemâlidir.
18. Didar-ı matlubu görebilmek için
sıdk gözüyle ayine-i talebe nigran olmak
lâzımdır.
19. Dervişlik saadet-i ezeli ve devlet-i
ebedidir.” (Abdurrahman Recep, Muhibban, Yıl 1, Sayı 8, s. 70; “Kelâm-ı Hazret-i
Bektâşî”, Muhibban, Yıl 1, Sayı 10, s. 86)

Hacı Bektaş Veli Tekkesi
Derginin birinci yılının 7. sayısında
Köprülü Bektaşi Tekkesi Post-nişini Hilmi
Baba’nın kardeşi İbrahim Ethem’in Paris’te
yayınlanan L’islam: Organe Mensuel de la
Société Française İslamique adlı Fransızca
gazeteden tercüme ettiği “Ankara’da Seyahat ve Derviş Kardeşler” isimli gezi yazısında Kırşehir’deki Hacı Bektaş Veli Tekkesi
tanıtılmaktadır. Bu yazı merkez tekke olan
Hacı Bektaş Veli Tekkesi’nin XX. yüzyıl
başlarında durumunu göstermesi açısından
önemlidir. Yazı şu şekildedir:

2013 / Yıl: 3 Sayı: 6

“Ankara vilâyeti dâhilinde Kırşehri ka-

rer mahzeni havi olup odaların pencerele-

sabasını ihata eden geniş ovalar gayrı mezru

rinde ise cam, çerçeve olmadığından ahali

ve gayrı meskûn araziden ibaret ise de civar

yağmurlardan muhafaza için halılar, secca-

mahallatında keçiler yetiştirip yünlerinden

deler açarlar. Fakat Kırşehri’nin manzarası

istifade eden bir takım köylere tesadüf edi-

Ankara’ya nispetle fevkalade güzeldir. Yol-

lir ki, dünyanın en meşhur koyunları işte bu

da hânlar mevcut olduğundan yolcular o

arazide yetişir daha hârice gidilir ise ıssız,

kadar zahmet çekmezler.

ağaçsız sahralar görürüz ki, (1401) tarih-i
miladisinde Sultan Bayezid ile Timurlenk
arasında vuku bulan o müthiş muharebe
meydanlarıdır.
Ankara şehri küçük tepeler üzerine inşa
edilmiş bir şehir olup etrafı namütenahi
meralar, ovalar ile tahdit edilmiştir. Evleri
siyah toprakla imal olunmuş, sokakları gayet dar olup iki üç kişi zahmetle geçmeğe
ancak muktedir olabilirler. Fakat şimendifer istasyonu civarında güzel ağaçlar, güzel
bağçeler, yeşillikler mevcut olup etrafında
köşkler, tiyatrolar dahi inşa edilmiş ahali-i
belde eyyam-ı mahsusalarda bir ay o civara akın akın gelirler. Şehrin etrafında bir ta-

Tekke
Tekke alçı taşları üzerine inşa edilmiş
ve (1200) metre sath-ı bahrden yüksek bir
mevkidedir. Tekkenin harici ve dâhilî manzaraları gayet dilnişin olup Anadolu’ya giden seyyahin buraya uğramadan geçemez.
Geçse de seyahatini pek boş icra etmiş olur.
Tekkenin Dâhili
Tekke kapılarından içeri girildikte evvela bir büyük avlu ve onun ortasında harareti
dafi, güzel ve saf sular ile her daim akan bir
çeşmeye tesadüf edilir ki aynı su üç, beş mahallata ayrılarak idare olunur.

kım eski duvarlar üzerinde Latin hurufatıy-

Ve şu avluyu müteaddid misafirhâneler

la muharrer bazı yazılar görürler ki Bizans

ihata edip Asya ve Rusya Müslümanların-

hükûmetinin asarı olduğu anlaşılıyor. Fakat

dan gelecek dervişlere tahsis edilmiş aynı

şehrin civarındaki çiftlikler mezru ve gayet

dakikada (300) den fazla züvvarı bile istiap

havadar olup; koyunlar, keçiler buralarda

edebilir.

yetişir ve şehrin bütün ticareti ancak bu hayvanat iledir.

Daha içeri girildikte ikinci bir kapıya tesadüf olunur. Onu müteakip diğer bir avlu,

Vilayetten dört gün araba ile gidildikte

onun ortasında mermerden mamûl bir ars-

Kırşehir’inde Hacı Bektaş nâhiyesinde Hacı

lan heykeli ve heykelin ağzından akar bir

Bektaş Dergâhı’na vasıl olunur.

çeşme dahi mevcut olup etrafından on iki kı-

Kırşehri çıplak dağlar ile mehat olup
haneleri ise dağınık bir hâlde inşa edilmiş
ve her hanenin alt katlarında ahır gibi bi-

yımlı serpuşlar vardır. Daha içeri varıldıkta
dervişlere mahsus meskenler rüyet olunur
ki başlıcaları ekmekevi, atevi, aşevi vesaire
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olup aşçıevinde her daim 200 kişilik yemek

lanlar ise Peygamberin evlâdına, ashabına

ihzar olunur. Ve (40) koyunu istiap eden -Ti-

tebit ederek ber-murat oldular. Bunlar da

murlenk ordusundan vakf olunmuş- bir ka-

o kısmındadır. Asıl maksat dervişlerin aynı

zan mevcuttur. Dervişlere gelince, dervişler

talimat ile hareketine, kardaşlarına, misafir-

yaz ve kış aynı talimat ile hareket ederler.

perverliklerine

Mesela şemsin üç saat sonra havab ve isti-

dâhiliye ve hâriciyesine mütehayyir olarak

rahate dalarak seherden bir saat evvel hepsi

gözlerimi ayırdığımı anlatmaktır.” (İbrahim

ibadete hazır olur.

Edhem, Muhibban, Yıl 1, Sayı 7, s. 52-53)

Tekkeye her an misafirler gelip nezdlerinde dahi arzuları veçhile koç, zahire vesa-

ve

dergâhın

manzara-i

Bektaşiliğin İnanç Esasları

ire getirip teslim ederler. Ve tekkeye civar

Muhibban’da yayınlanan Baha Sait

olan köyler ahalisi fakir olduklarından kur-

Bey’in yazılarında da Bektaşiliğe değinil-

banlar kesildiği zaman hepsi gelip istifade

miştir. Bir yazısında Bektaşilerin inanç aki-

ederler.

deleri ve insana bakışları şöyle anlatılmak-

Daha içerideki kapıdan girildikte yüksek taşlar üzerine inşa edilmiş bunların büyükleri olan Hünkâr Hacı Bektaş türbesine
vasıl olunur. Türbe üç kapıyı havi olup ikisi
demir kanatlı diğeri levha halinde gümüş
ile müzeyyendir. Diğer kubbeler altında
dahi Bektaşi babaları kabirleri vardır. Tekkenin etrafında mısır, buğday tarlaları ve
meyve ağaçları görülüyor ki dervişlerin bir

tadır: “Bektaşî felsefe-i kadîmesine göre -ki
Zümre-i Nâciye ve Ehl-i Hakk ünvanları
vardır- bu kelimenin bir şiar-ı aslisi, bir
delalet-i tabiiyyesi vardır. Zaten Bektaşiliğin
yegâne meziyeti, ‘efkarı hadd-i mantıki ve
tabiiyyesini irca’ edebilmek sistemidir. Onlar için tabii olamayan ve mâ-fevkü’l-tabiiye
olan iman bile meşkûk add edildiği de bunun içindir.

kısmı bunlarla iştigal eder. Fakat tekkenin

Bektaşiye göre, Hakk, beşeriyetin gayb

varidatı yalnız bu tarlalar olmayıp civarın-

olmuş bir saadetidir. Zümre-i Nâciye eren-

da dokuz adet karye mevcut olup onların

leri onu, necata er gördüğü ehl-i imana bu-

aşarı dergâhın başlıca varidatından maduttur. İşte Müslümanların Peygamberleri olan
Hazret-i Muhammed’in vefatından sonra
İslamlar acınacak bir hâlde yekdiğeriyle
muharebeler, kavgalar ederek mevcudiyetleri tehlikeye girmiş. Artık İslamlar arasına
tefrika düşmüş, herkes istifade-i şahsiyesini

luvermekle saadetini iade etmiş olur ki bir
ferdin gaye-i hayatı da ancak bu saadettir.
Bektaşi diyor ki, ‘İnsanlar, kendilerine
ve akıllarının erdiğine göre birer ‘kürsi-i
adl-i vidad’ ihya etmişler. Bu kürsüden söylenen sözler gökten iner, ya topraklar altın-

nazar-ı itibara alarak kılıç sallamağa başla-

da çürümüş kemiklerden sızar. Her ikisi de

mıştır. Ve o gibileri neticesi nâ-ümit olarak

bizlerin çıkıp inemediğimiz, inip çıkamadı-

mahvoldular. Fakat tarik-i insaniyete sarı-

ğımız ve çıkmaktan da inmekten de korktu-
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Atam, gök; Ânam, yer!

ğumuz yerlerdir. Biz böyle uzak yerlerden
anlamadığımız sesler, görmediğimiz sözlerle ihkâk-ı Hakk edeceğimize, birbirimizin
keyfini yapalım da ‘dava-yı Hakk’a mahal
kalmasın! Davacı da olmasın, vesselam!...
Filhakîka bu sözlerin bir mantıkı ve bir
de tabîi neticeleri var. Evet mantıkî netice-

Ey bu mavi yorgan altında ve kara döşek üstünde yaşayan çocuklar, hepiniz bir
insan ve bir vicdânsınız. Sizlerden üçünüz
yer, biriniz üç olamazsınız, ancak bir erkek
ve bir dişi olarak ‘iki tek’niz ‘bir çift’ olabilirsiniz!

de anlıyoruz ki, eğer insanlar yek diğerinin
keyfini yaparsa keyifsizlik, yani ‘Haksızlık’
olmayacak!

Nafile ağlamayınız, yorulmayınız ve bir
birinizin al kanlarınızı analarınızın ak sütleri gibi emmeğe özenmeyiniz.

Hadd-ı tabîiyesi de şu ki; her fert, bir

Size ‘bir Hakk!’ tanıtıyorum ki: Vicdan!

‘küll-i müstakil’dir. Ferdin sâha-i cihânı

Size ‘bir mabed’ gösteriyorum ki: Rıza!

enfâs-ı madûdesinin hadd-i payânıdır. Gözünü yumdu, toprağa gömüldü mü, sırtında yaşamak yükü indi demektir. Ondan
ötesi, Yaradan’a sığınsın! Yaradan istediği,
özündeki gibi yapmış yakıştırmış, yaşatmış,
yatırmış, yitirmiş!
Fakat yaşarken, insanın başıboş bırakılmış. Bundan da anlaşılıyor ki, iyilik, kötülük
insanın kendi elinde kalmış. Öyle ise hak da
haksızlık da insanın elindedir. Fakat işte
‘bela’da bundan çıkıyor. Herkes bu başıboş
insan sürülerine, akıl kâhyalığı, çobanlık
etmek hülyâsına düşmüş, türlü türlü masallar, martavallarla onları uslu, başlı yapacağız diye kalıbdan kalıba döke, soka çıkara
insan olduğuna şüphe edilecek canavarlara
çevirmiş!

dır.
Bu ‘mabed-i rıza’da hepiniz secde ediniz; ancak azimetiniz ve faziletinize yaraşan
‘kıble-i vicdan!’ o mabedin mihrâbından görünür.
Her insan, ‘bir küll-i müstakil’dir. Karşı karşıya iki insan oturunuz, birbirinizin
gönlünü alarak okşayarak ne yaparsanız
‘Hakk’dır. Kolunuzu, dişinizi bu oturuşta
denemezseniz yaptığınız iş, verdiğiniz karar, tâ geri kararı, öz sözüdür.
Sözünden dönen, onun için, nâmertdir.
Fiilde (rızâ) olunca müddei olamaz.
Bektaşi nazarında bu dört harfli kelime, bütün zümre-i beşerin, yegâne kitab-ı erşad ve

İnsanın canavar ve kan içen bu kudur-

adaletidir. Bütün küre-i arzın eksîr huzur

ganlığını gören Mürşid-i Bektaşi dört kapı-

ve saadetin böyle kısacık bir kelimeye sığ-

sını açıyor ve (makâm-ı marifet) dediği uç-

dırabilen bir Bektaşi mütefekkiri, bu artsız

suz bucaksız kapısına dikilerek, bütün beşer

arkasız kan ve ateş fırtınaları içinde boğuşan

sürüsüne bağırarak diyor ki:

cehl-i beşeri gördükçe; ‘Bizim tacımız hoca-i
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miracın tacıdır; onun için Şâhların tacların-

Muhâfazakâr mutasavvıflarımız dinin

dan tac alır. Biz Şâhların tacına muhtaç de-

kuyûd-ı zâhiresine bilâ-ihmâl itaat-i mutla-

ğiliz, belki Şâhlar bizim tacımıza muhtaçlar-

ka gösterir. Siyaset ve ictimai hayatta dinin

dır’, diye feryat eder ve yine davasında sa-

emr ve nehyine kıyasları da zam eder. Daha

bitkadem olur.” (Baha Said, Muhibban, Yıl

kuvvetli, daha nâfiz tesirât-ı ibdâ etmek

3, Sayı 5, s. 2-3)

için maziyi halden daha kudsi, daha mual-

Yine Baha Said Bey’e ait olan “Tasavvuf ve Sır Mezhepler” adlı yazıda yazar tasavvuf hakkında bilgi verdikten sonra sözü
Aleviliğe getirmektedir. Yazı şu şekildedir:
“Tasavvuf’un din-i İslam târihindeki

la tahayyül eder. Bütün kuvvâ-yı hâzırayı
mâzinin ve makberlerin karanlık ve soğuk
hatırâtından toplamak ister.
Hal, onun için, mekrûh; müstakbel ise
beter ve meşkûktur.

o kuvvetli ve metin mevkii, tesiri o ka-

Hâlin ve mustakbelin kıymet-i hayâtiyesi

dar bârizdir ki hiçbir müdekkik bu azim

yalnız ‘cefa’lıktan ibarettir. İşte bu ‘cefalı te-

cereyânın delâletsizlerine tayin ve teşrih

fekkür’ onu daima mâzinin ‘Pâkize-i edâ’

etmeden bu on dört asırlık hayatın esrârını

nâsiye-i muhayyiline peresteş ettirir.

keşf ve tasrih edemez.

Geçmişine bu kadar bağlı bir vicdan, ya-

Benim, kendi hesabıma, tasavvuf keli-

şadığı anları bile ömr-i fânîsine giren bilir.

mesinin Yunanca’dan, yok Hintçe’den filan

Ve sonra mâziye rücu, mâzinin mürşidlerini

gelip de Müslümanların kafasında kaynadı-

tebcil ve onları temsil gibi bir ıztırâr-ı gayr-i

ğına aklım ermiyor.

tabii içinde kalır. Bu ıztırârın zarûri emirleri

Fikr-i beşer… aklı ermediği bir şeyin ardını arkasını görmeğe çok özenir.
Bizim İslam müteferrikleri ki ekseriyet-i
azîmesiyle bi-hakk hem mütefekkir hem de
medebbir edilir; onlar, din diye önlerine dökülen ‘şey’in ne olduğunu anlamaya çalışmaları pek tabii idi.
Dinin esrâr ve ledünniyâtını anlamağa
özenenlerimize, biz ehl-i tasavvuf dedik.
Umûmiyetle ehl-i tasavvuf iki bölüktür:
1- Muhâfazakâr ehl-i tasavvuf
2- İhtilâlcı ehl-i tasavvuf
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onu muvaffakiyetten me’yûs eder. Çünkü
üç asır, on asır evvelki insan muhayyilin
ne temsil hayatı, ne de muhit hayatı kâbil-i
vücûttur.
O, bu birkaç asır evvelki insan zihniyetinde kendisinin mahrûm olduğu fevkü’ltabiiyye müzâyâ buluyordu; kendisinde ise
o mâ-fevkü’l-tabii kuvvâ-yı maneviyenin tayini müstahil ve gayr-ı mümkün olur.
İşte bu gayr-ı mümkünlük saliki endişe
ve reybe sevk eder. O zaman, ihtilâlci mutasavvıf çıkar.
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Ve bunlardır ki ‘meslek-i iman’da birbi-

Bunlara mukabil Nakşilik, Kadirilik,

rine aykırı fikirlerle oyalanır. Cüneyd-i Bağ-

Mevlevilik birer cemiyet hayatı değil; nis-

dadi mektebinden Nakşi mesleği doğun-

beten muntazam birer en mevzec fikri bile

caya kadar birbirine bağlanan tarikatlarda

ihya edememişlerdir.

muhafazakâr tasavvufun hakiki nümunelerini pekiyi ve açık tetkik edebiliyoruz.
Umumiyetle şu vesile-i temeyyüzde
vardır; (bârgâr-ı Resûl) birinci sınıf ehl-i tasavvufun münebbi-i feyzi ve öteki bölüğe
gelince doğrudan doğruya Alevi’dir. Ve en
çok aykırılık bu livâ-yı Aleviye’nin altında
bulunur.
‘Alevilik’ perdesi zümre-i İslam içinde
hususi bir mekteb-i hürriyettir. Bu mektebin vesika-i şehadetini onlar içinde yetişen
zümre-i mürşidin ‘guluvv-i efkar’ ile müttehem görünür. Ekseriyetle dinin zâhiri kayıtlarından muhtelif nisbetlerde azade bulunur.
Bu iki sınıf ‘sûfi’lik muhtelif muhit-i
millilerde ayrı ayrı taraftar zümreler teşkil
edebilmiş ve kendilerine has ahlak-ı seciyelerini halk etmiştir. Umumiyetle diye biliriz
ki din-i İslam milletler üzerinde ‘temsilci’lik
vazifesini bi-Hakkın ifa edemediği yerde
mutasavvıf zümreler o vazifeyi ifaya muvaf-

Şah İsmail-i Safeviyenin ibda gerdesi
olan ‘Safevi’lik bir saltanata esas olduğu halde mesela Bektaşilik gibi bir cemiyet hayatı
yaratmağa muvaffak olamamıştır.
Anadolu Türklerinin lâ-kal üçte birini
toplayan ‘Bektaşi-Kızılbaş’ zümresi cemiyet
hayatındaki salabet-i tesanüt ve teavün gibi
kudretli kabiliyeti ile mümtaz bir hayat gösterebilmişler.
Ve onun içindir ki hükümetin en şedid icraatı önünde asırlarca boyun bükmemiştir. ‘Mezahib-i Hürre’ içinde en asrî bir
sosyal hayatı yaşayan bu Türk kitleleri için
irfan ve medeniyetin hiçbir şekl-i makduhu
yoktur. Milli varlığıyla yaşamış ve dini, milli hayatı ve zihniyette anlamış olduğu için
de ‘mefkûre’cilik istidatları en selim bir hassaya mâliktir.
İctimai tekâmülün Türkiye’de en seri
mükâfâtını verecek yegâne ocak bunlar
olduğu halde bu muhitin liyakat-ı fikriye-

fak olmuşlardır. Bu muvaffak olanlar içinde

si mae’t-te’essüf tetkike özenilmemiştir.”

kendi meslek-i hususiyeleri ile ‘cemiyet-i

(Baha Said, Muhibban, Yıl 3, Sayı 4, s. 1-2)

mahsusa’ hayatı ibda edebilenler hakikaten
terbiye-i muhite müsteid olanlardır.

Muhibban tasavvuf konusunda Filozof
Rıza Tevfik’in yazılarını da yayınlamıştır.

Dürziler, Nusayriler, İbadiler, Bâtıniler,

Rıza Tevfik Bey, Şeyh İbrahim Efendi’nin ta-

Tavûsiler, bilhassa Anadolu’nun yarı halkı-

savvuf kasidesinin “Bu âb u gül libâsından,

nı temsil eden Hacı Bektaş Veli’ye mensup

tasavvuf ârî olmaktır/Tasavvuf cism-i safi,

‘Bektaşi-Kızılbaş’ zümresi cemiyet hayatı

nûr-ı Yezdân olmağa derler” beyitlerini

yaratabilen mezahib-i hürreden maduttur.

açıklarken konuyu Bektaşiliğe getirip riya143
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zetle ilgili Bektaşilerin düşüncesini şu şekil-

Geçende Görice’nin Katarom Dergâhı

de anlatmıştır: “Muhibbân-ı Bektaşiye bu

şeyhiyle vaki olan bir muhaverede şeyh

mes’eleyi biraz başka türlü anladıkları ci-

efendi Arnavutluk hesabına vaki olan her

hetle istiğna mertebesinde sabetkadem kal-

teşebbüste külliyen bî-taraf fikirlerin olduğu

mışlar ve riyâzât-ı maddiye ile vücutlarına

ve kendisi esasen bu zehirli fikirlerin aley-

eziyet vermekte kemâl-i maneviyat için bir

hinde olup teşebbüslerini lanetle yâd ettiği-

fayda me’mul olmadığını derk etmişlerdir.

ni ve muhibbanını intibaha davet edeceğini

Riyâzâttan maksat, nefs-i emmâreye hâkim

ve vatanını, dinini, namusunu kurtaran her

olmaktır. O hâkimiyet-i irâdetle olur, vücu-

Müslümanın böyle düşüneceğini ve Turan

da eza etmekle ruhun kemâline hizmet et-

Dergâhı Şeyhi Baba Haydar’ın birkaç hem-

miş olmaz…” (Muhibban, Yıl 3, Sayı 2, s. 2)

pasıyla kurrada dolaşması ve Melcan Postnişini Baba Hasan’ın ihtifa etmesi hükûmet

Arnavutluk’ta Bektaşilik ve
Muhibban

ve tarikat namına şayan-ı esef olduğunu bir
lisan-ı samimiyetle söylemiştir.

Muhibban’ın Bektaşilikle alakalı bir

Komitenin merkez-i umumisi olmak

başka yönü Arnavutluk’taki Bektaşilerle il-

üzere gösterilen feraset post-nişini Baba

gilenmesidir. Ranin gazetesinde yayınlanan

Abidin’in de ahiren Yanya vilâyetine bir

“Arnavutluk Ahvali ve Bektaşiler” başlık-

telgrafname keşide ederek arz-ı muhala-

lı yazı Muhibban’da ele alınarak Osmanlı

sat ve ubudiyet etmiş ve kariben merkez

merkezi hükümeti Arnavutluk’taki Bekta-

vilâyete azimet niyeti göstermiş olduğu ve

şileri görmeye ve kabul etmeye yönlendiril-

kendisi aleyhinde işaa edilen kıyam madde-

miştir. Arnavutluk ve oradaki Bektaşilerle

sini bir eser-i tasnî olduğunu telgrafında bil-

ilgili yazı şu şekildedir:

dirdiği cümle müstahberatdandır. (Ranin)”

“Arnavutluk Ahvali, Bektaşiler
Aldığımız haberlere göre Gore havalisinde mesele-i malumede tesvilata kapılan birkaç Bektaşi karyesiyle kurra-yı saire

(Muhibban, Yıl 2, Sayı 7-8, s. 161)
Ranin gazetesinden nakledilen bu yazıya “Muhibban” başlığı altında Hacıbeyzâde
Ahmet Muhtar şu yorumu yapmıştır:

halkına nesayih-i lazıme ifası için üç koldan

“Biz söyleyeceğimizi bir sene evvel

heyet-i nasiha tertip ve izam olunmuştur.

söyledik. Ortada bir Bektaşi meselesi var-

Gerek bu heyet-i nasihaların tesirat-ı mane-

dır. Hükümet buna bakmalıdır. Meşrutiyet

viyesiyle ve gerek kurrayı sık sık devreden

dairesinde icrası mümkün olanları icra et-

müfrezeler tesiriyle o mesmum fikirlerin

melidir. Esasen kanun hâricinde matlupları

intişarına mümanaat olunacağı kaviyen me-

olmasa gerektir. Bunların namussuz, alçak-

muldür.

ların iğfalatına kapılmaları hata-yı mahz
değildir. Belki eser-i safiyet ve sade fikirdir.
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Ekserisinin siyasiyatta olan adem-i vukuf-

ca bu zatın Nafi Baba’nın evlatlarından ol-

ları bu fikirde bulunmalarına yardım da et-

duğu, tarikat adabını Hilmi Dedebaba’dan

miştir.

ikmal ettiği belirtilmiştir (Muhibban, Yıl 3,

Kibir ve gururu bırakmalı, hükümet Bek-

Sayı 5, s. 8).

taşilerin derdini sual etmeli, onları da efrad-ı

Nitekim 30 Mart 1910 tarihli birinci yı-

milletten bir kitle bilmeli. Bununla beraber

lın 8. sayısında Osmanlı askeri erkânının

Bektaşiyim diyen her insan Bektaşi değildir,

Rumelihisarı’ndaki

uzağa hacet yok. Burada pay-ı tahtta bulu-

Tekkesi’ni ziyareti ve bu ziyaret sırasında

nan mücerret Bektaşilerle görüşmek, onla-

yaşananlar konu edilmiştir (Muhibban, Yıl

rın irae edeceği bir zât ile hasbihal etmek işi

1, Sayı 8, s. 70-71). Ayrıca 6 Eylül 1910 tarihli

bitirir. Yoksa adı batası muamelat-ı kırtasiye

birinci yılın 12. sayısında bu ziyaret sırasında

ile. Yok, filanca zât hükümet memurudur,

askerler ile tekke şeyhi Nafi Baba’nın birlik-

hem bizdendir hem de Bektaşidir fikriyle işi

te çekilmiş resimleri yayınlanmıştır. Resmin

hükümetin istediği şekilde tesviyeye kalkış-

altında “Rumelihisarı’nda Mahmut Baba

mak, neticesi itibarıyla hiçtir. Çünkü zaman

Dergâhı’nda. Nafi Baba ile mukaddes or-

zaman meşrutiyettir, hürriyet elde edilince

dumuzun gayûr zabıtları. Nafi Baba’nın sol

herkes, her sınıf halk hakkını hak-ı meşru-

tarafında Erkan-ı Harb Reisi İzzet Paşa, sağ

unu istemekte haklıdır.” (Muhibban, Yıl 2,

cihetinde sevgili padişahımız Sultan Meh-

Sayı 7-8, s.161)

met Hân-ı Mevlevî hazretlerinin seryâveri

Bu yorumla Muhibban gazetesi Osmanlı Hükümeti’ni Arnavutluk’taki Bektaşileirn
sorunlarıyla ilgilenmeye davet etmiş, Bektaşilerin hakkını savunmuştur.

Bektaşi Tekkelerinden Haberler ve
Yorumlar

Şehitlik

Bektaşi

Hurşit Paşa’dır. Resmin esası pek büyük
olduğundan gazetemizin bir sahifesine göre
miktarı kesilmiş öyle hak ettirilmiştir. Gazetemizin bu ay böyle bir hafta gecikmesine
bu resmin hakkı sebep olmuştur” ifadeleri
bulunmaktadır (bkz. Resim 1) (Muhibban,
Yıl 1, Sayı 12, s. 97). Bu ziyaret sırasında en
dikkat çeken husus Seryâver Hurşit Paşa’nın

Muhibban dergisi Bektaşi tekkelerinde

“Tozlu çizmelerle odaya girmek münasip

meydana gelen post-nişin değişikliği, ve-

düşmeyecek çıkaralım” sözü ve hareketine

fat, ziyaret vesair haberleri de duyurmuş-

karşı Nafi Baba’nın onu çizmelerini çıkar-

tur. Örneğin 1 Mayıs 1919 tarihli nüshada

maktan men ederek “İslamiyetin namusu-

Merdivenköy’deki Şahkulu Sultan türbe-

nu izhar, makam-ı hilâfetin binasını imar

darlığında daha doğrusu Bektaşi Tekkesi

maksad-ı âlîsiyle çalışan hürriyetperver as-

post-nişinliğinde vekâleten bulunan Yalvaç-

kerlerimizin çizmelerindeki tozlar toz değil

lı Tevfîk Baba’nın azledildiği ve İzzet Molla

bizim gibi bilcümle muhibban-ı meşrutiye-

Bey’in tayin edildiği haber verilmiştir. Ayrı-

tin tûtîyasıdır” cümleleriyle karşılık verme145
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sidir. Ayrıca ziyaret esnasında yaşananlar

ceklerdir. Ben ise ve bu hâlime bakmayarak

Rıfai Tarikatı’ndan Osman Fevzi Efendi’nin

bunlara karşı birkaç söz söylemek arzu edi-

anlatımıyla ve “Aynen” başlığıyla Muhib-

yorum. Hâlbuki ihtiyarlık ses çıkartmıyor,

ban dergisinde yayınlanmıştır. Yazı şu şe-

çıkartsa da işittirtmiyor. Söyleyeceğimi ben

kildedir:

söylesem siz yazsanız da tarafımdan okusa-

“Aynen
Mahal-i kalbimin Muhtarı sevgili kardeşim

nız olmaz mı?
Ben teşekkür edip her emirlerine muntazır olduğumu arz edecektim. İsmi İbrahim olduğu anlaşılan o genç efendi hemen

Yaz geldi, her yer taze renklerini aldı,

atıldı, Efendim misafir bey pek mahcuptur,

görünüşler yenilendi. Gezmek, yürümek

okuyamazlar, diyerek beni bu hizmete lâyık

hevesi uyandı. Hâlbuki üç senedir Hisar’da

görmediklerini anlattılar. Şeyh Efendi han-

bulunduğum hâlde yarım saatlik mesafede

giniz yaparsanız yapınız dediler. İbrahim

bulunan Şehitliğe çıkmamış idim. Evvelki

Efendi, Baba hazretleri! Siz söyleyiniz bey

gün karar verdim. Ağır ağır oraya gittim.

efendi yazarlar bendeniz de okurum, deyip

Dergâhta bir kahve içmek istedim. Belki de-

hemen önüme divitiyle bir iki kâğıt getirdi.

dim Nafi Baba’yı görürüm. Zira bu zamana

Nafi Baba söyleyip ben yazmağa başladım.

kadar hiç görmemiş idim. Tekkeye girdim.

Kendisinin bu derece iktidarını, hususuyla

Dervişlerde bir telaş gördüm. Bana kahve-

zekâvetini bilmez idim. Hem bana söyle-

yi getiren setre pantolonlu genç efendi idi.

yip yazdırıyor hem de dedegâna bazı şeyler

Hem içmekte olduğum fincanı bekliyor hem

emredip gördürüyor idi. Nutuk ikmal olun-

de benimle konuşuyor idi. Birden bire kı-

madan Levent Çiftliği’nden atılan silâhların

yam edip kemâl-i ihtiramla kapıdan birinin

sesleri askerlerin yakında olduklarını anlat-

gelmesine muntazır bir vaziyet aldı. Şeyh

mıştı. Bektaşi dervişleri bunları karşılamak

Efendi’nin teşrif etmekte olduğunu anla-

için dışarıya çıkmağa başladılar.

dım. Yanılmamışım iki dakika sonra Nafi
Baba yanımıza geldi, beni kırk senedir tanırmış gibi hâl ve hatırımı sordu. Mindere geçip oturdu. İhtiyar şeyhi pek neşeli buldum.
Oğlum dedi, üç aydın ibaret olan zabıtanın
nişan atıp vurmak ameliyat-ı tedrisiyyesinin hitamına mebni mektep kumandanlığı
tarafından vuku bulan davet üzerine şanlı
ordumuzun en büyük paşaları tayin olunan
mahalle teşrif edecekler ve teftişten sonra
dergâhımıza gelip bir veda yemeği yiye146

Baba nutkunu kesti. Baştan bir kere okumamı emretti. Okudum iki satırın hepsini
çizdi, diğerlerinin bir kelimesine dokunmadı. ‘Kâğıt ya sizde dursun veyahut İbrahim’e
veriniz, icap eder ise söylerim okursunuz’
dediler. Kendileri harem tarafına geçti, ben
de kıra dervişlerin bulunduğu mahalle gittim. İbrahim Efendi yanıma gelip yazdığım
kâğıdı sordu, ben de hemen bir suretini kurşun kalemle çıkarıp kendisine teslim ettim.
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Az zaman sonra süvariler bir sürat-i

sâyesinde çehre-i dilgüşasını arz eyliyor!

harkülade ile dergâha takarrup edip hemen

Asker! Ey timsal-i şehamet ve besalet!.. İşte

atlarından indiler ve tekke kapısına vürut-

bir yevm-i mesadet ki artık milletin vadi-i

larında safbeste-i ihtiram olan baba ve der-

hüsrandan kurtulduğuna burhan-ı hakiki

vişlerle beraber karşılayarak içeriye aldık.

oluyor.

O esnada Nafi Baba dahi iç kapıda züvara
muntazır bulunuyor idi.

Asker! Ey nasıye-i nur-ı efşan-ı ulviyet!
Siz ne kadar takdise şayansınız ki derya-yı

Seryâver Hurşit Paşa hazretlerinin, ‘Toz-

bî pâyânde inhitatına ramak kalmış olan şu

lu çizmelerle odaya girmek münasip düş-

millet-i necibe-i Osmaniyeyi dest-i raşadarın-

meyecek, çıkaralım’, kelam ve harekâtına

dan yakalayip nâmutenahi sahra-yı selame-

karşı Nafi Baba çizmeleri çıkarmaktan men

te attınız! Pençe-i kahhar-ı istibdadın rabka

ile, ‘İslamiyetin namusunu izhar, makam-ı

bî-rahmette esaretin zincir bî-emanında kal-

hilâfetin binasını imar maksad-ı âlîsiyle

mış bu sebeple feryad-ı mededcûyâneleri, o

çalışan hürriyetperver askerlerimizin çiz-

vavila-yı cangüzaraneleri afakı tutmuş olan

melerindeki tozlar toz değil, bizim gibi bi’l-

bu zavallı mazlumîn ümmeti şadan ettiniz.

cümle muhibban-ı meşrutiyetin tûtiyâsıdır’,

Saadetini temin eylediniz.

cümleleriyle mukabele etti.
Yirmi dakika sonra piyade tarzında yüz
yetmiş zabitten mürekkep bölük dahi vatan
şarkıları söyleyerek dergâha yaklaştılar ve
tekkenin hâricinde silâhlarını bırakarak içeriye girdiler.
Biraz sonra cümlesi yemek odalarında
bulunuyorlar idi, askerlerle beraber gelen
fotoğrafçı bu cemiyetin birkaç türlü resmini

Milleti kerive-i izmihlâle düşüren, sizi
vatandaşlarınıza ihanetten tarik-i selamete
sevk eden idare-i müstebideyi, hainleri, o
tîğnema-yı celadetinizi parlatmakla kahrettiniz. Zincir-i esareti kopardınız, parçaladınız! Şimdi o parçalar zemin-i pist-i tezellülde sürünüyor! Yaşayın, asker yaşayın! (Alkışlar) Dehşetle uykudan uyanın bir arslan
gibi kemâl-i satvet ve azametle yerinden
sıçrayan bu millet-i Osmaniye ile yekvücut

aldı. Zan ederim Nafi Baba’nın da paşalar

olarak bî-mehaba meydan-ı şecaat ve mü-

ile otururken resmi alındı. Hurşit Paşa’nın

barezeye atıldınız, dünyayı hayrette bıraka-

-yazmağa vakit bulamadığım- askeri birkaç

cak derecede şanlı bir galibiyet ihraz ettiniz!

kelâmlarını müteakip Nafi Baba’da İbra-

Hakikat!... Bugünün hâtırası ilelebed kalbi-

him Efendi’ye şu nutuklarını okutturdu ki,

mizde çaygir olacak! Oh! Bir kere bugün ne

hazırûn tarafından şiddetle alkışlandı.

kadar bahtiyarız ki bu ruz-ı fîruzu kemâl-i

Suret-i Nutuk

şevk-i sürur ile alkışlamak şerefine nail ve
muvaffak olduk! Sizi hiçbir zaman duadan

Asker! Ey müessis-i bünyan-ı hürriyet!

unutmayacağım. Bu muzafferiyetler, bu

İşte bir rûz-ı mesadet ki şimşir-i celâdetiniz

muvaffakıyetler nusretullahiye ile sonra si147
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zin celâdet ve hamiyetinizle husûl buldu.

tir. Bugün bunların dört yüz milyona yakın

Yaşasın şanlı ordumuz yaşasın.

ahalisi bu ahali-i İslamiyesi hayırsız Frenkle-

Bu aralık talimgâh müdavimlerinden
Ömer Lütfi Efendi namında bir zât gayet
güzel bir nutuk irat edip, bütün kalbimizden sudur eden bülend-avaz ile üç defa,
‘Padişahım çok yaşa’, duası tezkar kılındı.
Talimgâh kumandanı Cemil Bey hazretleri,
‘Evet! Şanlı ordumuzun mukaddes vatan
muazzez ve milletimize ifa etmiş ve edeceği
hizmetlerine ne kadar sena havan olsak yine

rin elinde esir kalmışlardır. Hemen Cenab-ı
Hak devletimizle İran hükûmeti kardeşimizi muhafaza buyursun. Zira kala kala
makam-ı hilafette şu devlet kalmış gibidir.
Müslümanların başlarına gelen felâketler
birbirleriyle güzel geçinip sevişemediklerinden ileri gelmiştir. Buna da sebep Yezid’in
babası Muaviye’dir. Bunun icadı olup üç
sene kadar devam eden bir politikadır.

azdır. Fakat şu üzerinde bulunduğumuz

Cenab-ı Hakk’ın bize gönderdiği kitap-

toprakları yalın kılıçlarıyla fetheden ecdadı-

la bildirdiği ahiret için lâzım olan Evlad-ı

mıza temeli nâm-ı Peygamberi şeklinde atıl-

Resûle muhabbeti inkâr ve dünya için icap

mış şu kaleye, tepede yatan şühedaya birer

eden meşveretin kaldırılmasıdır ki bundan

Fatiha ihda eylemekliğimiz vaciptir’, diye-

hâsıl olan beyne’l-islam tefrika pek büyük-

rek o toprakta Osmanlılık namına ilk feda-

tür. Ehl-i İslam arasında bu tefrika devam

yı can eden kardaşlarımızın bugün bir yığın

ettikçe hükûmetimizin şevketine olacak zi-

taşlı bir tarladan ibaret görünen kabirlerine
-kabristan-ı şühedaya- Fatihalar okundu.”
(Muhibban, Yıl 1, Sayı 8, s. 70-71)
Muhibban Necef’e konsolos gönderilmesi düşünülen kişiyle ilgili çekincelerini de dile getirmiştir. Muhibban’a göre
Necef’e konsolos gönderilmesi düşünülen

yan pek aşikârdır. Bugün bu ayrılmanın devamı yalnız din kardeşlerimizin taassubu,
cehaleti değildir. Hükûmetimizin selâmetini
istemeyen düşmanlarımızın bu husustaki gayretleri akla gelmez bir derecededir.
Acem din kardeşlerimizin bizden bin kat
fazlasına kan dökerek elde ettikleri meşrutiyetlerine Moskofların şu iki sene zarfında

kişi Alevilik-Yezidlik meselesini açıp Müs-

ektikleri ve hâlâ ekmekte oldukları zehirler

lümanları birbirine düşürmeye çalışacağın-

cümle âlemin gözü önündedir. Haksız yere

dan Hariciye Nazır’ından bu kişi hakkında

Acem düşmanı olan, kalbi olarak bize dost

gerekli tahkikatın yapılması istenmiştir.

olamaz, bu tabiidir.

Hariciye Nazırı’na bu konuda yazılan ve
Muhibban’da yer verilen yazı şöyledir:

Tasavvur olunan İttihad-ı İslamı mezara gömmeğe çalışan bir hükûmet şimdi de

“Hariciye Nazırı Rıfat Paşa Hazretle-

Necef gibi en ziyade İttihad-ı İslama mektep

rine. Paşa hazretleri malûm-ı âliniz olsa

olacak bir memleketimize daima Alevilik-

gerektir. Şimdiye kadar mü’min olarak elli

Yezidlik bahsini açarak Ehl-i İslamı birbiri-

iki hükûmet-i İslamiye mahv olup gitmiş-

ne düşman etmeği kendisine bir vazife bilen
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adamı konsolos göndermeğe kalkmış ve hü-

adam Bektaşi’den diye tekaüt olur mu? Ve

kümetimize kabulü için müracaat olunduğu

tekaütlüğüne sebep Bektaşiliği bulundu-

haber alınmıştır. Rica ederiz bu adam hak-

ğu elindeki evrak-ı resmiyede derkenar

kında tahkikat icra etmeden kabulü cihetine

olarak bulunur mu? Sakın bu adam gece

gitmeyiniz. İslamların ittihadına lüzum gör-

gündüz sarhoş bir şey olmasın? Bektaşi-

müyorsanız bari tefrikasını hoş görmeyiniz.

lik isnat olmasın? Sizden eminiz ve bunun

Necef’e konsolos gelecek herifin meşrebi,

tahkikatıyla hakikat hâlin bildirilmesini

bunu gönderen hükümetin bundaki maksadı

rica ederiz.” cevabı verilmiştir (Muhibban,

bizim dediğimiz gibi çıkarda yine o memu-

Yıl 2, Sayı 3, s. 128.). Bu konuyla ilgili ola-

riyete bu adam tayin olunursa yakın zaman-

rak Jandarma binbaşılığından emekli Rıza

da Tahran sefaret-i seniyesine Kabine’ye de

Bey’e: “Mamuretü’l-azîz vilayeti jandarma

Fatih vaizlerinden merhum Yoğurtçu Emin

alayının üçüncü Malatya taburunun beşinci

Efendi’nin damadı Nuri Efendi’nin tayin

Akçadağ bölüğü mülazım-ı sanisi otuz dört

olunacağına şüphemiz kalmaz efendim.”

yaşında, alil ve imrazdan salim, künyesi le-

(Muhibban, Yıl 1, Sayı 10, s. 83-84)

kesiz, okur-yazar, vukuflu, son derece cesur

Öte yandan Muhibban Bektaşilikle alakalı halk arasında çıkan dedikodulara ve
söylentilere, ayrıca dergiye bu tür konularda sorulan sorulara cevaplar vererek tarikatın savunuculuğunu yapmıştır. Örneğin
Manastır’dan Yüzbaşı Şükrü Efendi’ye:
“Bektaşilerin namusuna dokunacak tarzda
yazı yazan öyle gazete yoktur. Hem olamaz
da, vakıa bundan dört beş ay evvel o yol-

ve o kadar namuslu olduğu sicil-i ahvâl varakasında münderiç bulunduğu hâlde tam
manasıyla mükemmel bu zabıta memurunun, beş çocuk pederi bu bî-çare aile reisinin, Bektaşi olmasından dolayı bir Yezid’in
sözüyle tekaüt edilip ekmeğinden mahrum
bırakıldığı hakkında Harputlu Zülfü Efendi
namına yazmış olduğunuz mektubunuzu
neşredemeyeceğiz. Neşredemediğimize başka mana verilmesin. Menfaat-i memlekete

da bir gazete yazı yazmış ve yazdığı gün

ait oldu mu, bizim nazarımızda bir Bektaşi

hükümet tarafından gazetesi kapatılmıştır.

ile Yoğurtçu Emin Efendi beyninde bir fark

Sahibi cezaya düçar edilmiş olduğu haber

yoktur. Mesele mühim olduğu için tahkikat

alındıysa da o gazeteyi bulmak kabil ola-

icra edeceğiz. Doğru ise gelecek nüshamızda

madı. Paranız postadadır” denilmiştir (Mu-

aynen neşrederiz. Buna emin olunuz. Ayıp

hibban, Yıl 2, Sayı 3, s. 128). Yine Harputlu

değil â o ilamın resmi bir derkenar olduğu-

Zülfü Efendi’ye: “Hükümetin istibdatta et-

na inanamıyoruz. Sırrahu latife veya iğfal et-

tiği bir kabahat meşrutiyette cinayet sayılır.

mişlerde o mektubu bize öyle yazmışlar gibi

O hâlde devr-i sabıkta olmayan bir zulüm

geliyor. Sivas’tan gelen mazbatanın suretini

şimdi nasıl olabilir? Sizin okumuş, yazmış

bize yollarsanız işte o zaman hizmet etmiş

bir adam olduğunuz anlaşılıyor. Siz buna

olursunuz.” şeklinde mukabelede bulunul-

nasıl inandınız? Otuz beş yaşında olan bir

muştur (Muhibban, Yıl 2, Sayı 4, s. 135)
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Muhibban dergisindeki önemli nok-

bütün iftiradır. Her hâlde şu yeni Cemiyet-i

talardan biri de yönetim-tekke ilişkileriyle

Sûfiye Nizâmnâmesi neşr olunmadan iyiliği

ilgili bir olay üzerinde geniş geniş durulu-

fenalığı hakkında söz söylemek câiz olamaz,

yor olmasıdır. Dergide yayınlanan bilgiden

söylense bile doğru olamaz. Bizi en ziyade

anlaşıldığına göre Osmanlı Devleti Bektaşi

müte’essif eden şey bir ‘Cemiyet-i Sûfiye-i

Tarikatı da dâhil olmak üzere birçok tarika-

Aleviye’ teşekkülü hakkında müzâkerelerin

ta özel günleri için yemek, et ve tatlı yapma

cereyan etmesi ve bize mürâcaatlarıdır.” yo-

konusunda mali yardımda bulunmaktadır.

rumunu yapmıştır (Muhibban, Yıl 2, Sayı 4,

Muhibban tarikatlara yapılan bu yardımla-

s.132).

rın meşrutiyet meclisi tarafından kesilmek
istenmesini şiddetle eleştirmiştir. Ayrıca
Bektaşi tekkelerine yapılan aşure yardımları
ile ilgili Meclis-i Mebusan’daki tartışmalar
ve konu ile alakalı Osmanlı Meclis-i Mebusan zabıtları Muhibban’da yayınlanmıştır
(Muhibban, Yıl 2, Sayı 6, s.149-152).
Muhibban tasavvuf erbabı arasında
birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla o
dönemde bir Cemiyet-i Sufiye kurulması
çalışmalarını da desteklemiştir. Cemiyet-i
Sufiye kurma çalışmaları sırasında yaşanan
tartışmalarda Muhibban dergisi: “Cemiyet-i
Sûfiye ittihâda değil nifaka gayret edecek imiş. Resmen merbût bulunduğumuz
Meclis-i Meşâyih’in kaldırılmasına çalışacak
imiş!!... Evlad-ı Resûle zulüm ettikleri tari-

Bektaşi tekkelerinde yaşanan vefat haberleri de Muhibban sayfalarına yansımıştır. 14 Haziran 1911 tarihli sayıda İlbasan
sancağına bağlı Martaneş köyünde Bektaşi
Tarikatı’ndan Bâlî Sultan Dergâhı Post-nişini
Yaşar Baba’nın nisanın yirmi üçüncü günü
cumartesi gecesi vefat ettiği ilan edilmiştir
(Muhibban, Yıl 2, Sayı 6, s.152).
Bu haber ve yorumlara ilave olarak
Muhibban’da Kamus yazarı Şemseddin
Sami Bey’in Bektaşiliğe mensup olduğu bilgisi verilmiştir (Muhibban, Yıl 1, Sayı 11,
s. 90). Ayrıca Şehitlik Tekkesi’nin meşhur
şeyhi Mahmud Baba’nın bir resminin ve
terceme-i hâlinin derginin birinci yılının 8.
sayısında yayınlanacağı haber verilmiş, fa-

hen sâbit olanlara lanet edenler cemiyete

kat yayınlanmamıştır (Muhibban, Yıl 1, Sayı

aza olarak kabul edilmeyecek imiş. Alevi

7, s. 56).

meşrebinde olanlar himâye edilmeyecek,
Bektaşilerin tekkeleri ise birer birer ellerinden alınacak, bunların mahvına gidilecek
imiş? Dünyada bu kadar saçma olur mu?
Şu zamanda bir adam bir cemiyet bir şahsa, bir gürûha ‘bu dini bırak, bu mezhebi
kabul et. Felancaya lanet etme. Ona muhabbet etmekten vaz geç’ diye bilir mi? Bunlar
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Muhibban dergisinin sahibi ve başyazarı Hacıbeyzâde Ahmet Muhtar tarafından
üretimi yapılan tâclı rafların dergide reklamı yapılmıştır. Bu tâclı raflardan üzerinde
“Ya Hacı Bektaş Veli” yazılı ve Bektaşi tâclı
olanlar da vardır (Muhibban, Yıl 2, Sayı 7-8,
s.162).
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Muhibban’da Ehl-i Beyt, Kerbela,
Şiilik-Sünnilik
Muhibban’da Ehl-i Beyt, Hz. Hasan, Hz.
Hüseyin ve Kerbela konuları çeşitli iktibas
ve alıntılarla işlenmiştir. Örneğin ikinci yılın
ilk sayısında Şeyh Abdülkadir Efendizâde
Seyyit Muhtar Bey’in “Hânedân-ı Seyyidü’lBeşer E’imme-i İsnâ Aşar” adlı eserinin Ehl-i
Beyt’in kimler olduğu anlatılan ikinci kıs-

mizin nezd-i saâdetlerinde yünden maʻmûl
bir örtü var idi. Risâlet me’âb efendimiz,
yekdiğerini müteʻâkib vârid olan, Hazret-i
İmam Hasan, İmam Hüseyin, Fatimetü’zZehrâ, Aliyyü’l-Mürtezâ aleyhimü’s-selâm
hazerâtını âbâ-yı saâdet ihtivâları altına
aldıktan sonra mezkûr ayet-i celîleyi okudular’ diyerek Hazret-i Âişe radıyallahu
anhânın vuku-ı hâli nakl eylemesidir.

mından iktibas yapılmıştır. Bu yazıda ayet

İkincisi: Sünen-i sermezinin Menâkıb-ı

ve hadisler ışığında Ehl-i Beyt’in Hz. Ali,

Ehl-i Beyt bahtında Ömer bin Ebî Seleme’nin

Hz. Fatıma, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’den

-ki Resûlullah Efendimizin üvey oğlu idi-:

ibaret bulunduğu dile getirilmektedir. Yazı

Bu ayet-i kerime ümmü’l-mü’minîn Ümmü

şöyledir:

Seleme hazretlerinin hânelerinde şeref-i

“Muhibbân’ın sebeb-i iftihârı Şeyh Abdülkadir Efendizâde Seyyid Muhtâr Bey
Efendi kardeşimizin Hânedân-ı Seyyidü’lBeşer, E’imme-i İsnâ Aşar nâm eser-i âlîsinin
derdest-i tabʻ ikinci kısmından bir parça:
Yâ Ehl-i Beyt, Allah Teʻâla hazretleri ancak
sizden lâzımü’l-ictinâb her türlü ahvâli bi’lizâle kemâl üzere sizi tathîr etmek murâd
eder. Me’âlinde olmak üzere şeref nâzil olan
(İnnemâ yüridullah li-yüzhibe ankümürricse ehlü’l-beyt) (ve yütahhirüküm tathîrâ)
ayet-i kerîmesinin Hazret-i İmâm Aliyyü’lMurtezâ, Fatımetü’z-Zehrâ, İmam Hasanü’lMüctebâ, İmam Hüseyin Seyyidü’ş-Şühedâ
selâmullahu aleyhim haklarında nâzil olduğunu müfessirinin kısm-ı aʻzamı beyan
ve ber vech-i âtî ehâdis ve rivâyât-ı celîleyi
ittihâz-ı burhân eylemişlerdir.

nüzûl edince Resûl-i Ekrem -SAV- Efendimiz: Ali, Fatıma, Hasan, Hüseyin radıyallahu anhüm hazerâtını davetle üzerlerine
kesâ-yı şeref ihtivâlarını örttükten sonra,
‘Yâ Rabbi! Benim Ehl-i Beytim işte bunlardır. Me’âlinde olmak üzere şeref nâzil olan,
(İnnemâ yüridullah li-yüzhibe anküm ürricse Ehlü’l-Beyt) (ve yütahhirüküm tathîrâ)
ayet-i kerîmesinin Hazret-i İmâm Aliyyü’lMurtezâ, Fatımetü’z-Zehrâ, İmam Hasanü’lMüctebâ, İmam Hüseyin Seyyidü’ş-Şühedâ
selâmullahu aleyhim haklarında nâzil olduğunu müfessirinin kısm-ı aʻzamı beyan
ve ber vech-i âtî ehâdis ve rivâyât-ı celîleyi
ittihâz-ı burhân eylemişlerdir. Vâcibü’lictinâb her türlü ahvâlden sen muhâfaza
eyle’ demek olan, (Allahım! Hüve lâ Ehl-i
Beyti fezhab anhümür-ricse ve tahhirhüm tathîrâ) duâya icabet etmesini refʻ-i

Birincisi: Sahîh-i Müslim’de muharrer

kabulgâh-ı cenâb-ı kibriyâ eylediler. Hatta

olduğu veçhile, ‘Birgün sabahleyin beni

o aralık Ümmü Seleme hazretlerinin, ‘Yâ

zîşân sallî aleyhi ve âlihü’r-rahman Efendi-

Resûlullah, ben dahi o Ehl-i Beyt ile beraber
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miyim?’ yollu niyaz-i istizahkârânesine ce-

Elhâsıl (innemâ yürîdullah… ilah) ayet-i

vaben Fahr-i Âlem (SAV) Efendimiz, ‘Sen

kerîmesi Ehl-i Beyt-i Nebevi’nin menba-ı

yerinde otur. Zira benim için hayırlısın’ bu-

fezâ’ilidir. Birçok meâser-i aliyesini müşte-

yurdular, diye rivâyet etmesidir.

mil ve müşʻirdir.

el-Eska’dan,

Zira bu ayet-i celile, imanı vacip olan

mufahhar-ı mevcudât-ı aleyh ittizalü’s-

şeyde günah yahut şek manasına olan

salavât Efendimizle Hazret-i İmam Ali, Ha-

‘rics’in kendilerinden izalesi ve sâir ahlak

san, Hüseyin -selâmullahi aleyhim- hücre-i

ve ahvâl-i mezmumenin müşârünileyhim

saâdet-i Hazret-i Fatımatü’z-Zehrâ’yı teşrif

hazerâtından tathîri emrinde irâde-i iley-

buyururlar. Hazret-i Haydar ile Cenâb-ı

henin hasrını müfîd olan ‘innemâ’ ile tasdir

Zehrâ’yı, önlerine, İmameynü’l-İhsaneyn

ve ibtida buyurulmak ve ‘tathîren’ ile ayete

efendilerimizi mübârek aguş-ı şefkatlerine

hitam verilmek ve tenevvü’ünü dahi tazim

bi’l-iclâs mezkûr ayeti okudukdan sonra,

ve teksir manasını mutazammın olmak gibi

Üçüncüsü:

Vâsilet

bin

‘Yâ Rabbi! Benim Ehl-i Beytim işte bunlardır. Vâcibü’l-ecnâb her türlü ahvâlden

birçok nükât-ı hafiyeyi câmi ve gavâmiz-i
dakîkayı muhtevidir.

muhâfaza eyle’ buyurdular diyerek sâhib-i

Her ne kadar bazı zevât-ı mezkûr

mezheb Ahmed bin Hanbel’in ihrâc etmesi-

ayet-i kerîmede ki ‘Ehlü’l-Beyt’ten murâd

dir.

yalnız hazret-i müşârünileyhim olmayup
Dördüncüsü: İbn Cerîr’in, Taberâni’nin,

İbn Ebi Şîbe’nin, Hâkim’in, Beyhaki’nin,
müşârünileyh Vâsilet bin Eska ve Ebu Said
el-Hudrî -radıyallahu anhümâ-dan, ‘Bu
ayet-i celîle (Nebi-i Muhterem Efendimizle

bilcümle ezvâc-ı tâhirât ve ‘Beni Hâşim ve
‘Muttalip’ten hâiz-i şeref-i iman olanlar dahi
dâhildir zehabında bulunmuşlar ise de bu
zevât ve ictihâdlarında isabet edememişlerdir.
Filhakika dedikleri gibi olsa idi ev-

Ali, Fatıma, Hasan, Hüseyin) salavâtüllahi
aleyhim hazerâtı haklarında nüzûl etmiştir’

vel

diye ihrâc eylemesidir.

risâletpenâhîye celb edebilmek iktidârını

Beşincisi:
miz

Sultanü’l-enbiyâ

müşârünileyhim

hazerâtını

Efendikıssâ-i

saâdetleriyle puşîde ve arzularına dest-i

emirde

teveccühât-ı

mahsûsa-i

gösterdiği için ‘gülmeynî yâ hümeyrâ’ gibi
nüvâziş-i Peygamberiye mazhar olan ‘Âişe’
-radiyallahu anhâ-nın olması icap eder idi.

mübâreklerini vaz buyurduktan sonra, (Al-

Sâniyen kendisi hazır bulunduğunu

lahım en hüve lâ âl-i Muhammed, fâcʻal

ve hânesinde ayet-i celîlenin şeref-nâzil ol-

salavâtin ve berekâtin alâ âl-i Muhammed,

duğunu ve beni muhterem Efendimizin

kemâ caʻalet alâ İbrahim ve alâ âl-i İbrahim

müşârünileyhim hazerâtını ridâ-yı said-i

inneke hamîdün mecîd) buyurmalarıdır.

ihtivâları altına alıp da münhasıran ‘İşte
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“Bir Dergâhın Aşûre Gecesi

Ehl-i Beytim bunlardır’ diyerek dua buyurduklarını ve kendisinin dahi zümre-i âl-i
abâ’dan bulunması arzusunu izhar eylediği hâlde kabul buyurulmadığını serâhaten

Hoca Vildan Efendi hazretlerinin vaazları

rivâyet eden ‘Ümmü Seleme’ -radiyallahu

Muharrem’in yirmi beşinci perşembe

anhâ-nın olması lâzım gelirdi. Sair rivayet-

akşamı Üsküdar’da Rıfâî âsitânesinde mer-

lerin dahi rivayette velûd-ı lâleten yahut

siye okunacağını haber alır almaz gitme-

ima suretiyle olsun bir işaret görüleme-

ğe niyet ettim. On beş senedir o tekkeden

mesi ezvâc-ı tâhirâtın ve Beni Haşim ve

mahrûm idim. Devr-i istibdâdda orası da

Muttalib’in müctemian değil hatta istisnâen

mimlilerden idi.

birisinin o âlim-i alâ-yı âl-i abâ’ya dâhil olmadıklarını ispat eder.

Havanın fenalığına hiç bakmadım. Saat
on yoktu, bir arkadaşımla Üsküdar’a geç-

Ber vech-i marûz delâ’ile ve berâhîn-i

tim. Dergâha çıktım. Misafirler henüz gel-

kâtı‘a-i sâ’ireye istinâden: Hamse-i âl-i abâ

meğe başladıklarından şeyh odası oldukça

manasına olmak üzere kabul edilmek lâzım

tenhâ idi. Bir saat kadar birkaç zât ile bera-

gelen ‘Ehlü’l-Beyt’ten anlaşılacak başka bir

ber biz de Şeyh Rıza Efendi’nin sohbetinden

manâ-yı teşmîl var ise o da hazret-i Murtezâ

istifâde etmeğe vakit bulabilmiş idik.

ve Zehra’dan vücûda gelen, tecellîn ve
necîbîn-i Hazret-i İmam Hasan ve Hüseyin
selâmullahi aleyhimin sülale-i tahirelerine
alâ yevmi’l-kıyâm mütelselen devâm edecek evladlarına yani şerefâ ve sadât-ı kirâm
hazerâtına ait olabilir.” (Muhibban, Yıl 2,
Sayı 1, s.106-107)
Yine

ikinci

yılın

ikinci

sayısında

Üsküdar’da Rıfai Tekkesi’nde Hoca Vildan
Efendi’nin verdiği vaaz sırasında tutulan
notlara yer ayrılmıştır. Bu vaazda Vildan
Efendi uzun uzun Hz. Fatma’nın faziletlerinden bahsetmiş, Hz. Fatma, Hz. Hasan ve
Hz. Hüseyin hakkında Hz. Peygamber’in

Bir iki saat sonra dergâhta oturacak yer
hemen kalmamış, kalabalık bastıkça basmış
idi. Nihayet yatsı ezanı okunmadan âbdest
tazeleyip semahâneye girmeğe mecbûr oldum. Eski arkadaşlarımdan Celal’in yanında bir yer buldum.
Nazar-ı dikkatimi büyük bir rahle ile
ona münâsip bir minder celb etti. Bu ne,
dedim Celâl’den ‘dergâhın şeyhi Rızâ Efendi vaaz edecekmiş cevâbını aldım. Celal’in
yanındaki zât, hayır dedi. Şeyh odasında
Hoca Vildân Efendi’den ricâ ettiler, o vaaz
edecek.

hadislerini açıklamıştır. Vaaz birkaç sayıda

Aklıma ‘Muhibbân’a bu vaazdan istifâde

parçalar halinde yayınlanmış, ilerleyen bö-

ettirmek ciheti geldi. Semahâneden çıktım.

lümlerinde Kerbela hadisesine de değinil-

Arkadaşımı buldum. ‘Meşhûr Vildân Efen-

miş, Yezid’in küfrüne hükmedilmiştir. Yazı-

di vaaz ederken sözlerini bir kağıda alabilir

nın tamamı şu şekildedir:

misin. Sonra Muhibbân’a derc edelim’ de153
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dim. ‘Hay hay’ dedi, sen yalnız birkaç tane

mürîd meslek-ı sûfiyede bulunan bir mürşi-

kurşun kalem, beş altı sahifede kâğıt bul, üst

de intisâbda istifâdesini müteassirdir.

tarafına karışma. Kalemler bulundu, lakin
matlûb miktârda kâğıt bulmak güç. O aralık gözüme Tayyar Dede ilişti. İşi anlattım.
Fedâkâr derviş o havada sokağa gitti. Kırk
paralık kâğıt buldu geldi.

Kezalik fıtraten zühd üzerine bulunan
bir mürşid, sûfiye fıtratında olan bir mürîde
ifadesi müteassir olur. Tarîk-i sûfiyede bu
muhabbet-i vicdanidir, zühd kalbîdir, tarîk-i
aşkda rûhânidir.

Namaz kılındı bitti, mihrâp önüne o
rahle ile minder kondu. Önüne çıraklar dizildi. Evrâd okunmadan Vildân Efendi vaazına başlamış idi.

Sûfiye tabirinde iki şey hâtıra gelir ki biri
muhakk-ı sûfiye, diğeri ebâtıl-ı sûfiyedir.
Ebâtıl-ı sûfiyenin sözleri felsefe ile memzûc
olduğundan bunları tasvir işime gelmez. Bu

Amma nasıl vaaz? Çok geçmedi cemaa-

fakirin mesleği aşk üzerine olduğundan bu

tin feryad-ı figanından hocanın sözleri işitil-

mevzû-ı refîki aşk üzerine tasvir edeceğim.

mez oldu. Esâsen o da pek söz söylemiyor,

Tarîk-i zühde gelince bu dahi yâ sûrî ya

söylemek istediğini ağlayarak anlatıyor idi.

hakîki olur. Sûrî bulunanlar melbis-i müşek-

Bereket versin arkadaşım rahlenin pek
yakınına oturmuş, o kelamları zapt etmeğe
çalışmıştı.
İşte

kil bulunupda hakîkaten zâhid bulunmayan
mürâilerdir. Bunlar lisân-ı şirâde metûndur.
Zühd-i hakîki ise dünyada muarrız bulunan
zevât-ı kirâm hakkında bir vasfıdır ki nazar-ı

Vildân

Efendi’nin

o

geceki

takrîrlerinin hemen aynen sureti.
Yâ Allah yâ kayyum bism… Allahım…
Derbahâşîn tabîhümâ minke ellezi evd

şerde mergûbdur.
Ve bu cihetle Peygamberimiz Efendimize dahi ezhed nâsî ıtlak olunmuştur.
Mesleğimiz tarîk-i aşk olduğundan

anhümâ ez-zehrâ ketebe nûru behüma iley-

işarü’l-ulemâ

ke kemâdet min ilhat tenfebbihâ elbâ’ dîn-i

Şerafeddin Mehmed ibn Saîd el-Bûsîrî

zemîn-i zaman bahtımıza refîk bir mevzû

hazretlerinin medh-i cenâb-ı Peygambe-

teşkîl ediyor ki muhabbet-i Ehl-i Beyt’dir.

ri ve nice mucezât-ı bâhireyi hâvî ve Ehl-i

Şu mevzû-ı refîk üç meslek üzerine şerh

Beyt

edilir. Bütün turuk-ı aliye-i mevcûdede şu

mübârekelerden birkaç beyt intihâbla bahs-i

üç meslek üssü’l-esâsdır. Sûfiye, zühd, aşk

mezkûru tasvîr edeceğim.

meslekleridir. Bir mürşid, bir tabîb-i manevî
demektir ki mürîdinin istidâd-ı fıtriyesini
keşf etmedikçe aralarında irşâd ve istirşâd
zuhûr edemez. Fıtraten ehl-i aşk olan bir
154

alemü’ş-şuarâ

hazerâtını

senâyı

Ve Bericâneteyn……
Küntü teve’îhimâ…..

olan

müşir

Şeyh

kasîde-i
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Nâzım-ı müşârünileyh ricâ ve mesûleti

sadımı arz ve beyan için kendilerine mülâkî

isâf maksadıyla Peygamber-i zîşan hazret-

olmak üzere arkalarından gidiyordum. Ta-

lerine hitâb ederek ve ricâsını kaseme îtina

nıyamadığım bir zât birdenbire Hazret-i

ederek buyurdular ki:

Peygamberin önüne çıkıyordu ve bir az gö-

Yâ Resûlüllah senin iki reyhânın olan

rüştükten sonra gâip oldu.

Hüsneyne kasem ile arz ederim ki benim

Bilâhare Resûlullah re’is-i enverlerini

mesûlümü isâf et. Sebteyn-i mükerriminin

çevirmeden ‘Beni takip eden Huzeyfe midir’

olan sevgili Hüsneynin zâtlarında mevcûd

buyurdular. Neam Yâ Resûlüllah dedim.

hissî ve manevi râyiha-i tayyibeleri senden

‘Seni ve vâlideni Cenâb-ı Hak mağfiret bu-

müntakildir.

yursun’ dediler. Burada mucize-i Peygam-

Sen bu iki cevher-i mübâreki bint-i
muhteremin

seyyidetü’n-nisâ-i

Hazret-i

Fâtıma’ya tevdî eyledin. Hazret-i Fâtıma
müstevdiadır.

Nâzımın

şu

beytinden

müstefâd olan hüküm (Benim şu iki oğlum olan Hasan ile Hüseyin dünyada
iki reyhânımdır) müfâdında olan hadîs-i
şerîfden iktibâs edilmiştir.

beri var. Cenâb-ı Huzeyfe der ki kendilerini
takipten maksadım validem ve kendim için
duâ buyurmalarını istirhâm idi. Ben daha
maksadımı arz etmeden kendileri duâ buyurdular. Sonra Resûlullah devâm buyurdu:
‘Şimdi bir şahıs geldi ve biraz görüştükten
sonra gâip oldu. Gördün mü yâ Huzeyfe, o
bir melek idi, bu vakte kadar bana müştâk
imiş. Bu gece gelecek tebşîre vesâtet etmesi-

(R.A)’nın

ni Cenâb-ı Hakk’dan ricâ etmiş, selâmullahi

fezâilinden bahs edelim. Fâtıma demek ateş-

teblîğ ile tebşîr ettiği kızım Fâtıma cennette-

ten münkati demek yalnız o mu ya? Hazret-i

ki kadınların seyyidesi, hafîdim ve reyhânım

Fâtıma’ya muhabbet olanlar dahi. Bir de

Hüseyin de erkeklerin seyyididir’.

Evvelâ

Hazret-i

Fâtıma

müşârünileyhâ hazretleri âdât-ı nisâdan
olan aybaşı görmemişlerdir. Haklarında bu
inkıtâ bir fazîlettir. Kendilerinde noksani-i
ibâdet yoktur. İşte iki cihetle o bint-i mükerrimeye Fâtıma tesmiye olunmuştur. Vech-i
mübârekleri de nur gibi tâbân olduğundan
Zehrâ tesmiye edilmiştir.

Bir gün mücemmi sahabeden Hazret-i
Peygamber suâl buyurdular:
Kadınlar hakkında efzal ibâdet nedir?
Kimse cevaba muktedir olamadı. Hazır bi’l-meclis olan Hazret-i Ali nezd-i
Fâtıma’ya geldi ve suâl-i Peygamberi ile be-

Hazret-i Âişe’den suâl ediyorlar ki

raber kimsenin cevap veremediğini hikâye

Resûlullah en ziyade kimi sever? Fâtıma’yı.

etti. Müşârünileyhâ dediler ki niçin cevap

Erkeklerden,

sahâbeden

veremedin, kadınlar hakkında efzal-i ibâdet

Hazret-i Hüzeyfe buyuruyorlar ki bir gece

odur ki erkekler onları görmediği gibi onlar

yatsıyı halef-i Resûlullahda kıldım, hâne-i

dahi erkekleri görmeyeler. Hazret-i Ali geldi

saâdetlerine teşrîf buyururlarken bir mak-

ve Fahr-i Kâinâta söyledi ve kimden öğren-

Ali’yi.

Kibâr-ı
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diği taraf-ı risâletten soruldu. Fâtıma’dan

nim o ser-i azîme tahammüle kudretim bu

cevâbını alınca ‘Elbette o benden bir parça-

kadar yâ bana o tâkat ve kuvveti ihsân eyle.

dır, kendisinde benim ilmim vardır.’

Yâ mübtelâ olduğum şu belâdan beni halâs

Diğer bir rivâyette Fâtıma’nın gazap ettiğine Allah da gazap eder. Fâtıma’nın rızâ

eyle) diye münâcâat etmiş ve kendisine gaşî
gelerek yere düşmüştü.

gösterdiğine Allah da rızâ gösterir. Çünkü

Yine nizâm buyuruyor ki: Sen Hüsneyin’i

mûcib-i gazabı muhâlif-i şer-i şeriftir, rızâsı

bağrına basar, yanına alır severdin. Şu hâl

şer-i şerîfin rızâsı olan şeydir.

ahar hurûf olan (Y) harfinin kendisine

Fahr-i Kâinât birgün Hazret-i Fâtıma
ve zevc-i muhteremi Hazret-i İmam Ali ile
mülâtafe buyuruyorlardı. Hazret-i İmâm’ın
hangimizi daha çok seversin Yâ Resûlullah
suâline

karşı

seyyidü’l-mürselîn:

‘Hiye

ehubbü ilâ minneke ve ente eizzü Ali minhâ’
buyurdular ki; ‘Yâ Ali o bana daha ziyade
sevgilidir. Sen bana daha azîz ve muhteremsin’ demektir. Bunun tefrîkini ehl-i aşka
tevdî ederim.
Birgün Cibrîl-i Emîn geldi. Kalk Yâ
Resûlullah, durma git. Çünkü ehl-i semâ
Fâtıma’nın hâlinden cûş ve hurûşa geldi.
Efendimiz hemen nezd-i Fâtıma’ya geldi,
baktı ki beyhûş ve gaşî hâliyle zemine serilmiş, başlarını mübârek dizlerine kavîdiler:
‘Kızım Fâtıma bu hâl nedir, kalk kızım
sana ne oldu. Senin bu halinden ehl-i semâ

mahsûs olan iki noktayı yanına alıp, zam eylediğine benzerdi. Sen de bunları yanından
ayırmazdın. İşte nâzımın şu beytinden çıkan
manâ yine Buhâri’nin bir hadisten iktisâp
edilmiştir. Hazret-i Hasan’dan râvidir ki,
Resûlullah beni sâğ, kardaşım Hüseyin’i
sol dizine ikâd eder ve her ikimizi de sadr-ı
saâdetlerine basarak buyururlardı ki Yarabbi bu iki evladım Hüseynine merhamet eyle,
zira ben her ikisini sever ve merhamet eylerim.” (Muhibban, Yıl 2, Sayı 2, s.113-115)
“Hâsılı efendim imâmeyn hazerâtı hakkında bu gibi ehâdis ve tebşîrât pek çoktur,
sebeb-i şehâdetleri malûmdur.
Yezid Hazret-i Hasan’ın zevcesi Cade’ye
müşârünileyh hazretlerini tesmîm için yüz
bin dirhem gönderdi, fakat öyle bir zehir ki
tesîri âtî değil belki, kırk günde icrâ-yı tesîr

cûş ve hurûşa gelmişlerdir.’ Seyyide kalktı.

etti. İşte yüz bin dirhemin sebeb-i sarfı bu.

Hicâbından başı önüne eğilmiş. Resûlullah

Hâl-i ihtizâra geldi, Hüseyn’i çağırdı. İşte

anladı ki Cenâb-ı Hakk’a münâcât etmiş.

ben âzm-i âhar sümme seyyidetü’n-nisâ

Acaba sûret-i münâcâatı ne idi. (Yarabbi

hazret-i Âişe (RA)’dan istîzân etmiştim.

sen buyursan ki kadınlarda Peygamberle-

Kabul buyurmuşlardı. Vefatımdan sonra bir

rin takati bu kadar bulunamaz. Peygam-

daha sor, eğer muvafakat buyururlar ise beni

berlerin tahammül ettikleri şeye tahammül

ceddim nezd-i cenâb-ı Peygamberin yanına

edemezler. Yarabbi senin eğer pederim

defn et. Eğer olmaz derler ise ısrar etme,

Resûlullah ile beynimizde bir şey varsa be-

nizâ çıkarma, diye vasiyet buyurdular.
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Vefatlarında Hazret-i Hüseyin bi’l-

kalpleri müte’essir olmadı. Bu e’imme-i di-

mürâcaa Hazret-i Sıddıka’dan (neam ve

nin hakkına riâyet vacip iken, istihânenin

kerâmte) yani baş üstüne cevabını aldılar.

son derecesine vardılar ve her türlü cefâyı

Medine Valisi Mervan adem-i muvafakat

reva gördüler. Nazımın bu sözü dahî (Femâ

göstermekle ısrar etmeyip niza çıkarmadı-

yekt…) ayet-i celilesinden iktibas edilmiştir

lar ve ol hazreti Bakîa’da valideleri nezdine

ki küffârın vefatına sema ve arz ağlamaz,

defn ettiler.

mazmunundadır. Mü’min ise vefat ettiği

Hicretin üçüncü sâlında nısf-ı Şaban’da
Hazret-i Hasan ve bir sene sonra aynı mâhda
Hazret-i Hüseyin dâr-ı dünyâyı teşrîf buyurmuşlar ve Hazret-i Hasan 47, Hazret-i
Hüseyin 56 yaşlarında vefat buyurmuşlardır. Hazret-i İmam Hüseyin Efendimizin
şehadetleri altmış târih-i hicriyesindedir, ne

vakit kırk gün sema ve arz ona beka eder.
Zira mü’minlerin semada iki kapısı vardır.
Birisi rızk, birisi amel kapısıdır. Mü’min vefat ettiği vakit bu iki kapı o zatı gâip ettiklerine ağlarlar. Bir mü’mine sema ve arz kırk
gün ağlarsa ekmelü’l-beşer olan imameyn
ağlamaz mı?
Hüseyin’e hem arz hem Cibrîl hem

biliyoruz. Son derece güzel bir beyt var ki
târih-i vefatlarıdır:
Ândım ki vâ hasîdâ tîğ-i belâ keşîdened
Hâ’if bekfet kalb-i nebî berîdened

Peygamber ağlamıştır. Bunlar için dökülen
gözyaşları nur olarak cennette mahfuzdur.
Peygamber nasıl ağladı, bir gün Cibrîl-i
Emîn nezd-i Resûle gelerek dedi ki: Senin

Manası: Vâh Hüseyin ol zaman ki senin

reyhânın olan İmâm Hüseyin şehit düşecek-

başına tîğ-i bela çektiler. Semavî bir hâif nida

tir. Al şu toprağı kokla. Efendimiz toprağı

etti. Senin başını kesmediler, kalb-i nebiyi

alıp kokladılar ve ezvâc-ı mutahharâttan

kat ettiler. Bakın şu beytte ne kadar sanat

Ümmü Seleme hazretlerine; ‘Al bu toprağı

var. İkinci mısradaki nebi kelimesi ebced he-

sakla. Hüseyin’in şehit düştüğü vakit bu to-

sabıyla (n=50, b=2, y=10) ceman altmış iki,

rağı kana tahavvül edecektir.’ buyurdular

nebi kelimesinin kalbi olan b ki ikidir. Kat

ve mübarek gözlerinden yaşlar döküldü. Ve

edilince yani hazef edilince n ile y kalır ki ce-

üçü dahi ağladılar. Acaba vefatlarından son-

man altmıştır ve târih-i vefât-ı Hüseyni’dir.

ra ağladılar mı? Evet, Ümmü Seleme diyor

Vakset minhüm kılıp Ali men
Yektü’l-arz fekadhüm ve’s-semâ
Nûr-ı ayn-ı Nebî-i Zişân olan Ehl-i Beytin fikdân ve ziyâından sema ve ehl-i sema
arz ve ehl-i arz bütün ağladılar.
O melûnların âh ne sengin kalpleri var-

ki:
Hazret-i Peygemberi Hazret-i Hüseyin’in şehit olduğu vakit rüyamda gördüm, kendileri ağlıyorlar ve re’s-i saâdetleri
muğber bir hâlde bulunuyordu. Ve sebeb-i
bekâlarını sordum. Oğlum Hüseyin bu gece
şehit oldu, buyurdular.

mış ki bu kadar ettikleri ezâlara karşı asla
157

ALEVİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Hazret-i İbn Abbas dahi görmüşlerdir.

Şam’da bir kasr-ı mahsûsda saklayıp

Cenâb-ı Peygamber pek me’yûs bir hâlde

hürmet ve ikram ede idin. Senin maksa-

idiler. Yed-i saâdetlerinde bir sarâhı tutu-

dın yine hâsıl idi. Hâsılı Hüseyin’i katle bir

yorlardı. İçinde kan vardı. Sordum. ‘Oğlum

sebeb-i makûl yoktur. Bâ husus seksen altı

Hüseyin’i katl ettiler, bu kan onun kanı-

kişilik bir heyeti ekseriyet-i azime ile katl

dır’, buyurdular.” (Muhibban, Yıl 2, Sayı 3,

değil, insanlara canavarlara bile yakışır hâl

s.122)

değildir. Bu hâle küfürden başka bir şey de-

“Hâsılı bunları tafsile kalp dayanmaz.
Şimdi benim bir sualim var:
Ey Yezid! Evvel Seyyidi katl ettin ve
katl için yirmi bin muharip gönderdin. İbn
Ziyâd’ı kumandan yaptın. Onlar ise ancak
seksen altı kişi idiler, orada otuz dört ok cerihası ve otuz seyf cerihasıyla mecruh kıldın.
Hararet galebe etti, sudan men ettin. Gerçi
senin gibi birçok melûnlar daha gelmiştir.
Ezcümle Ebu Tâhir daha melûndur.
Üç yüz on tarihinde Mekke’ye geldi.

nemez. Öyle ise sen kıyamete kadar lanete
kesb istihkâk ettin.” (Muhibban, Yıl 2, Sayı
4, s.134-135)
Ayrıca ikinci yılın beşinci sayısından itibaren Hz. Hüseyin’in Kerbela’da şehit edilmesi hadisesini etraflıca anlatan “Siyâset-i
Hüseyniye” adlı bir makale kaleme alınıp peyderpey yayınlanmıştır. Yazıda Hz.
Hüseyin’i şehit eden Emevi hanedanın ve
Yezid’in mahvolduğu vurgulanmaktadır.
Yazı şöyledir:

Hüccâc’ın mallarını gasp etti, kendileri-

“Siyâset-i Hüseyniye

ni esir ve katl eyledi. Hatta şerîf ve şerîfe

Alman

olan hatunları iki, erkekleri dört dirhem
mukâbilinde sattı. Emir Mekke’yi katl eyledi. Ka‘be’nin kapısını kopardı. Maktullerini
zemzem kapısına attı. Bakiyesini bila gusl
mescid-i şerife defn etti. Lakin bunlar bir şey
elde etmek içindi.
Lakin ey Yezid! Sen niçin yaptın, dini

meşâhir-i

felâsefe

ve

hükemâsından Mösyö Marbeyn geçenlerde siyâsiyât-ı İslamiye dair gayet mühim
bir eser neşr etmiştir. Tarihteki ve bi’lcümle siyâsiyât-ı İslamiyedeki ihtisasıyla
Avrupa’da son derece maruf olan mü’ellif-i
mumaileyhin mezkur eserinde bâlâdaki ser
levha ile gayet mühim ve câlib-i dikkat bir

inkâr ve dine ihânetten dolayı yaptın. Nite-

fasl münderiç bulunduğundan, ber vech-i

kim enbiyâ ve evlâd-ı enbiyâyı katl etmek

âtî hülâseten terceme ediyoruz.

âdât-ı küffardandır.

Hafîd-i Hazret-i Peygamber olan Hüse-

Bu takdirde küfrün sahihtir. Yok eğer

yin bin Ali bin Ebu Talib, o zaman beyne’l-

riyâset ve hilâfet için yaptınsa ve mülküm

Arap mergûb ve müstahsen olan bi’l-cümle

zâil olur havfıyla irtikâp ettinse, bu imâret

edemânı hâiz olduğu gibi şecâat-i pederi de

ve hilâfet zaten mevcut yani Hüseyni hıfz

tevarüs etmişti. Müşarünileyh son derece

ede idin.

talâkat ve belâgat-ı lisâniyeye mâlik oldu-
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ğu gibi sehâveti de zibânzed idi. Hazret-i

ismiyle müsemma olan bir dine sülûk etme-

Hüseyin’in takip ettiği tarz-ı siyâsiyât ise

lerinden dolayı bâtınen hicap ediyorlardı.

son derece câlib-i dikkattir. Bunu ispat için

Fakat o zaman Müslüman çok olduğundan

kable’l-İslâm Arap tarihine atf-ı nazar-ı

din-i mezkure sülüğü kendi maksatlarına

dikkat edelim. Beni Ümeyye ve Beni Ha-

daha muvafık bulunurlardı. Kendilerini

şim arasında karabet mevcut bulunduğu

makâmât-ı âliyede görünce ahkâm-ı İslam-

malûmdur. Çünkü amcazâde idiler. Fakat

dan temerrüde başladılar.

kable’l-İslâm aralarında mevcut iğbirâr ve
münâferet, aralarında mükerreren niza ve
kıtal intac etti.

Üçüncü

halife

Hazret-i

Osman’ın

harekâtını tenkit ettiler. Nihayet rü’esâ-yı
İslam ile bi’l-ittihâd Beni Ümeyye’den olan

Beni Ümeyye öteden beri servet ve ri-

Hazret-i Osmanı katl ettiler. Ve ekseriyet ârâ

yaset ile Beni Haşim riyaset-i ruhaniye

ile Hazret-i Ali dördüncü halife tayin edil-

ile muzahher-i hürmet idiler. Çünkü Beni

di. Beni Ümeyye bu vak‘adan sonra Beni

Haşim Ka‘be’nin hizmeti ile mükellef idi.

Haşim’in Hazret-i Peygamber zamanında-

Bidayet-i İslam’da bu iki kabile arasında

ki nüfûz ve siyâdeti ihrâz edeceğine şüp-

münaferet teşeddüt etti. Hazret-i Peygamber

he etmedi. Sabık halifeler tarafından Şam

Mekke’yi feth edince, Arap riyaset-i ruhani-

valisi tayin edilmiş olan Muaviye, Hazret-i

ye ve cismaniyesi uhdesine geçmişti. Her iki

Osman’ı Hazret-i Ali’nin teşvikiyle katl

kabile kendisine muti oldu. Beni Haşim ka-

edildiğini bahane ile isyan etti ve Müslü-

bilesi daha ziyade ihraz-ı tefevvuk etti.

man arasında ihtilaf ika etti. Kan dökülme-

Bunun üzerine Beni Ümeyye’de ateş-i
sada iştiâle başladı. Rıhlet-i hazret-i Peygamberden sonra hilafet-i Peygamberinin
vilayet uhdelik usûlüne tabi olmasına çalış-

ğe başladı. Muaviye Ali’ye gâlip gelmedi ise
mağlûp da olmadı. Nihayet Beni Ümeyye
mevki-i riyâsette bulunan Beni Haşim’den
yüz çevirdi. Ali’yi öldürdüler.

tılar. Fakat intihap usûlü tekerrür etti. Beni

Bundan sonra Muaviye galip geldi.

Ümeyye’nin muhâlefetteki kuvvet ve şiddeti

Beşinci cânişin-i Peygamber olan Hazret-i

Beni Haşim’den ekseriyet ârâyı nez etti. Beni

Hasan Muaviye ile sulh etti. Beni Ümeyye

Haşim’e bu suretle galebe Beni Ümeyye ha-

tekrar mevki-i iktidâra geldi. Muaviye bir

lifelerinin nezdinde ihrâz-ı tefevvuk ettiler.

taraftan kesb-i iktidâr ediyor, diğer taraftan

Üçüncü halife kendi kabilelerine mensup

Beni Haşim’in izmihlâline çalışıyor. Hazret-i

olduğu her yerde ve her işte nâfizü’l-kelâm

Hüseyin, her ne kadar birâderi Hazret-i

oldular ve re’sende mevkilerini tahkm et-

Hasan’a mutî ise de Beni Ümeyye’ye itaat

tiler. Evvelden iki kabile arasında câygir

etmiyor, muhalefetten bile geri kalmıyor

olan muhalefet ve kan davaları hasebiyle

idi. Hazret-i Hüseyin alenen Hak yolunda

Beni Ümeyye akîde-i İslamiyeye o kadar

terk-i cân edeceğim diyor, idi. Beni Ümey-

mütehemmin bulunuyor idi ve Beni Haşim

ye ise Hazret-i Hüseyin’e iyi nazarla bak159
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mıyordu. Bu keşmekeş Hazret-i Hasan ile

Hüseyin’de bunlarla ittihâd eder ise İslamın

Muaviye’nin vefâalarına kadar devâm etti.

Hz. Hüseyin’e karşı perverde ettiği muhab-

Veliahdlık usûlü üzerine Yezid, Muaviye’yi

bet ve hürmet sâikasıyla memleketin her ta-

istihlâf etti. Hz. Ali’den sonra intihap ile

rafına ihtilâl tevsi edeceğini ve Beni Ümey-

istihlâfı men etti. Hz. Hüseyin, riyâset-i

ye saltanatının zevâl bulacağını biliyor idi.

İslâmiye’yi de hâiz olan Beni Ümeyye’nin

Bunun için taht-ı saltanata çıkar çıkmaz Hz.

akâyid-i İslamiye’yi düçâr-ı tezelzül ede-

Hüseyin’in katlini tasmim etti. Bu da Beni

ceğini gördüğü gibi bunlara itaat bile Beni

Ümeyye’nin hataiyât-ı siyâsiyesinden biri

Ümeyye’nin Beni Haşim’in mahvı maksadı-

idi ve bundan dolayı nâm ve nişânı ortadan

nı takîbinden hâli kalamayacağını bildiğin-

kalktı. Hz. Hüseyin’in saltanat ve riyâset-i

den beyne’l-İslam Beni Ümeyye hilâfında

maksadında olmayarak katlgâha gittiğine

ihtilâl îkâını tasmîm etti.

en büyük bir delilde şudur:

Yezid, Muaviye’yi istihlâf edince Hz.

Hz. Hüseyin evvelden beri Yezid’e

Hüseyin, buna itaat etmemeği vâcip bildi

makâmat edemeyeceğini biliyor ve zâten

ve kendisine karşı muhâlefetini ihfâ etme-

öteden beri katl edileceğini söylüyor idi.

di. Yezid ise Hz. Hüseyin’in biat etmesi

Hatta Medine’den hareket ettiği zaman öl-

husûsunda ısrar ve cehd ediyor idi. Hüseyin

meğe gittiğini, câh ve celâle-i tam ile ken-

perverde ettiği maksat Hz. Ali’ye tevfikan

disine refâket edenlerin kendisini terk et-

beyne’l-İslam ihtilâl salmak için hayatını fe-

melerini söylüyor idi. Eğer Hz. Hüseyin bu

dadan çekinmedi. Beni Ümeyye’nin vaz ve

maksatta bulunmasa, kendi maiyetindeki

hareketinden ve bi’l-cümle tabakât-ı İslami-

cemâati dağıtmaz, belki asker cemine say

yeyi istilâsını nazar-ı dikkate alan her sâhib-i

eder idi. Çünkü Hz. Hüseyin, Müslümanla-

vicdân Hz. Hüseyin’in kendi hayatını fedâ

rın kendisine karşı perverde ettiği muhab-

ederek, ceddinin dinini ve kavânîn-i İslami-

bet sâikasıyla birçok asker toplayabilir ve

yeyi ihya ettiğini bilâ tereddüt tasdik eder.

katli halinde bunu maksad-ı saltanata atf

Eğer Hz. Hüseyin’in vefâtı ile beyne’l-İslâm

ederler ve kendi beslediği fikr-i ihtilâl husûl

o kadar te’essür ve cereyân husûle gelmemiş

bulmaz idi. Yalnız birader, birâderzâde,

olsa idi şekl-i İslâm şimdiki hâli üzere kal-

emmizâde ve sâir bir kaç havâs ile hareket,

maz idi. Hz. Hüseyin perverde ettiği maksat

hatta bunlara bile kendisinden ayrılmaları-

Hz. Ali ile Yezid’in Muaviye’yi istihlâf etme-

nı teklîf etti. Kendi maiyetinde gidenler de

sini müteâkip Mekke ve Irak gibi merâkez-i

Müslümanlar arasında celâlet kadar, nazar-ı

mühimme-i İslamiyeye kasd-ı hareket etti.

hürmet ve takdîs ile yâd edilenlerden ibaret

Hz. Hüseyin’in her adım bastığı yerde Müs-

idi ve bunların Hz. Hüseyin ile şehâdeti ise

lümanlar arasında Beni Ümeyye’ye karşı

Müslümanlar arasında tezyîd-i te’essürü

bir nefret hâsıl oluyordu. Yezid’de mem-

mucip oldu. Hz. Hüseyin kendi öldükten

leketin bir tarafında ihtilâl çıkıp da Hz.

sonra Beni Ümeyye’nin Beni Haşim hakkın-
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da perverde ettiği nefret ve husumetten do-

Hâşime ne kadar adavet beslediği cihan

layı Beni Haşim sülâlesinden olan harem ve

nazarında isbattan ibaret idi. Çünkü böyle

evlâdının da esir olacağını, bunun da Müs-

deşhetnâk bir hâlde, henüz süt emmekte bu-

lümanlara bâ husûs Arap beyninde son de-

lunan bir çocuğun ıtlâfı her din ve mezhep

rece tezyîd-i te’essürü de intâc edeceğini de

kavâidine ne derece münâfi bir vahşet oldu-

bilir idi. Ve böyle oldu.

ğu malumdur ve Beni Ümeyye’nin niyât-ı

Beni Ümeyye’nin harekât-ı zâlimânesi
ve harîm ve sabîler hakkındaki meslek-i
bî rahmâneleri Müslümanların kalbinde
son derece te’essürü mucip oldu ve Beni
Ümeyye’nin de hândân-ı Peygamberi hak-

fâsidesini ispat eder. Zaten Beni Ümeyye’nin
bu hareketi menâfi-i İslamiyet olmağla beraber Beni Haşim’den hiçbir kimseyi sağ
bırakmamak emelinde olduklarını cihân-ı
İslam nazarında meydana çıkarmıştır.

kındaki adaveti ve tezelzül-i akide-i İslami-

Hz. Hüseyin’den evvel birçok rü’esâ-

yeleri bir kat daha tezahür ve inkişaf etti.

yı ruhaniye hedef-i zulm oldu. Bunların

Hz. Hasan kendine mümâneat eden muhib-

ıtlâfından sonra ihtilaller çıktı. Bu hâlleri

lerine ‘Ölmeğe gidiyorum. Allah böyle iste-

İsrail’de tekrar etti. Kazıye-i Yahya vekâyi-i

di. Böyle olacak’ diyor idi. Hatta haremleri

azîme-i tarihiyedendir. Fakat Vak’a-i Hüse-

ile çocuklarını göndermemesi hususundaki

yin bunların hepsine fâiktir.

ısrara cevaben ‘Cenâb-ı Hak, ıyâlimin esir
olmasını istiyor.’ diyor idi. Bunlar da Hz.
Hüseyin’in bu kadar sadâmata tahassül-i
saltanat için tahammül etmediğini ve ancak
beslediği maksad-ı âlinin husûlüne çalıştığına delildir.” (Muhibban, Yıl 2, Sayı 5, s.138139)
“Hz. Hüseyin’in kendini feda etmesi
ise takip ettiği maksad-ı âli ve siyâsiyât-ı
dakikanın ne kadar mükemmel olduğunu
ispat eder. Hatta son lemha-i hayatında bir
hareketi bütün ukûl-i felâsifeyi mütehayyir
eder. O kadar musibet, bela, bâr ve susuzluk

Ruhaniyyûndan her kim bulmuş ise
düşmanlar tarafından bağteten hücum ve
zulme düçâr edilmiş, bundan sonrada ihtilaller çıkmıştır. Fakat Vak’a-i Hüseyin
âlimâne, hakimâne ve siyasetperverâ idi.
Tarihte misli yoktur. Tarihte bir kimsenin kendi dininin âtiyen tervici için bilerek
terk-i hayât ettiği mezkûr değildir. Hüseyin kendi canını feda etti. Aziz evlatlarını,
birâderlerini, biraderzâdelerini feda etti.
Iyalini esir verdi. Ve bunların hepsi kendisine meçhul değil idi.
Tarihte bu gibi müsâibin en elimi an-

içinde henüz sûd-ı emn çocuğu için zahiren
Beni Ümeyyeye iltica ve su talep etti. Fakat

cak

Hüseyin’e

mahsûstur.

Hüseyin’in

ok ile cevap aldı. Halbûki Beni Ümeyye’nin

düçar olduğu bu müsâib, katl, ciğersiz

bu sabiye bile merhamet etmeyeceği zaten

vukûâtın tekerrürü, haremlerinin ve keri-

kendisince meçhul değil idi. Hz. Hüseyin’in

melerinin esâreti Beni Ümeyye’nin serâir

bundan maksadı ise Beni Ümeyye’nin Beni

ve mütenevviyât zamirini meydâna çıkardı.
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Müslümanlarda hiss-i siyâset ve ihtilâl uyan-

kuvveti yetti. Bir asır geçmeden saltanat-ı

dı. Yezidî saltanatı ve Beni Ümeyye aley-

vesîa-i İslamiye Beni Haşim’de karar kıldı.

hinde ihlâl başladı. Beni Ümeyye aduvv-i

Beni Ümeyye’den hiçbir eser kalmadı. Yal-

İslam add edildi. İtâattan yüz çevirdi. Her-

nız Endülüs’de bir kaçı riyâset etti. Bugün

kes bunu zâlim ve gâsıp diye tavsif etti. Bi’l-

ise Beni Ümeyye’den hiç kimse bile mevcut

aks Beni Haşim’in mazlûm ve müstehak-ı

değildir. Hatta meydana çıksa bile kendi

riyâset olduğunu anladı. Müslümanlar yeni-

neslini ihfâ eder. Hatta İran’da Mâcâriye

den hayat buldu. Ruhâniyet-i İslam yeniden

sülâlesinden bile Beni Ümeyye’ye mensup

revnak kesp etti. Vakı‘a-i Hüseyin’den son-

olduğu, fakat inkâr ettiği söylenmektedir.

ra vukû‘a gelen ihtilâller ihtilâlât-ı sâlifeye

Hüseyin’den sonra riyaset-i rûhâniyyeyi mu-

metfûk olduğu gibi daha uzun sürdü ve

maileyhin evladı istihlâf ediyor idi. Bunlar

tesîrâtı daha ziyade oldu. Bu sûretle ahlâk

idâre-i Hüseyin’i cüz’-i mezhepten add etti-

Peygamberinin mazlûmiyeti cümle-i âleme

ler. Bu nükte-i siyâsi yavaş yavaş taammüm

intişâr etti. Âlem-i siyâsiyâtta ehemmiyet-i

etti. Bilâhare rumûz aşinâ olanlar mesâ’ib-i

azîmeyi hâ’iz olan riyâset-i rûhâni tekrâr

Hüseyin’in şekl-i tezkârını tebdil ettiler. O

beni Haşim’e ve evlâd-ı Hüseyin’e intikâl

hâldeki her Müslüman tarafından Hüseyin

etti. (Mü’ellif burada e’imme-i tâhireden

hakkında azîm taziler icrâ edilir. Bu, akvâm

bahs etmek istiyor.) Hatta şimdi bile Müslü-

ve milel-i sâ’ireye bâ husus Hindistan ve

manlar Beni Haşim’den ve bi’l-cümle evlâd-ı

Çin’e kadar tevsi etmişdi. Hindistan’da bu

Hüseyin’den olanlara bir nazar-ı hürmet
ile bakarlar. Vakıa-i Hüseyin’i takip eden
ihtilâlden sonra birkaç sene zarfında Yezid
hânedânının iktidâr ve şükûhu mahv oldu
ve bir asra varmadan Beni Ümeyye saltanatı
ortadan kalktı. Hatta o derece müzmahil ve
perişan oldu ki isim ve nişânları bile kalmadı. İşte bunlar hep siyâset-i Hüseyniyenin
neticesidir.

dine gitmeden evvel Yezid aleyhinde ihtilâl
Hüseyin’in

edilmeğe başlandı. Bu kadar az müddet zarfında Hindistan’ın bir başından öte başına
kadar taammüm etti. Hergün de ziyadeleşmektedir. İslamda bu izâdârî vasıtasıyla
fikr-i siyâsi husûle geldi. Binâenaleyh böyle bir kavmin melekât-ı azîme ve sücâya-yı
âliyeye mâlik olacağı şüphesizdir.” (Muhibban, Yıl 2, Sayı 6, s.146-147)

Üserâ-yı Hüseyin henüz Yezid’in nezbaşladı.

izâdârî ancak yüz sene kadar en aleni icrâ

mazlûmiyeti

Beni

Ümeyye esrârını kâmilen meydâna çıkardı.
Hatta Yezid’in sarayında bile Yezid’e karşı
taan ve teşnia başlandı.

Ehl-i Beyt ve Kerbela hadisesiyle ilgili
bu yazıların yanı sıra Muhibban’da ŞiilikSünnilik meselesine dair “Bir Muhip” imzalı
bir yazı yayınlanmış, burada Şiilik ve Sünnilik konusunda yapılan yanlışlar tespit edilip
“tevhit sancağı altına toplanalım” denilerek

Hüseyin’in taraftarları ihtilâlden mü-

Müslümanlar birlik ve beraberliğe davet

temadiyen istifâde ettiler. Beni Haşim’in

edilmiştir (Muhibban, Yıl 2, Sayı 3, s.122-
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124). Sırat-ı Müstakim gazetesinde çıkan

memleketleri Rusya’ya geçmektedir. Buna

“Buhara’da Sünnilerle Şiiler Petersburg 24

sebep mutaassıp ahalisine karşı yalnız ken-

Kanun-ı sani” adı ve tarihiyle yayınlanan bir

di hesabını düşünen bir emir ile o vatanın

telgrafa göre Buhara şehrinde Sünnilerle Şi-

evladından bulunan Şiilerin fesadıdır.

iler arasında iki gün çok kanlı müsademeler
meydana gelmiştir. Buhara Hükümeti’nin
talebi üzerine asayişi sağlamak üzere bir
Rus müfrezesi sevk edilmiştir. Muhibban
bu habere yorum yaparak Kerbela olayını
anlatmış, bu olayda Türklerin veya Acemlerin dâhili olmadığını dile getirerek SünnilikŞiilik konusunda tavsiyelerde bulunmuştur.
Yazı şöyledir:
“Buhara Asya toprağının ortasında büyük bir memlekettir. Buhara hâkimi namıyla küçük bir İslâm devletinin idaresindedir. Ahalisinin cinsi, mezhebi bir değildir.
Hâkimi yani padişahı Türk’tür. Ulemâsı, vükelası, asakiri Tacik dedikleri İmam-ı Azam
mezhebinde bulunan bir kavimdir. Eskiden
İran’dan esir aldıkları Acemlerin evlatları
bulunan Şiiler de pek az değildir. Ayrıca
Musevi yani Yahudi de vardır. Bu ahalinin
cümlesi Acemce konuşurlar. Hükûmette de
muamele-i resmiye bütün bu Farisi lisanı
üzeredir.
Buhara’nın ulemâ-yı zahirisi pek meşhur, lakin mae’t-teessüf adedi şimdi o kadar
azdır. Medreseleri İstanbul’dan daha zengin, zengin amma ilm-i tasavvuf ve fünun-ı
lâzıme ehli bugün hiç yok gibi bulunduğundan talebe-i ulûmu bizimkilerden daha çukurda, hakikaten daha uzaktadır.

Buhara hükümeti bu Şiilerin memleketlerini zaptı kendilerini esir ettikleri zaman olanca mevcudiyetlerini muhafaza
ettirip bizim Fatih Sultan Mehmet’in Rum
vatandaşlarımıza yaptığı muamele gibi
pederane-i âlicenabane hareket ettiğinden
Şiiler Buhara Hânlığı’na minnettarlıklarını
izhar edecekleri yerde bu memleketi yed-i
zaptlarına geçirip intikamlarını almak için
geceli gündüzlü çalışmakta ve bu eski esir
evlatları hâlâ kinlerini gütmektedir.
Bu fesatlar, Buhara’da en zengin sınıf
kendileri teşkil etmek için evvela Buhara’nın
hâkimiyle ahalisini birbirinden ayırmağa
gayret etmişler ve muvaffak olmuşlardır.
Bugün Buhara’da en zenginler en rahat yaşayanlar Şiilerdir. Buhara hâkimi kendisine
en sadık Şiileri bilir. Şiileri dinler. Ve onları
sarayından ayırmaz, başkalarının söylediği
yalandır.
Onlardan gayrılarına emniyet olmaz.
Erbab-ı fesattan olan zengin Şiiler hem mezhepleri olan Acemlerin cehaletlerinden,
Sünniler taassuplarından istifade ederek bir
vatanın bir dinin evladı olan bu halkı ittihat
edip Buhara hükûmeti kuvvet bulmaması
için birbirlerine düşürmek yolunu bulup
ortaya bir mezhep kavgası çıkarıp vak’a-i
Kerbela meselesini tazelemişlerdir ve ümit-

Vaktiyle ehemmiyetli bir devlet olan

lerinin hâricinde de buna da muvaffak ol-

Buhara hükümeti gittikçe ufalmakta ve

muşlardır. Ecnebînden bunları taktir ve em163
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niyetlerini takviye eden bu büyük kuvvette

tarmak olmalıdır. Yoksa bu gidişle bugün

eksik olmamıştır.

üç yüz altmış cami-i şerifi, yüz on üç med-

Her Şii memleketinde olduğu gibi
Buhara Şiilerinin ağızlarında da (Evlad-ı
Muhammed’e Sünnilerden ziyade Hıristiyan açıyor) sözü işletilmektedir. Nihâyet
yamyamların yıpratıcı hayvanların terbiye

resesi bulunan Buhara’da da elli altmış sene
sonra kırk cami, beş medrese kalmayıp hepsi mahvolacağına şüphe yoktur. Daha şimdiden çoklarının cami ve medrese denilecek
yerleri kalmamıştır.

olup medeniyete insaniyete girdikleri şu za-

Buna çare taassubu ortadan kaldırmak,

manda Buharalılara birbirleriyle geçinmek

yani yalnız çok ürkütmek, çok çalıştırmak,

yolunu bulmak daha nasip olmamıştır.

güzel tahsil ettirmektir.

Bulgaristan nüfusunun yarısından ziya-

Bunun içindir ki ümmetine (Beşikten

de ahalisi bulunduğu hâlde bunları istediği

kabre varıncaya kadar ilim ve marifet öğ-

tarafa çekmek, fesat birkaç adam, lakin tah-

reniniz) tembihinde bulunan Peygambe-

sil görmüş birkaç adam için fesat bugün pek

rimiz Efendimiz hazretleri (İlim Çin’de

kolaydır. Çünkü anlatıldığı üzere cahili çok

bile olsa gidip tahsil ediniz) diye şeriat-ı

mutaassıbı ziyade bir hükümettir.

Muhammediye’de tahsil için bir mani ol-

Bir hükûmet dinsizliğe devam etse bile
taassupla devam edemeyeceği muhakkaktır.
Bir şeyi hiç bilmemek cehaletinden elbette o
şeyi yanlış bilmek fenalığı daha muzırdır.
Mutaassıp dinin esasını değil sonradan
ilâve olmuş meselelerini bilen ve yalan yanlış sözlere iman edendir. Bu cihetten mutaassıp budala ahaliyi itikadını okşamak
şartıyla her gösterilen karanlık yola hayvan
gibi koşturmak pek kolaydır.
Mutaassıp çok bulunan bir hükümetin
şekli ve hayatı daima tehlikededir. Bu sebepten Buhara Hânlığı ilk yapacağı iş, bir
ayak evvel ulûm-ı diniye ve edebiye için
İstanbul’un medreselerine (artık medresele-

madığını bildirmiştir. Zira o tarihte Çinliler
ne Allah tanırlar ne Peygamber. Hepsi kitapsız yani birer dinsiz kâfir idiler. Şu hâlde
Hazret-i Muhammed sallallahu aleyhi vesellem efendimiz bizlere ilim ve marifeti öğrenmek için gâvurlardan bile tahsil etmemize müsaade ettiği hâlde Buhara emiri İncil-i
Şerife inanmış ve Hazret-i İsa Aleyhisselama
iman etmiş. Bugün Hıristiyan bulunan İngilizlerin Fransızların mekteplerine ahalisinin
taassubunu bahane ederek talebe yollamaz
ise Peygamberimize karşı Yezidlik, dinimize karşı buhtan etmiş olur.
Az çok her dinin her mezhebin cahili ve
mutaassıp ahalisi vardır. Çok olanı çok ziyan eder, az olanı az.

rimiz asker kaçağı değil ulema yatağıdır) ve

Bu kadar senelik Yunanistan’ın şu za-

marifet ve sanat tahsili içinde Frengistan’a

mana göre terakki edememiş olması mu-

talebe yollayıp memleketi taassuptan kur-

taassıbı çok olmasındandır. Yunanistan’a
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nispeten bir çocuk olan Bulgaristan’ın bu-

vaları İstanbul’a evkafa kadar gelmiş, sene-

günkü mükemmeliyeti ahalisinde taassup

lerce sürünülmüş ve bir netice verilerek iki

az bulunmasındandır. Elli altmış sene evvel

taraf yarıştırılamamış idi. Şimdi ise o der-

ismi işitilen Japonların altı yüz senelik dev-

vişler ve suhtelerin vefat etmeyenleri kuzu

letleri oyuncak gibi oynatan Rusya’ya karşı

gibi olmuşlar. Can ciğer gibi birbirlerinden

galebe çalması, ahalisi İslamlara münasip

ayrılmıyorlar. Zira o odanın yerinde şimdi

olacak derecede ulûm ve fünuna çalışıp mu-

başka Bulgar askerin nöbetçi kulübesi var-

taassıbı görülmemesindendir.

dır. Çünkü o cami-i şerif artık Müslümanla-

Bir dinin mutaassıp ahalisi o dinin dostu değil en büyük bir düşmanıdır yahut en
mühim düşmanın en büyük kuvvetidir. İşte
size bir misal, otuz kırk sene evvel elimizde bulunan bir kaza halkı iki kısım olup, bir

rın ibadethâneleri değil hariç-i Hıristiyan bir
devletin silâh deposu olmuştur. İşte taassubun neticesi, bu hikâye değil bir hakikattir.
Bu hesapta bilmem kimler ziyan etmiş kimler kazanmıştır?.

kısmı dervişlerin diğer kısmı suhtelerin ta-

Taassup ittihadı men eder. İttihat ise bir

raftarı olmuşlar idi. Derviş taraftarı olanlar

devletin kuvvetidir. Bir devletin kuvvetini

mezkûr kazada bulunan bir cami-i şerifin

ise tabii o devletin düşmanı istemez bu se-

banisi meşayihten bulunduğundan mezkûr

bepten aralarında dargınlık olan bir kavmin

camiin müezzin odasını (burası dergâh oda-

adamları zaman geçtikçe barışıp, ittihat yani

sı, dervişlere mahsus bir kahve ocağıdır)

el birliğiyle kuvvet peyda ederler, korkusuy-

diyorlar, ayin zamanlarından maada vakit-

la o milletin o dinin akıllı düşmanları akla

lerde kapalı olmasını isteyip öyle iddiada

gelmedik fesatlar icat ederek mutaassıpların

bulunuyorlar idi.

cehaleti derecesinde muratlarına nail olur-

Suhte taraftarı olanlar ise (camidir, namaz kılınır, zikir olmaz, nerede kaldı odası
kahve ocağı) olsun deyip dervişleri camide
zikir ettirmemeğe çalışıyorlar ve o fikirle

lar. Yani mutaassıp gürûhu bunların teşvikiyle hayvanı gibi birbirlerini yiyerek haberleri olmadan kendi mezarlarını düşmanlarının önünde kendileri kazarlar.

davalarında ısrar ediyorlar idi. Sahib-i te-

Şu hal tarihlerde okunan satırlardan

nebbu ulemâ-yı zahire ile tahsil görmüş me-

değil gözümüzle gördüğümüz ahaliden bu-

şayih hazeratı bunlara her ne kadar nasihat

lunduğundan yukarıda aynen yazdığımız

verdiler ise de mutaassıp suhteler bu âlim

telgrafı Sırat-ı Müstakim gazetesinde oku-

hocalar yine (münafık), cahil dervişler de

duğumuz zaman bizi pek düşündürmüştü.

bu kâmil şeyhlerine (Yezidi) deyip sözlerini

Çünkü bir takım cahil Müslümanların ta-

dinlememişler idi. Bu iki sınıf insan sure-

assuplarından mütevellit görülen şu kanlı

tindeki ağaçlara bir türlü söz dinletip hakkı

cinayetin asıl faili diplomat, birkaç ecnebi

teslim ettirmeğe muvaffak olunamamış, da-

parmakları olduğuna şüphemiz yoktur.
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Şiilerle Sünnilerin kavgaları şüphesiz

vak’asından otuz kırk sene sonra Müslüman

dini bütün ne kadar hakiki Müslümanlar

olmağa başlamışlar idi. Türklerin Müslü-

var ise hepsine,

manlığı ise Acemlerden iki yüz, iki yüz elli

Zarı zarı tâ kıyamete durmayıp ona ağlasam

sene sonradır.
Hâlbuki cahil Türklerin birçokları bu

Zerre miktâr zail olmaz derd-i evlad-ı

katli dinsiz Acemlerin olduğunu iddia ettik-

Ali

leri gibi, birçok mutaassıp Acemler de evlat-ı

diye

inleten

vakıa-i

Kerbela’nın

daha

Resulü Türklerin şehit ettiğine kaildirler.

doğrusu o zamanın irticaiyyûnu, evlat-ı

Tekrar söylüyorum bu iki milletin bu

Muhammed’in birisinin dünya yüzünde

itikatlarına sebep yalnız iki tarafın cahil vaiz

kalmaması için verdikleri kararları icabınca

ve nasihleri değildir. Buna emin olunuz.

yerlere akan Handan-ı Ehl-i Beytin kanlarını

Daha açık yazmak elimde değildir. Ben yal-

birbirlerine sürmelerinden mahûd-ı iftira-

nız bundan on iki sene evvel Tahran’dan al-

lardan ibarettir.

dığım bir mektubu bir iki yerlerini geçerek

Telgrafın tarihi vukuatın Muharrem’de
olduğunu gösteriyor ki fikrimizi takviye etmektedir. Evlad-ı Muhammed’e edilen zulüm o kadar azimdir ki ahrete imanı olan
bir fert bu dinaeti irtikâp edemeyeceğinden bu cinayette mü’min eli aramak adeta
cinnet olduğu muhakkakken nasıl oluyor
da cümlesi Müslüman bulunan Türklerle
Acemler ecnebi parmağıyla bu canavarlığın
kanlarından birbirlerine leke sürmekte devam edip, her iki taraf yekdiğerlerini hain-i
din, düşman-ı âl-i abâ itikadında bulunuyorlar. Kerbela vak’ası olduğu senede daha
ne Türkler, Müslüman idi ne de Acemler.
Hâlbuki evlat-ı Resule karşı isyan edip cümlesini şehit edenler Müslümandır.

şurada derç ile iktifa ediyorum. Bence bu
kadarı kâfidir.
Azizim Muhtar
Aklına geliyor mu? Dört sene evveldi.
Bir ramazan günü idi. Ben yeni cami-i şerifine ikindi namazını kılmağa girerken seni
merdivenlerinden aşağı iner gördümdü. Camiden mi çıktın, diye ettiğim suale (az kaldı
dinden, imandan çıkıyor idim) diye bir cevap almış ve başka bir şey söylemeden pür
hiddet yanımdan ayrılmış idin. Beş on gün
sonra Hasan’a yardım münasebetiyle buluşmuş ve o günkü hiddetinin sebebini izah
ettirmiş idik. Sahte âlim bir harik-i mezkûr
camiinde o gün vaaz ederken (Acemlere kız
vermek Sünniler için küfürdür) zira Onlar

Emeviye devletinin Handan-ı Ehl-i Beyt

Hz. Hasan Hüseyin Efendilerimizi şehit et-

taraftarı, dini bütün Müslümanları bulup

tiler demiş, sen de olduğun yerde hoca efen-

ezdikçe İran taraftarlarını firara mecbur ol-

di sözünüz şeriata muhaliftir, diye atılmış-

muş olan Alevilerin sayesinde İraniler de-

tın. Az kaldı cemaatten dayak yiyecekmişiz.

nilen Acemler imana gelmeğe, yani Kerbela

Bu vak’a senin sinirine dokunmuş, o kadar
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hiddeti mucip olmuş ki bize anlatırken bile

İşte geçenlerde o ayin icra olundu. O

kesp ettiğim tavır, hareket-i gayr-ı ihtiyari

mahalle gitmedik bir millet kalmadığı hâlde

gülmemize badi olmuş ve bütün bütün afe-

biz o hanede mahpus gibi kalmamız, benim

riyet olarak kalbimizi kırmış idin.

pek gücüme gitti. Birkaç defa gitmeğe niyet

Buraya geleli on sekiz gün oldu. Daha
o iki mektup yazmadan sana şu kağıdı yazışım seni daima dualarına, teveccühlerine
muhtaç bulunduğum akrabamdan ziyade
sevip göreceğim geldiğinden değil o gün-

ettim, arkadaşlar mani oldular. Müddet-i
hayatımda bu kadar sıkıntılı bir geceye tesadüf etmedim. Sabahı nasıl bulduğumu ben
bilirim. Ferdası günü oldukça Türkleşmiş
olan bizim kapıcıya açtım.

kü hiddetine sebep olacak bir değerini bu-

Bizim ahalimizin ekserisi cahildir efen-

lamadığım meselenin aynı şeklinden dolayı

dim. Bir adam ceddinin kabahatinden neden

bugün kendimin deli olurcasına musta-

mesul olsun. Deyme bir cevap olmadı mı?

rip bulunup sana derdimi açar isem biraz
teskin-i helecan ederim, mütalaasıyla yazıyorum. Bilmem İran’ın her şehrinde oluyor mu? Daha anlayamadım. Lakin burada
Muharrem’in onuncu gecesi Acemlerin bizim Valide Hanı’nda yaptıkları izhar-ı mateme kıyas olmaz derecede bir ayin icra ediyorlar. Vak’a-i Kerbela’nın tamamen dinilecek derecede tasvir olunurmuş. Tahran’da
bulunan umum sefaret memurlarıyla ecnebiler Muharrem’e bir ay kala memleketi
terk etmesi lâzım gelse bile gitmeyip o günü
görmek için Muharrem’in onuna kadar kalmağa kendisini mecbur görürlermiş. İşte
ecnebilerin, Hıristiyanların gidip gördükleri
şu mahalle Osmanlı sefareti memurlarıyla
Sünni oldukları malûm bulunan Müslümanların gidip görmeleri mümkün olamıyor der
isem ne dersin? İran hükûmeti avam kısmı-

Kan başıma sıçradı. Hasan Hüseyin
Efendilerimizi biz mi şehit ettik. Bunu size
kim anlatıyor, bu ne kadar eşekliktir, dedim. Herif kızdı. ‘Estağfurullah siz bir şey
yapmadınız, sizin ceddiniz bu fenalığı yaptığını bize tarih gösteriyor’ diye hayvanca
bir cevapta daha bulundu. O tarihi getirip
göstermesini istedim ise de kendisine tarih
kitabı olmadığını beyanla eğer bu meseleyi anlamak arzusunda bulunduğum hâlde
Muharrem çıkmadan siyer vaizlerini dinlemekliğimin lüzumunu beyan etti. Siyer vaizleri dinlemek de bizim için tehlike olmadığı
anlaşılınca ertesi günü Cafer ile bunları görmeğe karar verdik. Çünkü Muharrem’den
sonra bu kısım vaazları bulmak mümkün
değil imiş. Bizim Ramazan hocaları ne ise
bu vaizlerde öyle imiş.

nın ve taassubundan bir taarruz vukubulur

Dün Cafer ile iki üç mahalle girdik çık-

korkusuyla mesuliyeti kabul edemeyeceğini

tık. Bir köşede bir insan yığıntısına rast gel-

bildiriyor. Çünkü İran’daki cehalet evlat-ı

dik. Bizim askeri mekteplerinde muallimle-

Resulü şehit edenlerin Sünniler, Türkler ol-

rin bulunduğu yer gibi yüksecik bir mahalle

duğu itikadında bulundurtuluyor.

Acem hocalarından biri çıkmış.
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Dershane yazı tahtaları gibi arkasında

ileri birbirlerinden bütün bütün soğutmak

üç dört metre meriatta, boyalı bir resim lev-

Yezidliktir. Bu alçaklığı yalnız Türkiye’de

hası asmış görülüyor idi.

biliyor idik. Hâlbuki burada daha ziyade.

Resimde beyaz bir hayvana bindirilen yeşil sarıklı bir zat elindeki kılıcını pek
hâlsiz ve kuvvetsiz bir surette sallıyor. Ve
biçareden akan kanlar hayvanını adeta boyamış bulunuyor. Bu zavallıya, etrafını sarmış kırmızı fesli haydutlar hâlâ ellerindeki
kargılarla hücum ediyorlar ve bir iki ok da
yaralıya saplanmış kalmış görünüyor.

Akşam yemekte yine meşhudatımı anlattım. Ben kendilerine fevkelâde bir şey haber
veriyorum fikrinde idim. Meğer bu mesele pek meşhur imiş. Kendisi yemekte değil
kahveleri içerken dediki: Evlad-ı Resûlü şehit eden Türkler olduğunu gösteren resim
yalnız o levha değildir. Dört beş nevi daha
vardır. Bunlar burada yapılmaz. Bu resim
ile ‘Evlad-ı Resûlü şehit eden Türklerdir’,

Sırma elbiseli diğer fesli biri de eliyle

fikrini Acemlerin zihinlerine sokup bunları

bu süvariyi göstererek haydutlara kumanda

Osmanlılardan nefret ettirmeği bir vazife bi-

ediyor. Bununla beraber ve herkesçe bu fi-

len “…” sefaretidir. Bu yolda vaaz edenlere

kirleri uyandırabilecek derecede maharetle

İrani bulunan küçük memurları vâsıtasıyla

yapılmış bir levha idi.

birçok para verir. Tahran: 29 Mayıs 1896. Bi-

Bir coğrafya dersini anlatan muallimi
gibi bu resmin önünde duran vaiz mi, şair
mi, hoca mı, her ne ise bu adam resmi gös-

raderin.” (Muhibban, Yıl 1, Sayı 6, s. 42-45)

Sonuç

tererek izahât veriyor. Arada sırada nazmen

Muhibban dergisi II. Meşrutiyet yılla-

bir şeyler okuyup Kerbela vak’asını anlatı-

rının renkli yayınlarından biridir. Tasav-

yor, cemaatin yüzde sekseni çocuk gibi ağ-

vuf temalı olarak çıkan dergi Meşrutiyet ve

lıyor.

İttihat-Terakki taraftarlığı münasebetiyle

Herif, hayvan üzerindeki yeşil sarıklı
zatı Hazret-i Hasan diye irae ediyor, o fesli
yani Osmanlı kıyafetli askerini Yezid askerleri diye anlatıyor.
Oradan nasıl kalkıp geldiğimi bilmem.
Fes icat olalı daha kaç sene oldu? Bu resimdeki Yezid askerinin başına fes giydirip
Acem ahalisine göstermekteki maksat cehalet değil, senin o zaman söylediğin gibi
hepsi bir dinin mü’min olan Sünnilerle Şi168

siyasi yazılar da neşretmiştir. Bununla birlikte dergi Alevilik-Bektaşilik açısından özel
bir yere sahiptir. 1826 yılından beri resmen
yasaklı olan Bektaşiliğin yasal olarak serbest bırakılması mücadelesi dergi yönetimi
tarafından desteklenmiş ve bu yollu yazılar
neşredilmiştir. Ancak bu konuda başarı elde
edilememiştir. Böyle olmakla birlikte Muhibban dergisi Alevi-Bektaşi inanç ve kültürünün topluma anlatılmasında önemli bir
işlev görmüştür.
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Muhibban dergisi çok sayıda Alevi-

piştirilerek sadece Müslüman okuyucular

Bektaşi ozanının şiir ve nefeslerini kamuoyu

tarafından değil abonelerinin yüzde onunu

ile paylaşmıştır. Hatta bu eserlerin beste ve

teşkil ettiği belirtilen Hristiyan ahali2 tara-

güftelerine yer verilerek tekkelerde okunup

fından da okunmuştur.

söylenmesine olanak sağlanmıştır. Böylece
Pir Sultan Abdal, Kul Himmet, Mehmet Ali

KAYNAKÇA

Hilmi Dedebaba, Rıza Tevfik, Hasan Dede,

A. Muhibban Dergisi

Samih Rıfat ve Sersem Abdal’ın şiir ve nefesleri ilk defa bir dergide kendine yer bulmuştur.
Muhibban Arnavutluk’taki Bektaşilerle
ilgili gelişmelerle de yakından ilgilenmiştir.
Hükümetin Bektaşilerle alakadar olmasını
ve Bektaşilerin taleplerine kulak vermesini
tavsiye etmiştir. Ayrıca Bektaşi tekkelerinde
meydana gelen post-nişin değişiklikleri, vefatlar gibi gelişmeler takip edilerek okuyucular haberdar edilmişlerdir.
Yine Köprülü Bektaşi Tekkesi Postnişini Hilmi Baba’nın kardeşi İbrahim Ethem
Hacı Bektaş Veli Tekkesi ile ilgili Paris’te
yayınlanan L’islam: Organe Mensuel de la
Société Française İslamique adlı gazeteden
bir makaleyi tercüme etmiş ve bu tercüme “Ankara’da Seyahat ve Derviş Kardeşler” adıyla yayınlanmıştır. Bu makale XIX.
yüzyılın sonları XX. yüzyılın başlarında
Bektaşiliğin merkezi olan Hacı Bektaş Veli
Tekkesi’nin durumu ile ilgili detaylı bilgiler

“Abonelerimize İhtâr ve Teşekkür”,
Muhibban, Yıl 1, Sayı 12, s. 98.
“Arnavutluk Ahvali ve Bektaşiler”,
Muhibban, Yıl 2, Sayı 7-8, s. 161.
“Aynen”, Muhibban, Yıl 1, Sayı 8, s. 70-71.
“Bir Dergâhın Aşure Gecesi”, Muhibban, Yıl
2, Sayı 2, s. 113-115.
“Feylesof Rıza Tevfik Bey’in Hikmet-i
Sûfiye”, Muhibban, Yıl 3, Sayı 2, s. 2.
“Ferrar İspanyol Muallim Françesko”,
Muhibban, Yıl 1, Sayı 2, s. 12-13.
“Siyâset-i Hüseyniye”, Muhibban, Yıl 2, Sayı
5, s. 138-139.
“Siyâset-i Hüseyniye-Mâb‘adi”, Muhibban,
Yıl 2, Sayı 6, s. 146-127.
“Şii, Sünni”, Muhibban, Yıl 2, Sayı 3, s. 122124.
Abdurrahman Recep, “Hacı Bektaş Velî
Hazretlerinin Akvâl-i Mutasavvıfâne ve
Hakîmâneleri”, Muhibban, Yıl 1, Sayı 8,
s. 70.
Abdurrahman Recep, “Kelâm-ı Hazret-i
Bektâşî”, Muhibban, Yıl 1, Sayı 10, s. 86.
Baha Said, “Ehl-i Hakk ve Âtam, Gök; Ânam,
Yer!”, Muhibban, Yıl 3, Sayı 5, s. 2-3.

içermesi bakımından mühimdir.
Muhibban’ın Alevilik-Bektaşilik açısından bir diğer önemli yönü Bektaşiliğin inanç
esasları, Ehl-i Beyt, Kerbela olayı ve Şiilik
gibi konularda bol miktarda yazılar ihtiva
etmesidir. Bu yazılar muhtelif sayılara ser-

2 Derginin daha ilk sayılarında: “Muhibban bir derviş
gazetesi olduğu halde abonelerimizin yüzde onunu
Hristiyan teşkil etmekte olması şüphesiz ifademizin
açıklığındandır, zira hak daima hak, insaniyet her
yerde insaniyet, doğruluk her yerde doğruluktur.”
denilerek bu durum ifade edilmiştir (Muhibban, Yıl
1, Sayı 3, s. 24).
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EKLER
Resim 1. Osmanlı askeri erkânının Rumelihisarı’ndaki Şehitlik Bektaşi Tekkesi’ni ziyareti.
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Resim 2. Bektaşi Tarikatı’na ait kıyafet ve kutsal mekânlara da yer verilen Muhibban dergisi kapağı (Bu kapak ikinci yılın ilk altı sayısı boyunca kullanılmıştır)
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Resim 3. Bektaşi Tarikatı’na ait teslim taşı ve diğer sembollerin kullanıldığı Muhibban dergisi kapağı (Bu kapak üçüncü yılın ilk iki sayısında kullanılmıştır)
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ANADOLU ALEVİLİĞİNDE ŞECERE GELENEĞİ
-BİR AĞUİÇEN OCAĞI ŞECERESİ ÖRNEĞİPEDIGREE TRADITION IN ANATOLIA
- AĞUİÇEN HEARTH SAMPLEFevzi RENÇBER1
Yaşar ACAT2

ÖZET
Anadolu Alevilerinin dini ve sosyal
yapılarını muhafaza etmelerinde seyyidlik
ve şeriflik referanslı ocak sisteminin büyük
etkisi olmuştur. Adıyaman yöresinde günümüzde Ağuiçen, Kureyşan, Üryan Hızır,
Seyyid Derviş Cemal, Derviş Gevr ve Şah
Memi Haciyan gibi ocaklara bağlı dede ve

lerden dolayı bu tür vesikaları bilimin hizmetine sunmaktan kaçınırken bazısı da bunları bilim dünyasına kazandırmak için özel
gayret sarf etmektedir. Alevilerin tarihsel ve
kültürel geçmişiyle alakalı önemli ipuçları
veren bu tür şecerelerin muhakkak araştırılması ve arşivlenmesi gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Adıyaman, Ocak,
Alevi, Şecere, Tahkik, Ağuiçen.

ABSTRACT

talipler bulunmaktadır. Bu çalışmamızda

Hearth system with reference of shriev-

mürşid ocağı olarak kabul edilen Adıyaman

alty and mastership had great influence on

Ağuiçen Ocağı dedesi Hayri Doğan’ın elin-

Anatolian Alawites in protecting their re-

de bulunan 30 Zilkade 553 (23 Aralık 1158)

ligious and social structure. Today around

tarihli seyyidlik şeceresinin tahkik ve değer-

Adıyaman region, there are masters and as-

lendirmesi yapılacaktır. Aleviliğin tarihsel

pirants who are the member of hearths such

arka planının anlaşılmasında dedelerin ve

as Ağu İçen, Kureyşan, Üryan Hızır, Seyyid

ocakzâdelerin ellerinde bulunan, Aleviler-

Derviş Cemal, Derviş Gevr and Şah Memi

ce kutsal kabul edilen şecere ve icazetnâme

Haciyan. In our study the mastership pedi-

gibi belgelerin araştırılmasına ihtiyaç duyul-

gree dated 23rd December 1158 (30 Zilkade

maktadır. Bazı ocakzâdeler birtakım sebep-

553), which is possessed by Hayri Doğan,
master of Adıyaman Ağuiçen Hearth will be

1 Yrd. Doç. Dr., Şırnak Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi,
İslam Mezhepleri Tarihi Ana Bilim Dalı.
2 Yrd. Doç. Dr., Şırnak Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi,
Arap Dili ve Belağatı Ana Bilim Dalı.

investigated and evaluated. In order to understand historical background of Alewism,
the documents possessed by masters and
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considered as holy by Alewites such as

birçok tarihi bilgiyi bir araya getiren ilim

pedigrees, certificates and acquaintance let-

dalıdır.5

ters needed to be investigated. Despite some
masters avoid to put those kind of record
into service of science due to some reasons,
some of the others show special efforts to
gain them to scientific world. Those pedigrees that give important clues about historical and cultural background of Alewites,
must be researched and recorded.

Araplar, Cahiliye Devri’nde olduğu gibi
İslami dönemde de ensâb ilmine çok önem
vermişlerdir. Ensâb bilgisi Cahiliye Devri
Araplarının şiir, hitabet, eyyâmü’l-Arab ve
ahbâr gibi kültürlerinin en önemli parçasıydı. Onların ensâb bilgisine verdikleri önem,
içinde yaşadıkları siyasi ve sosyal şartların
bir sonucuydu.6

Keywords: Adiyaman, Hearth, Alewite,
Pedigree, Investigation, Ağuiçen.

Türkler pek çok soy ve kabilelere, oymaklara ayrılan büyük bir millettir. Bir kısmı
şehirlerde ve köylerde, bir kısmı bozkırlarda

GİRİŞ

ve çöllerde hayatlarını sürdürmüşlerdir. Şe-

“Ağaç, bitki” anlamına gelen şecere,
“şecer” kökünden meydana gelen bir kelime
olup soy ağacı, silsilenâme veya ensâb kütü-

cereler diğer toplumlarda olduğu gibi Türk
toplumunda da, bütün Türk unsurlarını birleştiren bir gelenek olarak öne çıkmıştır.

ğü gibi anlamlara da gelmektedir.3 Bir diğer

Bilindiği üzere Alevi-Bektaşi topluluklar

ifade ile bir şahsın mensup olduğu aileyi

cemaat yapılanması bakımından dergâhlar

veya bir hükümdar ailesinin en uzak ceddin-

ve ocaklara bağlıdırlar. Bu ocakları oluştur-

den başlayarak, bütün kolları ve evlâtlarını

muş aileler de kutlu bir soydan gelmektedir.

gösteren cetvel veya ağaç şeklinde şematik

Bu yol, Ehl-i Beyt’e dayanan dede aileleri

resim hakkında kullanılan bir tabirdir.

yani “ocaklar” aracılığıyla yüzyıllardır sü-

4

Şecere geleneği, tarih boyunca her dönemde önemini korumuştur. Şecere; Arap
kültüründe kabilelerin soyunu inceleyen bilim dalı için kullanılan bir terimdir. Ensâb
ilmi ise şecerede adları geçen kişilerle ilgili

regelmektedir. Dede ailelerinde bu durumu
kanıtlamak üzere belli dergâhların -Kerbela
Dergahı gibi- ve Nakîbü’l-Eşrâfların onaylarını taşıyan belgeler yani şecereler bulunur.
“Hz. Peygamber’in soyundan geldiğini
ispatlayan kişilere, Nakîbü’l-Eşrâflar tarafın-

3 İbnü’l-Manzûr, Lisânu’l-Arab, “Şecer”, Kahire, ty,
2197-2198; el-Halîl b. Ahmed el-Ferâhîdî, Kitâbu’‘Ayn, Dâru İhyâi’t-Turâsi’l-Arabî, Beyrut, 2005, 464; İsmail b. Hammâd el-Cevherî, es-Sıhâh, Dâru’l-Ma‘rife,
Beyrut, 2007, 535.
4 Yakup Karasoy-Mustafa Toker, Türklerde Şecere
Geleneği ve Anonim Şibanî-Name, Konya, 2005, 18.
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dan o nesebe mensubiyetini gösterir siyâdet
5 Mustafa Fayda, “Ensab”, DİA (Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi), İstanbul, 1995, XI, 244.
6 Murat İlliyev, Türk Tarihinde Şecere Geleneği: Türkmen Şecereleri Geleneği (Doktora Tezi), Ankara, 2010,
s. IX.
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hücceti düzenlenmiştir. Seyyidlere tanınan

ikametgâhları

Nakîbü’l-Eşrâf

tarafından

imtiyazlardan faydalanmak için siyâdet

Şecere-i Tayyibe denilen kayıt defterlerine

hücceti alınması gerekliydi. Seyyidlerin elle-

kaydedilmekteydi. Nakîbü’l-Eşrâflar’ın tut-

rindeki şecereler aynı zamanda bir imtiyaz

tuğu kendi dönemine ait sâdât defterleri sa-

belgesi mahiyetindeydi. Siyâdetinden do-

yesinde de, şeceresi bulunmayan veya her-

layı maaş bağlanan ihtiyaç sahibi seyyidler

hangi bir sebeple kaybedenler ya İstanbul’a

olduğu gibi vergi muafiyetleri de söz konu-

ya da Nakîbü’l-Eşrâf Kaymakamları’na mü-

suydu. Osmanlı Devleti’nde birçok resmî ve-

racaat ederek siyâdetlerini ispat edebilmek-

sikada olduğu gibi siyâdet hüccetleri de iki

teydiler” (Işık, 2013: 131).

nüsha olarak düzenlenirdi. Hüccetlerin tarzı
için bir standart belirlenerek hamdele ve salvele kısmı Arapça, gerisi Farsça veya Türkçe
kaleme alınmaya başlanmıştır. Siyâdet hüccetlerinin sonunda hüccetin verildiği tarih
gün, ay, yıl olarak yazılarak, şühûdülhâlde
“seyyidlik davasına” şahidlik eden ve aynı
zamanda seyyidlerle ilgili bilirkişi vazifesi gören seyyid ve şeriflerin isimleri, baba
adları ve ikamet mahalleri de belirtilirdi.
Nakîbü’l-Eşrâf Defterleri’nde, seyyidlik iddiasını ispatlamaya çalışan şahıslar; baba,
dede, amca, kardeş, dayı, dayıoğlu, amcaoğlu, babanın amcasının oğlu, babanın dayısı
gibi birinci ve ikinci dereceden akrabalarına
ait belgeleri kendi iddiaları için delil göstermişlerdir” (Işık, 2013:134-135).
“Seyyid ve şerifleri tespit etmek ve
bunlara siyâdet hücceti düzenlemek, seyyid olmadıkları hâlde bu kuruma mensup
olanlara tanınan bir takım haklardan yararlanabilmek için sahte belge hazırlayanları
ortaya çıkarıp bunların hüccetlerini iptal
etmek Nakîbü’l-Eşrâflar’ın başlıca görevleri arasındaydı. Seyyidlerin şecere tespitleri yapıldıktan sonra isimleri, siyâdet veya
şerâfet silsileleri, çocukları, ahvâl, ahlâk ve

1. Adıyaman Ağuiçen Ocağı
Gerçek adı Seyyid Temiz olan Ağuiçen,
Seyyid Lokman Perende’nin torunudur.
Anadolu’ya diğer erenler gibi Horasan’dan
geldiği bilinmektedir. “Pîr-i Pîrân” (Pirlerin
Piri) olarak anılan Seyyid Lokman Perende
ise İslam bilgini Seyyid Ebu’l-Vefâ’nın torunudur. Ocağın merkezi Hozat’ın Bargini ve
Elazığ’ın Sün (Sin) köyündedir. Ocağın kurucusu ise Seyyid Hasan olup, türbesi de bu
köydedir.7 Anadolu’da Ağuiçen Ocağı’na
bağlı olarak Koca Seyyid, Köse Seyyid, Mir
Seyyid ve Seyyid Mençek koluna bağlı dedeler bulunmaktadır.
Ağuiçen Ocağı’na bağlı talipler çoğunlukla Adıyaman, Tunceli, Malatya, Amasya, Erzincan, Diyarbakır, Sivas, Elazığ ve
Kahramanmaraş’ta bulunmaktadır. Adıyaman yöresinde Ağuiçen Ocağı’nın dedelik
hizmetlerini hâlihazırda Hakk’a yürüyen
7 Geniş bilgi için bkz. Harun Yıldız, “Amasya Yöresi Alevî Ocakları”, s. 235-236; Veli Saltık, “Tunceli’de
Alevî Ocakları”, TKHBVAD, S. 52, s. 145-146; Bülent Akın, “Alevi Ocakları İle İlgili Tespit Edilebilen En Eski Tarihli Belge: Ağuiçen Ocağı Şeceresi”,
TKHBVAD, S. 70, s. 15-38.
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Doğan Dede’nin yeğeni Adıyaman Börge-

Bu şecere bütün noksanlıklardan mü-

nek köyünden Hayri Doğan Dede ve Çe-

nezzeh olan Yüce Mevlâ’nın nûru ve Mu-

likhan Pınarbaşı beldesinden Abuzer Güzel

hammed Mustafa’nın izleri olan çepeçevre

Dede’nin oğlu Kemal Güzel yürütmektedir.

kuşatılan Aliyyu’l-A‘lâ makamında olan

Geçmişte ocağın dedelik hizmetlerini Seydik

‘Atabe-i Hüseyniyye’den (yazılmıştır.)

Dede, Ap (Amca) Aziz oğlu Hasan Güzel
Dede, Küçük Mehmet Küçükdoğan Dede,
Büyük Mehmet Küçükdoğan Dede, Doğan Doğan Dede ve Hüseyin Doğan Dede
yapmışlardır. Adıyaman ve Malatya’daki
Ağuiçen Ocağı dedeleri arasında yakın akrabalıklar bulunmaktadır. Malatya kökenli
Cem Vakfı Genel Başkanı İzzettin Doğan ve
kardeşi Eşref Doğan da Ağuiçen Ocağı dedelerindendir.

İnsanı çamurdan yaratıp, sonra onun
soyunu bayağı bir sudan olan özden (nutfeden) kılan Allah’a hamdolsun. Kelâm-ı
Mübîn’inde belirttiği gibi “Gerçek şu ki,
Allah, Âdem’i, Nuh’u, İbrahim ailesini ve
İmran ailesini seçip âlemlere üstün kıldı”
(Âli İmrân: 33). İnsanoğlunu tüm mahlûkatı
arasından seçti ve insanların birbirleriyle
tanışıp kaynaşmaları için onları soylara ve
kabilelere ayırdı. Seyyidü’l-Mürselîn’in ai-

Ocakzâdeler ellerindeki şecerelerinin

lesinin bilinmesi ve tanınması için birtakım

İmam Zeyne’l-Âbidin’e dayandığını kabul

kerâmetlerle yüceltti. Ve O, seçkin nurunu,

etmektedirler. Edisyon kritiğini yaptığımız

şerefli nesebe ve yüce değere sahip, takva ve

bu şecere, dedelerin söylediklerini doğru-

münîf bir soya sahip olan yetimlerden biri-

lamaktadır. Ağuiçen Ocağı, Adıyaman’daki

ne tecelli ettirdi. O’nun o iftihâr-ı nûrunu,

pir ocakları tarafından mürşid ocak kabul

cesaretleri aydınlatan (harekete geçiren) en

edilir. Elimizdeki bu şecere de kültürümüzün bir parçası olan şecere geleneğinin örneklerinden bir tanesidir.

ulaştırdı. İşte O, kişisel ve aile olarak iyiliklerin en keremlisi, mal ve helallik olarak en faziletlisi olan Sallalahu Aleyhi ve Sellem’dir.

“Ey Ehl-i Beyt! Allah sizden her çeşit

nümü, yaprakların sarsıntılardaki her sal-

hale getirmek ister” (Ahzab: 33).
“Sizin asıl dostunuz Allah’tır, O’nun
Resulüdür ve namazlarını kılan zekâtlarını
veren ve rükû eden müminlerdir” (Maide:
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şanını bir inkitâ’dan sonra kıyamet gününe

2. Adıyaman Ağuiçen Ocağı
Şeceresinin Türkçesi
pisliği, suçu gidermek ve sizi tertemiz bir

55).

yüksek felekte izhâr ettirdi. Ve O’nun soy ve

Güvercinlerin dallardaki her terenlantısı ve nehirlerin vadilerdeki her akışı
kadar salâvatların ve selamların en güzeli
ve temizi onun ve onun nübüvvetine tabi
olarak kendini ona adayıp şerefte zirveye
çıkmış kişilerin üzerine olsun. Bil ki; Allah
Resulü’ne muhabbet ve “Ahfâd-ı Betûl’üne

Kur’ân’n bizzat delâleti ve burhânyla sabittir.
Allah Teâlâ úöyle buyurur: “(Ayet
2013 / Yıl: 3 Sayı: 6

burdan baúlyorsa çift trnak olmal buras) De

ki: ‘(buras da ayet içi ise tek trnak olmal) Ben
8
buna karú yaknlkta
sevgibizzat
dúndadelâleti
sizden hiç
meveddet”
, Kur’ân’ın
ve

nuru, velayet bahçesinin nuru, savaşların

bir ücret istemiyorum”’
burhânıyla
sabittir. (ayet ve ayet içi burada

şehsüvarı, “bana sorun/selûni” minberinin

ortak itiyorsa üç trnak olmal) (ùûrâ: 23).
Allah Teâlâ şöyle buyurur: “De ki: Ben

hatîbi, “benden bir parça olan Fâtıma’nın

buna karşı yakınlıkta sevgi dışında sizden
Allah Resulü (sav) de Müslümanlara
hiç bir ücret istemiyorum” (Şûrâ: 23).
vasiyetinde úöyle buyurur: “Âli Beyti’min izzet
Allah Resulü (sav) de Müslümanlara
ve úerefine sahip çkn. Yarn bunu size
vasiyetinde9 şöyle buyurur: “Âli Beyti’min
soraca÷m.”
izzet ve şerefine sahip çıkın. Yarın bunu size
soracağım.”9
Amma ba’d (gelelim mevzumuza):

eşi” olan Hz. Ali’nin kabr-i şerifinin bulunduğu Necef-i Eşref’i ziyaret etmektir.
Ziyaretin gerektirdiği merasimi, duası
eda ettikten sonra kendi nesebinin seyyidiliğini masumlara ulaştığını ifade için ki
bu aynı zamanda o risalet güneşinin hadisinin gereğidir. İlgili hadiste “Bizim aramı-

Amma ba’d (gelelim
mevzumuza):
MuMukaddimemize
bu úekilde
baúlamamzn
kaddimemize
şekilde başlamamızın
amaamac, ayetlerinbu
yüceli÷ini
ifadedir. Bu sözlerin

za nesepsiz girene de aramızdan sebepsiz

cı,
ayetlerin
yüceliğini
ifadedir.
Bu sözlerin
maksudu
gönüllerin
mutlulu÷u
ki saatlerin
en
maksudu
gönüllerin
mutluluğu
ki
saatlerin
úereflisinde ve vaktin en mutlu annda úerefli

gizlemeyin (ve de şahitlikten geri durma-

en şereflisinde ve vaktin en mutlu anında
soyun sahibi Seyyid Muhammed’in ayaklarnn
şerefli soyun sahibi Seyyid Muhammed’in
altn ve ayakkablarn öpmek ve emrine âmâde
ayaklarının altını ve ayakkabılarını öpolmak ve “sidre-i meriyyât olan atebât-
mek ve emrine âmâde olmak ve “sidre-i
âliyât”10 öpme ve yüceltme úerefine nâil
meriyyât olan atebât-ı âliyâtı”10 öpme ve
olmaktr. Özellikle
eúsiz olmaktır.
topraklarn Özellikle
baúkenti,
yüceltme
şerefineo nâil
saadetlibaşkenti,
güneúi, gökyüzünün
Nübüvvet
ogökyüzünün
eşsiz toprakların
(nübüvvet)
sedefindeki
tahtnn
saadetli
güneşi,
nübüvvet imamet
sedefindeki
imaúehinúâh,
keramet
bahçesinin
nuru,
velayet
met
tahtının
şehinşâhı,
keramet
bahçesinin
bahçesinin nuru, savaúlarn úehsüvar, “bana

çıkana da lanet olsun.”11 Şimdi “Şahitliği
yın). Çünkü şahitliği gizleyenin kalbi gerçek
günahkârdır! Allah ne yaparsanız bilendir”12
ayetinin hükmü gereğince ve o beldenin
kadısı Zeynüddin’in mektubu ve yine Bali
Bey Harir Dudrak Çelebi’nin mektubu ki
bunların içeriği şöyledir: Adı geçen Seyyid
Muhammed ve cümle isimleri geçenlerin
seyyidliklerinin tescili şu şekildedir:
Seyyid Şahverdi b. Seyyid İbrahim b.
Seyyid Ganim b. Seyyid Ahmed b. Seyyid

8 Burada ifade edilmek istenen Hz. Fatıma’nın soyunsorun/selûni” minberinin hatîbi, “benden bir
dan gelen kişilere saygı, sevgi ve hürmet göstermek
tir.
8
Burada ifade edilmek istenen Hz. Fatma’nn soyundan
9gelen
Kaynaklarda
bu sevgi
şekilde
bir hadise
rastlanmamakla
kiúilere sayg,
ve hürmet
göstermektir.
9
beraber
bu anlama
gelebilecek
şu hadis
sunulabilir:
 Kaynaklarda
bu úekilde
bir hadise
rastlanmamakla
beraber
bu
anlama
gelebilecek
úu
hadis
sunulabilir:
(Kifâyetü’l-Eser: 17)
(Kifâyetü’l-Eser: 17)

Yusuf b. Seyyid Celal b. Seyyid Ganim b.

ϝΎϘϓ ϥΎϤϠγ Ϫϴϟ· ϡΎϘϓ - ϲΘϴΑ Ϟϫ ϲϓ : ϝΎϗ ϭ ΎΛϼΛ - ήϴΧ ϲΗήΘϋ ϲϓ ϢϜϴλϭ
Ϣόϧ : ϝΎϘϓ (ϚΗήΘϋ Ϧϣ ϢϬϧ· ˮ ϙΪόΑ ΔϤϻ Ϧϋ ϲϧήΒΨΗ ϻ ௌ ϝϮγέ Ύϳ :
ΐϠλ Ϧϣ ΔόδΗ ˬ Ϟϴήγ· ϲϨΑ ˯ΎΒϘϧ ΩΪϋ ˬ ϲΗήΘϋ Ϧϣ ϱΪόΑ Ϧϣ ΔϤϻ
ϢϫϮόΒΗΎϓ ˬ ϢϜϨϣ ϢϠϋ ϢϬϧΈϓ ϢϫϮϤϠόΗ ϼϓ ˬ ϲϤϬϓϭ ϲϤϠϋ ௌ ϢϫΎτϋ ˬ ϦϴδΤϟ
.ϢϬόϣ ϖΤϟϭ ϖΤϟ ϊϣ ϢϬϧΈϓ

10
Yukarda geçen
geçen ifade
10 Yukarıda
ifade stlahi
ıstılahi olarak,
olarak, yüce
yüce ziyaret
ziyaret
yerleri, Hz. Ali’nin ve di÷er imamlarn türbeleri için
yerleri,
Hz. Ali’nin ve diğer imamların türbeleri için
kullanlan bir ifadedir. Sözlük anlam olarak yüce eúikler
kullanılan
bir ifadedir.
Sözlük anlamı olarak yüce
anlamna gelmektedir.


Muhammed b. Seyyid Zeyd b. Seyyid Ali

eşikler anlamına gelmektedir.

12 Bakara: 283.

Seyyid Hüseyin b. Seyyid İmad b. Seyyid
Salih b. Seyyid Zeki b. Seyyid Abbas b. Seyyid İmad b. Seyyid Hamis b. Seyyid Ganim
b. Seyyid Kudvetu’s-Salikin ve Zubdetu’lArifin Ebu’l-Vefa Seyyid Ahmed b. Seyyid
b. Seyyid Hasan b. Murteza’l-Ekber Zeyd
b. İmamu’l-Âlemin ve Zeynu’l-Muttekin
11 El-Esrâru’l-Marfû‘a Fi’l-Ahbâri’l-Mavzû‘a, Hadis
No: 361.
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Zuleli

Muktedâu’d-Dareyn

ve

Nizamu’s-

Sakeleyn el-ømam bi’l-Hakk Ebi Abdullah elHüseyin øbnu ømamu’l-Barara ve Kâtilu’l-
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Kefere ve’l-Fecere ve Mu’didu E’dâdi’l-Barara
ve

Semeretu

Bey’eti’ú-ùecere

ve

Tâmisu

Uyuni’s-Sahara
el-Musemma el-Mazlumu’lbi-Ali ve’lve
Kıdvetu’l-Mu’min’in

Saniyen, bu mekân duaların kabul edil-

Harin
MukennaEmiru’l-Mu’min’in
bi-Haydar EsedullahZeynu’l-Abidin
el-Galib Ali b.
İbnu’l-İmamu’l-Hamiîn
Ebi Talip b. Abdulmuttalipveb. Nuru’l-Âlemin
Haúim b. Abdi

diği bir yerdir, İslam padişahının ve kerim

ve
Seyyidi’l-Kevneyni’l-Maftum
MenafSabtu
b. Kusayy
b. Kilab b. Murra b. Ka’b b.
mine’l-haleli
ve’l-Ma’sum
mine’z-Zuleli
Lüey b. Galib b. Kahr b. Malik
b. Nazr b.

tarafında yaşayan havas ve avamdan, iz-

13

Muktedâu’d-Dareyn ve Nizamu’s-Sakeleyn
Kenane b. Huzayme b. Mudrike b. ølyas b.
el-İmam bi’l-Hakk Ebi Abdullah el-Hüseyin
Mudar b. Nizar b. Ma’d b. Adnan b. Avvad b.
İbnu İmamu’l-Barara ve Kâtilu’l-Kefere ve’lAzd b. Nabt b. Süleyman b. Hamd b. Kaydan b.
Fecere ve Mu’didu E’dâdi’l-Barara ve Semeøsmail b. øbrahim el-Halil b. Târih ve hüve
retu Bey’eti’ş-Şecere ve Tâmisu Uyuni’s(O’da)? Azer b. Bahur b. Asre’ b. Adgu b. Fâli÷
Sahara
el-Musemma bi-Ali ve’l-Mukenna
b. Sâlih b. Fahúad
b. Sâmir
b. Nuh Ali
b. Melik
b.
bi-Haydar
Esedullah
el-Galib
b. Ebi
Toúalhb.ibn
Ahnuh ve huve
b. b.
RadAbdi
b.
Talip
Abdulmuttalip
b. ødris
Haşim
Muhlaylb.b.Kusayy
Kussab b. Anûú
Menaf
Kilabb.b.ùeyyib
Murrab.b.Âdem
Ka’b

14
aleyhi’s-selâm.
b.
Lüey b. Galib
b. Kahr b. Malik b. Nazr b.

Kenane b. Huzayme b. Mudrike b. İlyas b.
Saniyen,
mekân
dualarn
kabul
Mudar b.
Nizar b.buMa’d
b. Adnan
b. Avvad
edildi÷i
yerdir,
øslam padiúahnn
veb.kerim
b.
Azd b.bir
Nabt
b. Süleyman
b. Hamd
Kay-

dan
b. İsmail
b. İbrahim
el-Halil
b. Târihher
ve
emirlerin
devletinin
devam,
dünyann
hüve
(O’da)
Azerhavas
b. Bahur
b. Asre’ izzet
b. Adgu
tarafnda
yaúayan
ve avamdan,
ve
b.
Fâliğ b. Sâlih
b. Sâmir b.burann
Nuh b.
ihtiram
sahibib. Fahşad
büyüklerden,
Melik
b. Toşalh ibnbirAhnuh
İdrisveb.
hizmetkârlarndan
fatihave huve
istediler
Rad b. Muhlayl b. Kussab b. Anûş b. Şeyyib
müúarun ileyhe biat ettiler.
b. Âdem aleyhi’s-selâm.14
Vazife âúklar, din erbâb ve ashab-
yakin ki mezar, tekke, hangâh neresi olursa
13 Bu ifade: “boyun eğmeyip baş kaldıran mazlum”
olsun hiçbir maln ve çocuklarn fayda etmedi÷i
anlamında kullanılmıştır.
14 Burada ifade edilen soy silsilesi Alâeddin Ali el
14
Muttaki
adlıel-Muttaki
eserinde
Burada el-Hindî’nin
ifade edilen soyKenzü’l-Ümmâl
silsilesi Alâeddin Ali
el-Hindî’ninhadisteki
Kenzü’l-Ümmâl
adl eserinde
zikredilen
zikredilen
silsileye yakındır.
Hadiste
geçen
hadisteki
silsileye yakndr. Hadiste geçen úecere úu
şecere
şu şekildedir:
úekildedir:
ϢϠγϭ ϪϴϠϋ ௌ ϰϠλ ௌ ϝϮγέ ΖόϤγ ϝΎϗ ΎϤϬϨϋ ௌ ϲοέ αΎΒϋ ϦΑ ΚϳΪΣ
ϲμϗ ϦΑ ϑΎϨϣ ΪΒϋ ϦΑ ϢηΎϫ ϦΑ ΐϠτϤϟ ΪΒϋ ϦΑ ௌ ΪΒϋ ϦΑ ΪϤΤϣ Ύϧ : ϝϮϘϳ
ϦΑ ήπϨϟ ϦΑ ϚϟΎϣ ϦΑ ήϬϓ ϦΑ ΐϟΎϏ ϦΑ ϱΆϟ ϦΑ ΐόϛ ϦΑ Γήϣ ϦΑ Ώϼϛ ϦΑ
ϦΑ ϥΎϧΪϋ ϦΑ Ϊόϣ ϦΑ έΰϧ ϦΑ ήπϣ ϦΑ αΎϴϟ· ϦΑ ΔϛέΪϣ ϦΑ ϢϳΰΧ ϦΑ ΔϧΎϨϛ
ϦΑ ϞϴϋΎϤγ· ϦΑ έΪϴϗ ϦΑ ϞϴϤΟ ϦΑ ΖΒϧ ϦΑ ΐΠθϳ ϦΑ ϊδϴϤϬϟ ϦΑ Ωϭ ϦΑ Ω
Ϯϫ Ϯϫϭ ήΑΎϋ ϦΑ ΦϟΎϓ ϦΑ εϮϋέ ϦΑ ωϮη ϦΑ έϮΣΎϧ ϦΑ ΡέΎΗ ϦΑ ϢϴϫήΑ·
ϦΑ ϚϤϟ ϦΑ ΡϮϧ ϦΑ ϡΎγ ϦΑ ΪθΨϓέ ϦΑ ΦϟΎη ϦΑ ϢϠγϭ ϪϴϠϋ ௌ ϰϠλ ϲΒϨϟϭ
. ϡΩ ϦΑ Κϴη ϦΑ εϮϧ ϦΑ ϥΎϨϴϗ ϦΑ Ωί ϦΑ βϳέΩ· Ϯϫϭ ΥϮϨΧ ϦΑ ΦϠηϮΘϣ
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emirlerin devletinin devamı, dünyanın her
zet ve ihtiram sahibi büyüklerden, buranın
hizmetkârlarından bir fatiha istediler ve
müşarun ileyhe biat ettiler.
Vazife âşıkları, din erbâbı ve ashab-ı
yakin ki mezar, tekke, hangâh neresi olursa olsun hiçbir malın ve çocukların fayda
etmediği o günde na‘îm cennetlerine ulaşmanın vesilesi biliyorlar ki gerektiğinde
nesepnâmeye müracaat etsinler.
30 Zilkade 553 (23 Aralık 1158) senesinde yazılmıştır.

Ϧϣ ϦϴϋήϔΘϤϟ ϰϠϋϭ ϥά˷Ϡϟ ΖΤΗ ήϬϧϷ ϯήΟ ΎϤ˷Ϡϛ ϥΎϘϔΨϟ Ϧϣ
ϥ ϢϠϋ ϪΗϮΒϧ ΔΤϨϤΑ ϑήθϟ ΓϭέΫ ϰϟ· ϦϴόϓήΘϤϟϭ ϪΗϮΒϧ ΔΣϭΩ
ϥΎϫήΒϟ Ϫϴϓ ϊοϭ ΎϤϣ ϝϮΘΒϟ ΩΎϔΣ ΓΩ˷ Ϯϣϭ ϝϮγήϟ ϝ ΔΒΤϣ
˱
ϪϴϠϋ6ϢϜϠΌγ ϻ Ϟϗ) ϰϟΎόΗϭ ϪϧΎΤΒγ ϝΎϘϓ ϥήϘϟ ϪϴϠϋ ϝΩϭ
2013 / Yıl: 3ήΟ
Sayı:
ϢϬΑ Δ˷ϴλϮϟ ϲϓ ϪϴϠϋ ௌ Ϟ˷ λ ϝΎϗϭ 17(ϰΑήϘϟ ϲϓ ΓΩ˷ ϮϤϟ ϻ·
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Ϝ
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(Ahzap:33)
{ήϴϬ˶ ˷ϧτ˴
˴
˴ ˶ ˶
˶ ˴ ˴
˵
˸
˸ ·}Η
˸
˵Ϣ˸ ϛή˴ ͋Ϭ˴τ˵ϳϭ Ζ
˵
˷
˱
˸
(Ahzap:33)
˴ ˸Ο͋ήϟ Ϣ˵ ϜϨϋ˴ ΐ
˴ ϫ˶ ά˵ϴ˶ϟ ˵ௌ Ϊ˵ ϳή˵{ϳήϴΎϤϬ˶ ϧτ˴
˶ ϴ˸ ˴Βϟ Ϟ˴ ϫ β
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͉
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(Maide:
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˴Γϼ͉˴ μϟ ˴ϥϮϤ˵ ϴ˶Ϙ˵ϳ ˴Ϧϳ
ά˶ ͉ϟ Ϯ˵Ϩϣ˴  55)
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έΎΘΨϤϟ ήϴ͊ϨΑ Ϟ˷ Σϭ Ϯϓήόϳ
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Ϡϛ ϪΗϮΒϧ
ϥΎϤϠϛ
ΎϘϔΨϟΔΣϭΩ
ϥ ϢϠϋ
ϪΗϮΒϧκϗήΗϭ
ΔΤϨϤΑ
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ϦϴόϓήΘϤϟϭ
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Ϧϣ
ϦϴϋήϔΘϤϟ
ϰϠϋϭ
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Ϡϟ
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Ϡϛ
ϥ
ΎϘϔΨϟ
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ϢϠϋ
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ϊοϭ
ΩΎϔΣ
Ϯϣϭ
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ΔΒΤϣ
ήΟϢϠϋ
ϪϴϠϋϪΗϮΒϧ
ϻΎϤϣ
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ϰϟΎόΗϭ
ϪϧΎΤΒγ
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ϥήϘϟϪΗϮΒϧ
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Ϫϴϓ
ϊοϭ
ΎϤϣ
ϝϮΘΒϟ
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Ω
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ήΟϢϬΑ
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ϚϴΑ ϰϟΎΑ ΏϮΘϜϣϭ ϦϳΪϟ Ϧϳί ϩΪϠΑ ϥ ϲοΎϗ ΏϮΘϜϣΎΑ
ϪϠϤΟί
ΪϤΤϣ ϦϳΪϟ
Ϊ˷ϴγ ϪϜϧ
ϕέΩϭΩή̡ήΧ
ϚϴΑ ϰϟΎΑέϮϛάϣ
ΏϮΘϜϣϭ
ϦϳίϥϮϤπϣ
ϩΪϠΑ ϥϰΒϠΟ
ϲοΎϗ
ΏϮΘϜϣΎΑ
Ξλ ϥϮΟϭ
Ϊϴ̡ΪϤΤϣ
ΏΎΘϓΪ˷ϴΏϮΟϭ
 ϩΩ ήϴϣΎη
ϪϠϤΟί
έϮϛάϣ
γ ϪϜϧ ΕΩΎϴγϭ
ϥϮϤπϣΐγΎϫέέ
ϰΒϠΟ ϕέΩϭΩή̡ήΧ
ϩΪϤόΑ ϥϮΟϭ
ΩϮϤϧ ήτΑ
ίέΩ ΖϳΎϨϋ
ϦϴόΑΐγΎϫέέ
ϦϳήΑΎϨΑ Ζγ
ΪϳϮϫ
Ξλ
Ϊϴ̡ ϩήΠη
ΏΎΘϓ ΏϮΟϭ
ΕΩΎϴγϭ
ϩΩ ήϴϣΎη
ϪϛΪϴγέ
έϮϬψϣ
ϦϳΪΑϦϴόΑ
ΪϧΩϮϣήϓ
ϪϠΑΎΣ
ΎϫήϴϏϭ
ϩΪϤόΑ ΩϮϤϧ ήτΑ
ϩήΠη
ίέΩ ϪΟϭ
ΖϳΎϨϋ
ϦϳήΑΎϨΑ
Ζγ
ΪϳϮϫ
ϪϛΪϴγέ έϮϬψϣ ϪΟϭ ϦϳΪΑ ΪϧΩϮϣήϓ ϪϠΑΎΣ ΎϫήϴϏϭ
ΪϴγŞûrâ:
ϦΑ ϢϴϫήΑ
18
23. Ϊϴγ ϦΑ ϱΩέϭ ϩΎη Ϊ˷ϴδϟ ϝΎμΗϻ ΚϋΎΑ άϫϭ
ϦΑ
ϢϧΎϏ
Ϊϴγ283.
ϦΑ ϝϼΟ
ϦΑ ϒγϮϳ
ΪϤΣ Ϊϴγ
ϦΑ άϫϭ
ϢϧΎϏ
ΪϴγBakara:
ϦΑ ϢϴϫήΑ
Ϊϴγ ϦΑΪϴγϱΩέϭ
ϩΎη Ϊ˷ϴΪϴγ
δϟ ϦΑ
ϝΎμΗϻ
ΚϋΎΑ
19
Ϊ˷
ϴ
γ
ϦΑ
ϲ
ϛί
Ϊϴγ
ϦΑ
ϟΎλ
Ϊϴγ
ϦΑ
ΩΎϤϋ
Ϊϴγ
ϦΑ
ϦϴδΣ
Ϊϴγ
ϦΑ
ϢϧΎϏ
Ϊϴγ
ϦΑ
ϝϼΟ
Ϊϴγ
ϦΑ
ϒγϮϳ
Ϊϴγ
ϦΑ
ΪϤΣ
Ϊϴγ
ϦΑ
ϢϧΎϏ
˷
20 Bu kelime “Durak Çelebi” şeklinde okunabileceği
Ϊ˷ϴγ “Dudrak
ϦΑ ϲ˷ ϢϧΎϏ
Ϊ˷ϴÇelebi”
γ ϦΑϦΑϟΎλ
βϴϤΧ
ϴγ ϦϴδΣ
ϦΑmuhteαΎΒϋ
ϦΑ
ϛί Ϊϴγ
ΪϴγΪ˷ϴγϦΑ ϦΑ
ΩΎϤϋ
Ϊϴγ Ϊ˷ϦΑ
Ϊϴγ
gibi
şeklinde
de ΩΎϤϋ
okunması
21
Γϭ]Ϊϗ
Ϊ˷ϴγ Ϊ˷ΎϓϮϟ
ϦϴϓέΎόϟ
ϦϴϜϟΎδϟ
Ϊ˷ϦΑϴγ ΪϤΣ
ϦΑ ϢϧΎϏ
ϴγ ϦΑϮΑβϴϤΧ
Ϊ˷ϴγ ΓΪΑίϭ
ϦΑ ΩΎϤϋ
Ϊ˷ϴγ ϦΑ [αΎΒϋ
meldir.
21
ϰπΗήϣ
ϲϠϋ Ϊ˷ϴγ ΓΪΑίϭ
ϦΑ ΪϳίϦϴϜϟΎδϟ
Ϊ˷ϴγ ϦΑ ΪϤΤϣΪ˷
γ
[Γϭ]ϴΪϗ
ϦΑ ΪϤΣ ϦΑ
Ϊ˷ϴγϦδΣΪ˷
ΎϓϮϟϴγϮΑϦΑ ϦϴϓέΎόϟ
181
ϦϴϨϣϦΑ
ΆϤϟϦδΣΪ˷
ΓϭΪϗϭϴγϦϴϘΘϤϟ
Ϧϳίϭ
ήΒϛϷ
ϰπΗήϣ
ϦΑ ϲϠϋ
Ϊ˷ϴγϦϴϤϟΎόϟ
ϦΑ Ϊϳί ϡΎϣ
Ϊ˷ϴγϦΑϦΑΪϳί
ΪϤΤϣΪ˷
ϴγ
ϦϴϨϣΆϤϟ ΓϭΪϗϭ ϦϴϘΘϤϟ Ϧϳίϭ ϦϴϤϟΎόϟ ϡΎϣ ϦΑ Ϊϳί ήΒϛϷ
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ΕΩΎγ ΩϮϤϧ ίήΑ ΩϮΑ Ϫϴϟ έΎθϣ ϚδϤΘϣ Ϧϳί ϞΒϗ ήϛ ϩήΠη
ϦΑ
ϑΎϨϣௌΪΒϋ
ϢηΎϫ ϦΑ
ΐϠτϤϟϲϠόΑ
ΪΒϋϰϤδϤϟ
ϦΑ ΐϟΎρ
ϲΑ ϦΑϥϮϴϋ
ϲϠϋ
ΐϟΎϐϟ
ΪγϦΑέΪϴΤΑ
ϰϨϜϤϟϭ
 ϩήΤδϟ
ΩΩϭ ΪϧΩϮϣήϓ ΪϫΎη ΐϠρ ϯϮϋΩ ϖΒρ ήΑ ϡήϛ ϯΎΒϘϧϭ ϡΎψϋ
ϦΑ ήϬϗ
ΐϟΎϏ
ΐόϛ ϦΑ
Ώϼϛ
μϗ
ϑΎϨϣϦΑΪΒϋ
ϦΑ ϦΑ
ϢηΎϫϱΆϟϦΑϦΑΐϠτϤϟ
ΪΒϋΓήϣ
ϦΑ ϦΑ
ΐϟΎρ
ϲΑϦΑϦΑϲ˷ ϲϠϋ
ΓΩΎϬθϟ ϮϤΘϜΗ ϻϭ) ϪϤϳήϛ Δϳ ϢϜΤΑ ΐΟϮϣ ϦϳήΑ ΪϧΩΩ ϪϐϟΎΒϣ
ήπϣ
ΔϤϳΰΧϦΑϦΑΓήϣ
ΔϧΎϨϛ
ήψϧϦΑϦΑϲ˷ ϚϟΎϣ
ϦΑ
ήϬϗϦΑϦΑαΎϴϟ
ΐϟΎϏϦΑϦΑΔϛέΪϣ
ϱΆϟ ϦΑ ΐόϛ
ϦΑϦΑΏϼϛ
μϗ
ϢΛ
ϪϧΎϓ
ΎϬϤΘϜϳ
Ϧϣϭ
ϦϳΪϟ Ϧϳί ϩΪϠΑ ϥ ϲοΎϗ ΏϮΘϜϣΎΑ 19(ϪΒϠϗ
ϥΎϤϴϠγ
ϦΑ
ΖΒϧ
ϦΑ
Ωί
ϦΑ
Ω
ϭ

ϦΑ
ϥΎϧΪϋ
ϦΑ
Ϊόϣ
ϦΑ
έΰϧ
ϦΑ
˷
ήπϣ
ϦΑ
αΎϴϟ
ϦΑ
ΔϛέΪϣ
ϦΑ
ΔϤϳΰΧ
ϦΑ
ΔϧΎϨϛ
ϦΑ
ήψϧ
ϦΑ
ϚϟΎϣ
ALEVİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
20
ϰΒϠΟ ϕέΩ [ϭΩ] ή̡ήΧ ϚϴΑ ϰϟΎΑ ΏϮΘϜϣϭ
ΪϤΣ ϦΑ
ϥΎϤϴϠγ ϦΑ ΖΒϧ ϦΑ Ωί ϦΑ Ωϭ˷  ϦΑ ϥΎϧΪϋ ϦΑ ϥΪϴϗ
Ϊόϣ ϦΑϦΑέΰϧ
ϥΪϴϗ ϦΑ ΪϤΣ ϦΑ
˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰
˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰
2122
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ϚϴΑ ϰϟΎΑ ΏϮΘϜϣϭ ϦϳΪϟ Ϧϳί ϩΪϠΑ ϥ ϲοΎϗ ΏϮΘϜϣΎΑ
ϦΑ ΔϛέΪϣ ϦΑ ΔϤϳΰΧ ϦΑ ΔϧΎϨϛ ϦΑ ήψϧ ϦΑ ϚϟΎϣ ϦΑ ήϬϗ ϦΑ
ϪϠϤΟί έϮϛάϣ ΪϤΤϣ Ϊ˷ϴγ ϪϜϧ ϥϮϤπϣ ϰΒϠΟ ϕέΩϭΩή̡ήΧ
ϦΑ Ωί
ϦΑ Ω˷ϦΑϭ ΔϤϳΰΧ
ϦΑ ϥΎϧΪϋ
ΪόϣϦΑϦΑήψϧ
έΰϧϦΑϦΑϚϟΎϣ
ήπϣϦΑϦΑήϬϗ
αΎϴϟ
ΔϛέΪϣ
ϦΑ ϦΑ
ΔϧΎϨϛ
ϦΑ
Ξλ ϥϮΟϭ Ϊϴ̡ ΏΎΘϓ ΏϮΟϭ ΕΩΎϴγϭ ΐγΎϫέέ ϩΩ ήϴϣΎη
ϢϴϫήΑ
ϦΑ
Ϟϴ
όϤγ
ϦΑ
ϥΪϴϗ
ϦΑ
ΪϤΣ
ϦΑ
ϥΎϤϴϠγ
ϦΑ
ΖΒϧ
ϦΑ Ωί ϦΑ Ω˷ϭ ϦΑ ϥΎϧΪϋ ϦΑ Ϊόϣ ϦΑ έΰϧ ϦΑ ήπϣ ϦΑ αΎϴϟ
ϩΪϤόΑ ΩϮϤϧ ήτΑ ϩήΠη ίέΩ ΖϳΎϨϋ ϦϴόΑ ϦϳήΑΎϨΑ Ζγ ΪϳϮϫ
ώϟΎϓ
ϦΑ ϮϏΩ
ωήγϦΑϦΑ ϥΪϴϗ
έϮΧΎΑϦΑϦΑ ΪϤΣ
έί Ϯϫϭ
ΥέΎΗ ϦΑϦΑϞϴϠΨϟ
ϢϴϫήΑ
ϦΑ ϞϴϦΑόϤγ
ϦΑ ϥΎϤϴϠγ
ΖΒϧ
ϪϛΪϴγέ έϮϬψϣ ϪΟϭ ϦϳΪΑ ΪϧΩϮϣήϓ ϪϠΑΎΣ ΎϫήϴϏϭ
ϦΑ
ϠηϮΗ
ϦΑ
ϚϠϣ
ϦΑ
ΡϮϧ
ϦΑ
ήϣΎγ
ϦΑ
ΪθΨϓ
ϦΑ
ϟΎλ
ϦΑ
ώϟΎϓ ϦΑ ϮϏΩ ϦΑ ωήγ ϦΑ έϮΧΎΑ ϦΑ έί Ϯϫϭ ΥέΎΗ ϦΑ ϞϴϠΨϟ
ϦΑ εϮϧ
ϞϳϼϬϣ
Ωέ ϦΑ ΪθΨϓ
βϳέΩϦΑϮϫϭ
ΥϮϨΧ
ϦΑ
ϠηϮΗϦΑϦΑΏΎδϗ
ϚϠϣ ϦΑ ΡϮϧ
ϦΑ ϦΑ
ήϣΎγ
ϟΎλ
ϦΑ
Ϊϴγ ϦΑ ϢϴϫήΑ Ϊϴγ ϦΑ ϱΩέϭ ϩΎη Ϊ˷ϴδϟ ϝΎμΗϻ ΚϋΎΑ άϫϭ
ϡϼδϟ
ϪϴϠϋ
ϡΩ
ϦΑ
ΐϴη
ϦΑ εϮϧ ϦΑ ΏΎδϗ ϦΑ ϞϳϼϬϣ ϦΑ Ωέ ϦΑ βϳέΩ Ϯϫϭ ΥϮϨΧ
ϦΑ ϢϧΎϏ Ϊϴγ ϦΑ ϝϼΟ Ϊϴγ ϦΑ ϒγϮϳ Ϊϴγ ϦΑ ΪϤΣ Ϊϴγ ϦΑ ϢϧΎϏ
ϡϼδϟ ϪϴϠϋ ϡΩ ϦΑ ΐϴη
Ϊ˷ϴγ ϦΑ ϲ˷ ϛί Ϊϴγ ϦΑ ϟΎλ Ϊϴγ ϦΑ ΩΎϤϋ Ϊϴγ ϦΑ ϦϴδΣ Ϊϴγ
ϩΎηΩΎΑ ΖϟϭΩ ϡϭΩήϬΟ ΖγΎϋΩ ΖΑΎΠΘγ ϥΎϜϣ Ϧϳ ΏϮΟ ˱ ΎϴϧΎΛ
˱ ΎϴϧΎΛ
Ϊ˷ϴγ ϦΑ ϢϧΎϏ Ϊ˷ϴγ ϦΑ βϴϤΧ Ϊ˷ϴγ ϦΑ ΩΎϤϋ Ϊ˷ϴγ ϦΑ αΎΒϋ
ΕΩΎγ ΖϟϭΩ
ί ϡϮϋϭ
ιϮΧί
ϪϨϜγίϥΎϜϣ
ϡήϛϦϳ˯ήϣϭ
ϩΎηΩΎΑ
ϡϭΩήϬΟ
ΖγΎϋΩϢϟΎϋ
ΖΑΎΠΘγ
ΏϮΟϡϼγ
ϦΑ ΪϤΣ Ϊ˷ϴγ ΎϓϮϟ ϮΑ ϦϴϓέΎόϟ ΓΪΑίϭ ϦϴϜϟΎδϟ 21[Γϭ]Ϊϗ
ϱΎϋΪΘγ
ϡΎϘϣ
Ϧϳ
ϡΪΧ
ί
ϡήΘΣϻϭ
ΰόϟ
ϱϭΫ
ϰϠΒϘΗϭ
Ύτϋ
ΕΩΎγ ί ϡϮϋϭ ιϮΧί ϢϟΎϋ ϪϨϜγί ϡήϛ ˯ήϣϭ ϡϼγ
ϰπΗήϣ ϦΑ ϦδΣΪ˷ϴγ ϦΑ ϲϠϋ Ϊ˷ϴγ ϦΑ Ϊϳί Ϊ˷ϴγ ϦΑ ΪϤΤϣΪ˷ϴγ
ΖόϴΑϭ
ΎϋΪΘγΰόϟ
ϭ ΩϮϤϧ
ϱΎϋΪΘγΪΑϭϡΎϘϣΪηϦϳϑήθΑ
ϡΪΧϪϛί Ωήϛ
ϡήΘΣϻϭ
ϱϭΫ ϪΤϳΎϓ
ϰϠΒϘΗϭϪΤΗΎϓ
Ύτϋ
ϦϴϨϣΆϤϟ ΓϭΪϗϭ ϦϴϘΘϤϟ Ϧϳίϭ ϦϴϤϟΎόϟ ϡΎϣ ϦΑ Ϊϳί ήΒϛϷ
Ϫϴϟ
ϰϣϮϤΑ
ΖόϴΑϭ
ΪΑϭΪηϭ
ύήΟϭ
ϩήϔγ
βϤϠϤϠϟ
ΎϴϧΪγέ
ΖόϴΑϭ ΪΑϭ Ϊη ϑήθΑ Ϫϛ Ωήϛ ΎϋΪΘγ ϭ ΩϮϤϧ ϪΤϳΎϓ ϪΤΗΎϓ
ϞϤϜϣ ϩήϔγ
ωϮϧ ήϫί
ϭ Ϊϧ ΪϴϧΎγέ
Ϫϴϟ ϰϣϮϤΑ ΖόϴΑϭ ΪΑϭΪηϭ ύήΟϭ
βϤϠϤϠϟ
ΎϴϧΪγέ
˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰
ϞϤϜϣ ωϮϧ ήϫί ϭ Ϊϧ ΪϴϧΎγέ
----------------------------------------------------˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰
----------------------------------------------------˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰
ϦδΣ Ϊϴγ ϦΑ ϲϠϋ Ϊϴγ ϦΑ Ϊϳί Ϊϴγ ϦΑ ΪϤΤϣ Ϊ˷ϴγ ϦΑ ΪϤΣ Ϊ˷ϴγ
ύήΟϭ ϩήϔγ βϤϠϤϠϟ ΎϴϧΪγέ ΖόϴΑϭ ΪΑϭ Ϊη ϑήθΑ Ϫϛ
ΓϭΪϗϭ ϦϴϘΘϤϟ Ϧϳίϭ ϦϴϤϟΎόϟ ϡΎϣ ϦΑ Ϊϳί ήΒϛϷ ϰπΗήϣ ϦΑ
ήϫίϭΪϧ
ΪϴϧΎγέ
Ϫϴϟ ϰϣϮϤΑ
ΖόϴΑϭ
ΪΑϭΪηϭ
ύήΟϭ ϞϤϜϣ
ϩήϔγ ωϮϧ
βϤϠϤϠϟ
ΎϴϧΪγέ
ΖόϴΑϭ
ΪΑϭ Ϊη
ϑήθΑ
Ϫϛ
ϦΑ ϦϳΪΑΎόϟ Ϧϳί ϦϴϨϣΆϤϟ ήϴϣ ϦϳήΤϟ ϡϮϠψϤϟ ϦϴϨϣΆϤϟ
ϞϤϜϣ ωϮϧ ήϫίϭΪϧ ΪϴϧΎγέ Ϫϴϟ ϰϣϮϤΑ ΖόϴΑϭ ΪΑϭΪηϭ
έΰϣϭ έΎϳΩήϬΑ ϪϜϧ ϦϴϘϳ ΏΎΤλϭ ϦϳΩ ΏΎΑέ Ϫϔυϭ ϞϴϧΩήϛ
ϡϮτϔϤϟ ϦϴϧϮϜϟ Ϊ˷ϴγ ςΒγϭ ϦϴϤϟΎόϟ έϮϧϭ 22Ϧϳ[ϖϓ]ΎΨϟ ϡΎϣϵ
ϢϴψόΗ
Ϫϛ ϪϜϧ
ϰϠϔΤϣϭ
ϪϴϜΗϭ
έΰϣϭ Ϊγέ
έΎϳΩήϬΑ
ϦϴϘϳ ϰδϠΠϣ
ΏΎΤλϭήϫϭ
ϦϳΩϩΎϘϧΎΧϭ
ΏΎΑέ ήϜδϨϟϭ
Ϫϔυϭ ϞϴϧΩήϛ
ϦϴϠϘΜϟ ϡΎψϧϭ ϦϳέΪϟ ˯ΪΘϘϣ Ϟϟΰϟ Ϧϣ ϡϮμόϤϟϭ ϞϠΨϟ Ϧϣ
Ϫϟϼγϭ
ϦϳΩ
ήϴϣ
ήϳΎγί
Ϫϛ
Ϊϧέ
ϯΎΠΑ
ϡήΘΣ
ήϴϓϮΗϭ
ϡήϛϭ
ϢϴψόΗ
Ϊγέ
Ϫϛ
ϰϠϔΤϣϭ
ϰδϠΠϣ
ήϫϭ
ϩΎϘϧΎΧϭ
ήϜδϨϟϭ
ϪϴϜΗϭ
ΓήϔϜϟ ϞΗΎϗϭ ΓέήΒϟ ϡΎϣ· ϦΑ ϦϴδΤϟ ௌ ΪΒϋ ϲΑ ϖΤϟΎΑ ϡΎϣϷ
23
(ϥϮϨΑ ϦϳΩ
ϻϭ ήϴϣ
ϝΎϣ ϊϔϨϳ
ϻ ϡϮϳ
έΩ ήϧ
βϳϭϡήϛϭ
Ϫτϟ
Ϫϟϼγϭ
ήϳΎγί
Ϫϛ )Ϊϧέ
ϯΎΠΑϱΰΟϭ
ϡήΘΣΖγ
ήϴϓϮΗϭ
βϣΎρϭ ΓήΠθϟ ΔόϴΑ ΓήϤΛϭ ϩέήΒϟ ΩΎπϋ Ϊπόϣϭ ΓήΠϔϟϭ
23
ϪϣΎϧ
ΐδϧ
ΖόΟήϣ
ϞΤϣ
έΩ
ΪϨϧΩ
Ϣϴόϧ
ΏΎϨΟ
ϝϮλϭ
ϪϠϴγϭ
(ϥϮϨΑ ϻϭ ϝΎϣ ϊϔϨϳ ϻ ϡϮϳ) έΩ ήϧ ϱΰΟϭ Ζγ βϳϭ Ϫτϟ

  ϩήΤδϟ ϥϮϴϋ
ΐϟΎϐϟ ௌ Ϊγ έΪϴΤΑ ϰϨϜϤϟϭ ϲϠόΑ ϰϤδϤϟ
19
Bakara:
283.
έΎθϣ
ϝΎΣ ΖόΟήϣ
ήϫΎηΎΑ ϰϤϠϗ
ήΒΧ Ϣϴόϧ
ϲΑ ϪϴϠϋ˯ΎϨΒϫϮϤΑ
ϪϣΎϧ
ΐδϧ
ϞΤϣ ϪϤϠϛ
έΩ ΪϨϧΩ
ΏΎϨΟ ϝϮλϭ αΎϤΘϟ
ϪϠϴγϭ
ϦΑ
ϑΎϨϣ
ΪΒϋ
ϦΑ
ϢηΎϫ
ϦΑ
ΐϠτϤϟ
ΪΒϋ
ϦΑ
ΐϟΎρ
ϲΑ
ϦΑ
ϲϠϋ
20
 Bu kelime “Durak Çelebi” úeklinde okunabilece÷i gibi
Ϫϴϟ
έΎθϣ ϝΎΣ ήϫΎηΎΑ ϰϤϠϗ ϪϤϠϛ ήΒΧ ϲΑ ϪϴϠϋ˯ΎϨΒϫϮϤΑ αΎϤΘϟ
ϦΑ ήϬϗ ϦΑÇelebi”
ΐϟΎϏ ϦΑ
ϱΆϟ ϦΑdeΐόϛ
ϦΑ Γήϣmuhtemeldir.
ϦΑ Ώϼϛ ϦΑ ϲ˷ μϗ
“Dudrak
úeklinde
okunmas
21
Ϫϴϟ
 BuϦΑ kelimenin
son ϦΑikiΔϤϳΰΧ
harfiϦΑ ΔϧΎϨϛ
ksaltmadan
ήπϣ
αΎϴϟ ϦΑ ΔϛέΪϣ
ϦΑ ήψϧ ϦΑdolay
ϚϟΎϣ
553 ΔϨγ ΓΪόϘϟ ϱΫ ήϬη 30 ϲϓ ήϳήΤΗ
yazlmamútr.
ϥΎϤϴϠγ ϦΑ ΖΒϧ ϦΑ Ωί ϦΑ Ω˷ϭ ϦΑ ϥΎϧΪϋ ϦΑ Ϊόϣ ϦΑ έΰϧ ϦΑ
553 ΔϨγ ΓΪόϘϟ ϱΫ ήϬη 30 ϲϓ ήϳήΤΗ
ϥΪϴϗ ϦΑ ΪϤΣ ϦΑ
˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰

----------------------------------------------------ϦΑ ΔϛέΪϣ ϦΑ ΔϤϳΰΧ ϦΑ ΔϧΎϨϛ ϦΑ ήψϧ ϦΑ ϚϟΎϣ ϦΑ ήϬϗ ϦΑ
ϦΑ Ωί ϦΑ Ω˷ϭ ϦΑ ϥΎϧΪϋ ϦΑ Ϊόϣ ϦΑ έΰϧ ϦΑ ήπϣ ϦΑ αΎϴϟ
ϢϴϫήΑ ϦΑ ϞϴόϤγ ϦΑ ϥΪϴϗ ϦΑ ΪϤΣ ϦΑ ϥΎϤϴϠγ ϦΑ ΖΒϧ
ώϟΎϓ ϦΑ ϮϏΩ ϦΑ ωήγ ϦΑ έϮΧΎΑ ϦΑ έί Ϯϫϭ ΥέΎΗ ϦΑ ϞϴϠΨϟ
ϦΑ ϠηϮΗ ϦΑ ϚϠϣ ϦΑ ΡϮϧ ϦΑ ήϣΎγ ϦΑ ΪθΨϓ ϦΑ ϟΎλ ϦΑ
ϦΑ εϮϧ ϦΑ ΏΎδϗ ϦΑ ϞϳϼϬϣ ϦΑ Ωέ ϦΑ βϳέΩ Ϯϫϭ ΥϮϨΧ
ϡϼδϟ ϪϴϠϋ ϡΩ ϦΑ ΐϴη

----------------------------------------------------
22
 Bu ifadeyi oluúturan ve köúeli parantez
içine alnan


harflerin noktalar orijinal metinde mevcut de÷ildir.
22
23 Bu ifadeyi oluúturan ve köúeli parantez içine
ùuara: 88.
harflerin noktalar orijinal metinde mevcut de÷ildir.
23
ùuara: 88.

ϩΎηΩΎΑ ΖϟϭΩ ϡϭΩήϬΟ ΖγΎϋΩ ΖΑΎΠΘγ ϥΎϜϣ Ϧϳ ΏϮΟ ˱ ΎϴϧΎΛ

21 Bu kelimenin son iki harfi kısaltmadan dolayı yaΕΩΎγ ί ϡϮϋϭ ιϮΧί ϢϟΎϋ ϪϨϜγί ϡήϛ ˯ήϣϭ ϡϼγ
zılmamıştır.

ϱΎϋΪΘγ ϡΎϘϣ Ϧϳ ϡΪΧ ί ϡήΘΣϻϭ ΰόϟ ϱϭΫ ϰϠΒϘΗϭ Ύτϋ

22 Bu ifadeyi oluşturan ve köşeli parantez içine alınan
ΖόϴΑϭ ΪΑϭ Ϊη ϑήθΑ Ϫϛ Ωήϛ ΎϋΪΘγ ϭ ΩϮϤϧ ϪΤϳΎϓ ϪΤΗΎϓ
harflerin noktaları orijinal metinde mevcut değildir.

Ϫϴϟ ϰϣϮϤΑ ΖόϴΑϭ ΪΑϭΪηϭ ύήΟϭ ϩήϔγ βϤϠϤϠϟ ΎϴϧΪγέ
182
ϞϤϜϣ ωϮϧ ήϫί ϭ Ϊϧ ΪϴϧΎγέ

˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰

23 Şuara: 88.

alnan
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4. Milâdî 1158 Tarihli Ağuiçen
Ocağı Şeceresi Üzerine
Değerlendirmeler
Alevilik ile alakalı belge ve yazmalardan
biri olarak elimize geçen bu şecere, Alevi
dede ailelerinin arşivlerinden temin edilmiş
olup şimdiye kadar tespit edilebilen en eski
tarihli belgelerden biridir.24 Dede ailelerinin
ellerinde olan bu şecereler Alevi tarihi açısından ilginç kaynaklar olarak kabul edilmiştir. Bu çeşit vesikalar dedelerin seyyid
kimliklerini ispat eden belgeler olarak değer-

ismi yer almaktadır. Şecere üzerinde; dördü,
üzerinde On İki İmam’ın isimlerinin bulunduğu 12 köşeli yıldız biçimindeki mühür
(A1); bir tanesi aynı şekilde On İki İmam’ın
ismini içeren daire şeklindeki mühür (A2);
iki tanesi on iki köşeli olup her üç köşesinde
müstakil bir bölme yer alan ve ortası kare
şeklinde olan mühür (A3); iki tanesi de iç içe
geçmiş iki daire biçiminde tasarlanan mühür (A4) olmak üzere toplam dokuz mühür
bulunmaktadır.
A1 			

A2

A3				

A4

lendirilmelidir. Bu soy kütükleri bazı dede
ailelerinin yüzyıllar boyunca seyyid aileler
olarak bilinip kabul edildiğini göstermektedir. Bilindiği üzere ocakzâde dedelerin peygamber soyundan geldikleri kabul edilir ve
bu sebeple “seyyid” adı ile de anılırlar. Adıyaman yöresi Ağuiçen Ocağı’na bağlı dede
ailesinde bulunan bu soy kütüğü (şecere) de
bu durumu kanıtlamak üzere Kerbela’daki
dergâh tarafından mühürlenmiştir. Ancak
bu mühürler, Nakîbü’l-Eşrâfların mührüyle
benzerlik göstermemektedir. Bu mühürlerin bir kısmı 12 köşeli yıldız biçiminde dizayn edilmiş olup her köşesinde bir imam
24 Tanzim ediliş tarihi itibariyle şu ana kadar yayımlanan en eski şecere Bülent Akın tarafından tahkik
edilen H. 544/Zilkade (M. 1150/Mart) tarihli Ağuiçen
Ocağı’na mensup şeceredir. Burada edisyon kritiği
yapılan şecerenin tahrir tarihi ise H. 553/Zilkade (M.
1158/Aralık)’tır. Dolayısıyla elimizdeki bu şecere şu
ana kadar tespit edilebilen en eski ikinci belge özelliğini taşımaktadır. Yazılış tarihi itibariyle aralarında sadece dokuz yıl vardır. Bkz. Akın, Bülent. “Alevi Ocakları İle İlgili Tespit Edilebilen En Eski Tarihli Belge:
Ağuiçen Ocağı Şeceresi”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş
Veli Araştırma Dergisi, Yıl: 2014, Sayı: 70, ss. 15-38.

Yukarıdaki resimlerde de görüldüğü üzere şecerenin üzerinde dört farklı mühürden
oluşan dokuz adet mühür bulunmaktadır.25
Ayrıca mühürlerin bulunduğu ikinci varakın alt kısmında Âyatü’l-Kürsî yazılmış,
25 Bkz. Ekler: a1, a2.
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en alt satıra da “Allahümme salli ‘alâ Mu-

Beyt’e övgüler dizen kısım gelmektedir.28 Bu

hammed ve ‘alâ Âli Muhammed” ifadesi

minvalde Farsça bir girizgâh da yapıldık-

eklenmiştir. Şecerede iki farklı dil kullanıl-

tan sonra şecere talebinde bulunan Seyyid

mıştır. Bu diller, o dönemde ilim ve edebiyat

Muhammed’in nesebinin şahitliğini izhar

dilleri olarak da anılan Arapça ve Farsçadır.

etmek gerektiği vurgulanmıştır.29 “Şahitliği

Anadolu halkı İslam’ı kendine din olarak

gizlemeyin (ve de şahitlikten geri durma-

seçtikten sonra tarihi ve coğrafi nedenlerin

yın). Çünkü şahitliği gizleyenin kalbi gerçek

yanı sıra ortak dinin yarattığı kültür birliği

günahkârdır! Allah ne yaparsanız bilendir”

sebebiyle de İslam medeniyetinin iki önemli

(Bakara Sûresi: 283) ayetinde dile getirildi-

dili olan Arapça ve Farsçayı etkin bir şekilde

ği gibi nesebi seyyid olan kimseye şahitlik

kullanmıştır. Bu belge, aslında iki dilin iç içe

yapmak gerektiği aktarılmıştır.30

26

geçmiş bir şekilde tek bir parçada nasıl çok
ustaca kullanıldığını da göstermektedir.

Geleneğe göre bir kimse Ehl-i Beyt’ten
olduğunu referanslarıyla beraber takdim

Şecere Arapça ile başlamakta ve Farsça

ettiği zaman Necef’teki Nakîbü’l-Eşrâf Kay-

ile devam etmektedir. Peygamber ve Ehl-i

makamı, söz konusu kişi adına bir evrak

Beyt sevgisini anlatan ayet ve hadislerin yanı

düzenlemekte, bir nüshasını Necef’te tuta-

sıra konuya dair kullanılan ve dua cümleleri

rak, diğer bir nüshasını da talepte bulunan

şeklinde değerlendirilebilecek övgü ifadele-

kişiye vererek onu kayıt altına almaktaydı.

ri için Arapça kullanılırken asıl mevzu Fars-

Elimizdeki bu belgede de Muhammed adın-

çayla anlatılmıştır. İlk iki sayfasında mühür-

da birisinin Kadı Zeynüddin ve Bâli Bey adlı

lerin bulunduğu bu şecerenin üçüncü sayfa-

kişilerin referanslarıyla silsile yoluyla Ehl-i

sı besmele ile başlamakta ve sonrasında da

Beyt’ten olduğu belirtilmiştir. Silsile mezkûr

“Ey Ehl-i Beyt! Allah sizden her çeşit pisliği,

kimseden başlayarak Ehl-i Beyt’e, oradan da

suçu gidermek ve sizi tertemiz bir hale getir-

Hz. Âdem’e kadar ulaşmaktadır. Ardından

mek ister” (Ahzab: 33) ve “Sizin asıl dostu-

şecerenin tahrir tarihi olarak H. 553/Zilkade

nuz Allah’tır, O’nun Resulüdür ve namaz-

(M. 1158/Aralık) kaydı düşülmüştür.31 Bu

larını kılan zekâtlarını veren ve rükû eden

tarih dışında başka herhangi bir tarihi kay-

müminlerdir” (Maide: 55) ayetleri ile devam

da rastlanmamıştır. Böylece adı geçen Sey-

etmektedir. Yukarıda ifade ettiğimiz gibi bu

yid Muhammed ve isimleri geçen diğer şa-

şecerenin hangi makam tarafından verildi-

hısların seyyidliklerinin resmi makamlarca

ği ayrıca belirtilmiştir.27 Daha sonra Allah’a

kabulü sağlanmıştır. Burada dile getirilmesi

hamd edilerek insanoğlunun üstün bir varlık

gereken hususlardan biri de diğer şecereler-

olarak yaratıldığını anlatan ve özellikle Hz.
Peygamber ve O’nun soyundan gelen Ehl-i

28 Bkz. Ekler: a4.
29 Bkz. Ekler: a10.

26 Bkz. Ekler: a2.

30 Bkz. Ekler: a9.

27 Bkz. Ekler: a3.

31 Bkz. Ekler: a13.
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de olduğu gibi Ebu’l Vefâ Ahmed, Seyyid

nezdinde çok itibarlı bir kurum haline gel-

Ganim ve Seyyid Hamîs gibi şahısların adı

mesinde ocakzâde dedelerin peygamber

burada da zikredilmektedir.

soyundan geldiklerinin kabul edilmesi ve

32

Ehl-i Beyt’ten geldiğini ispatlamak isteyen ocakzâdelerin referans olarak takdim
ettikleri şecereler, Alevi talipler tarafından
otorite olarak tanınmak için çok önemlidir.
Dedeler, Alevilerce kabul gören mekânlara

“seyyid/şerif” ünvanıyla anılmaları etkili
olmuştur. Bu durumun kanıtlanması için
dedeler, çoğu zaman atalarından kaldığını
iddia ettiği “şecere” diye adlandırılan vesikalara sahip olmuşlardır.

değişik zamanlarda yaptıkları ziyaretlerde

Bu çalışmamızda Alevi ocakları içinde

bu şecereleri yetkili makamlara onaylatmış-

önemli bir yer tutan Ağuiçen Ocağı’nın Adı-

lardır. Adıyaman yöresi Alevileri üzerine

yaman koluna ait şecerenin tahkik ve değer-

yaptığımız alan çalışmalarında görüştüğü-

lendirmesi yapılmıştır. Anadolu Alevileri-

müz ocak dedeleri, geçmişte atalarının Ker-

nin Ehl-i Beyt’ten olduklarının delili olarak

bela ve Necef’e ziyaretlerde bulunduklarını

dede ve ocakzâdelerin ellerinde bulunan bu

ifade etmiştir. Ocaklı dedeler bu tarihsel ve

tür tarihi vesikaların araştırılması, Alevili-

kültürel bağın belli bir döneme kadar intika-

ğin tarihi gelişimine ışık tutması bakımın-

ya uğramadan devam ettiğini ancak zaman

dan kayda değerdir. Aleviliğin sistematik

içinde koparak sadece bir şecere kanalı ile

yapılanmasında bu tür belgeler önem arz

sürdüğünü dile getirmiştir. Şahsi arşivlerde

ettiğinden bilim adamları tarafından araştı-

bulunan bu tür şecerelerin Anadolu Alevili-

rılması gerekmektedir.

ğinin tarihî gelişimine ışık tutacağı kanaatini taşımaktayız.

SONUÇ
Geleneksel Anadolu Aleviliğinin günümüze kadar yapısını korumasında etkili olan
kurumların başında dedelik ve ocakzâdelik
gelmektedir. Esasen bu kurumlar Anadolu
Aleviliğinin kendine has yapısını kurmasında tarihsel rol üstlenmiştir. Nitekim Aleviler, günümüze kadar süregelen var oluşlarını ocak kültürünün varlığına borçludur.
Hiç şüphesiz bu ocakların Alevi toplumu
32 Bkz. Ekler: a10; Bozdoğan, Niyazi. (2000). Alevi İslam İnancı ve Ağuiçen Ocağı Soy Şeceresi. İstanbul.
Can Yayınları.
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MEŞHED SINIRINDA SÜNNÎ VE ŞİÎ ULEMA
ARASINDAKİ MÜZAKERELER
THE DISCUSSIONS BETWEEN SUNNI AND SHI’I ULAMA
ON MASHHAD’S BORDER
Gülay Karadağ ÇINAR1

ÖZET
16. yüzyılın ilk yıllarında Orta Asya ve
Ön Asya coğrafyasında kurulan Sünnî Özbek Hanlığı ile Şiî Safevî Devleti iki güçlü
Türk devletidir. Taraflar arasında kısa süre

dir. Bu nedenle Meşhed mücadeleleri hem
askeri boyutta hem de dini tartışmalarla
ilmi boyutta sürdürülmüştür. Bu çalışmada
Özbek Hanı II. Abdullah’ın Meşhed seferi
ele alınacak Şiî-Sünnî ulema arasındaki ihtilaf onların söylemleri çerçevesinde değerlendirilecektir.

içerisinde başlayan anlaşmazlık, devletlerin

Anahtar Kelimeler: Özbek Hanlığı,

genişleme politikalarından kaynaklanmak-

Safevî Devleti, Sünnî İslam, Şiî İslam, Ule-

tadır. Horasan coğrafyasında ilerlemek iste-

ma.

yen bu devletler için mezhepsel farklılıklar
ise anlaşmazlığın görünürdeki sebebini teşkil etmiştir. İslam yasasının yani “Şeriat”ın
bu mücadeleye müsaade etmesi ancak “kafir” imgesiyle mümkündür. O halde taraflar
birbirlerini “bî-dîn” (dinsiz), ehl-i küfr (kafir-

ABSTRACT
The Sunni Uzbek Khanate and the State
of Shi’i Safavid that were founded in the
early years of the 16th century in Central
Asia and the Near East are two powerful

ler), “hirmansuz” (yanan, biten, iflas eden),

Turkish states. The conflict began between

sıfatlarıyla önce din dışı unsurlar olarak

the two parties in a short time because of

göstermeli sonra bu unsurları kendi anla-

enlargement policies of the states. The dif-

yışlarına göre Müslüman yapmalıydılar. Bu

ferences of sectarianism formed the appar-

minvalde Safevî ve Özbek mücadelelerinin

ent cause of the dispute for these states that

yaşandığı merkezlerden biri de Horasan’ın

wanted to march toward Khorasan. Islamic

Meşhed kentidir. Şehir Şiî İslam’ın merkezi-

laws (Sharia) allow this fight, but it is just
possible if there is any evidence of “infi-

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

del”. So one of them should define the other
as non-religious elements with adjectives
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“bîdîn” (irreligious), “ehl-i küfr” (infidel)
and “hirmansuz” (bankrupt) and then these
non-religious elements should be converted
to Islam according to their understanding.
Therefore, Mashhad is a city in the Khorasan region where the conflict of Safavid and
Uzbeks occurred. It is the center of Shi’i Islam. So the Mashhad struggles have continued both in the military and in the scientific
dimension in the form of religious debates.
In this study, the Mashhad campaign of Abdullah II will be a discussed, and the conflict
between Shia and Sunni ulama will be evaluated in the context of their discourse.

GİRİŞ
Horasan bölgesi 1500 yılından itibaren İran ve Turan bölgesinde varlık gösteren Erdebil şeyhlerinin idaresindeki Safevî
Devleti2 ile Cengiz nesline dayanan Şeybanî
hanedanlığı kontrolündeki Özbek Hanlığı3
arasındaki rekabetin gerçek sebebini teşkil
etmektedir. Görünürde ise bu anlaşmazlığın
müsebbibi olarak mezhepsel farklılıklara
işaret edilmektedir. Şöyle ki Özbek Hanlığı,
Altın Orda Hanı Özbek Han (1315-1341)’dan
itibaren Sünnî İslam kaynaklarından beslenmiş olup bu mezhebin bölgedeki temsilciliğini üstlenmiş iken Erdebil şeyhlerinden Şah

Keywords: Khanate of Uzbek, Safavid

I. İsmail Şîʻa inancını yeni kurduğu devletin

State, Sunni Islam, Shi’i Islam, Ulama (Mus-

resmi dini olarak ilan etmiştir. Ardından ha-

lim Scholars).

kimiyet sahasını genişletmeyi ve bu bölgelerde Şîʻa mezhebini yaymayı hedeflemiştir.
Kuruluşuna müteakip hızla güçlenen bu iki
devlet Horasan’ı kendi topraklarına katmak
2 Safevi Dönemi İran tarihi için bkz. The Cambridge
History of Iran Volume 6 The Timurid and Safavid
Periods, Edt. Peter Jackson-Laurence Lockhart, Cambridge University press, USA, 2006, ss. 189-351; H. R.
Roemer, Târîh-i İran Devre-yi Safeviyye (The Safawid
Period), Farsçaya çev: Y. Ajand, İntişârât-ı Cami, Tahran, 1380; Roger Savory, Iran under Safavids, Cambridge University press, USA, 2007; H. Mustafa Eravcı,
“Safevî Hanedanı”, Türkler, Cilt: VI, 2002, ss. 882-892.
3 Özbek hanlıkları tarihi için bkz. Mehmed Alpargu,
Onaltıncı Yüzyılda Türk Dünyası-1 Özbek ve Kazak
Hanlıkları, Ankara, 1994; Audrey Burton, The Bukharans, A Dynastic, Diplomatik and Commercial
History 1550-1702, Curzon press, İngiltere, 1997; R.G.
Mukminova, “The Shaybanids”, History of Civilizations of Central Asia, Volume V (from the sixteenth
to the mid-nineteenth century), UNESCO press, Paris,
2003, ss. 33-45; Henry Hoyl Howorth, History of the
Mongols From The 9th to Th 19th Century, C. II/2. Kısım, London, 1880, ss. 686-977.
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isteyince taraflar karşı karşıya gelmişlerdir.

İmam Rıza5 Türbesi’nin yer aldığı

İlk olarak Şeybanî Han Horasan bölgesi-

Meşhed şehri ise 1507 yılında Muhammed

ne gelmiş ve Merv kalesine konuşlanarak
bölgeye yönelik seferler düzenlemiştir. Bu
nedenle taraflar arasındaki yazışmaların ardından Şah İsmail ordusuyla birlikte Merv
surlarına ulaşmıştır. 1510 yılında Merv bölgesinde vuku bulan savaş Özbek Hanlığı’nın
mağlubiyeti ile sonuçlanmıştır.
Bu savaş Sünnî-Şiî tarafların devlet düzeyindeki ilk çatışmasını teşkil etmektedir.
Nitekim Şiî Safevîler bu galibiyetin ardından batısındaki Osmanlı Devleti’ni hedef
seçecek ve elde ettikleri bu zaferi Sünnî
dünyasına ve bu dünyanın çağdaş temsilcili Osmanlı Devleti’ne karşı elde edilmiş bir
üstünlük olarak göreceklerdir. Ayrıca bu
savaş Özbekler ve Safevîler arasında uzun
yıllar devam edecek anlaşmazlığın ve çatışmaların başlangıcını oluşturmaktadır.
Hanlar ve şahlar arasındaki mektuplaşmalarda4 sık sık vurgulanan hususlardan
biri Özbeklerin Kâbe’yi, Safevîlerin de Şîʻa
camiasının kutsalı olan Meşhed ziyaretini
gerçekleştirmek arzusu idi. Bu noktada Orta
Asya Müslümanları en kısa yoldan yani güneybatı istikametiyle Hicaz’a ulaşmayı istemektedir. Dolayısıyla Safevî idaresindeki
İran coğrafyası en ideal güzergahı oluşturmaktadır.

4 Merv savaşı öncesi Şah İsmail ve Muhammed Şeybani Han arasındaki yazışmalar için bkz. Gülay Karadağ
Çınar, “İki Büyük Türk Hakanı Şah İsmail ve Şeybani
Han Arasındaki Söz Düellosu”, History Studies, V.
3/2, 2011, s. 77-83.

5 Kısaca İmam Rıza olarak hitap edilir. Asıl adı Ali bin
Musa Rıza’dır. Şiî Müslümanların inanç sisteminde yer
alan On İki İmam’ın sekizincisidir. Abbasi halifesi Harun Reşid ve onun oğlu Abdullah Me’mun’un hilafeti
zamanında imamlık makamında bulunmuş ve halka
rehberlik etmiştir. Nitekim İmam’ın halk üzerindeki
nüfuzu ve ona duyulan sevgi Me’mun’u rahatsız etmiş
olmalı ki halifenin emriyle zehirletilerek H. 23 Zilkade
203/M. 22 Mayıs 819 yılında öldürülmüştür. Cenazesi Meşhed’de Halife Harun Reşid’in yanına defnedilmiştir. Gölpınarlı’nın Şiî ve Sünnî kaynaklardan alıntı
yaptığı üzere İmam Rıza, Allah’ın sevdiği kullardandır. Aynı zamanda Hz. Muhammed’in ve ondan sonra
halifeliğe yükselenlerin razı oldukları kişidir. Yaşadığı
dönemde o İslam’ın en bilgini ve üstün takva sahibidir. Bu özelliği dolayısıyla 20 yaşından itibaren fetva
vermiştir. Yaratıcıya duyduğu bağlılık ve ibadetlerine
olan sadakati başta olmak üzere İmam Rıza’nın kişisel özellikleri din alimleri arasında onun yerini farklılaştırmıştır. Bu bağlamda şahsın yaşadığı dönemde
yeterince itibar görmediğini ifade eden Şîa kaynakları
gelecek nesillerin İmam Rıza’ya gerekli değeri vereceklerini hatta türbesini ziyaret edenlerin Allah katında
sevap kazanacaklarını ifade etmektedir. Ali bin Musa
Rıza’nın şerʻi hüküm ve hikmetleri konu alan risaleleri
mevcuttur. Aynı zamanda tıp ve sağlık üzerine de yayına sahiptir. İmam Rıza hakkında daha fazla bilgi için
bkz. Abdülbaki Gölpinarli, On dört Maʻsûm Hz. Peygamber (S.A.V.) Hz. Fâtıma (A.S) ve On iki İmâm (A.S),
Der Yayınevi, İstanbul 1979, s. 132-153; Abbasi Halifesi Meʻmun ile İmam Rıza arasındaki münasebetler ve
İmam Rıza’nın katli hususunda bkz. Hasan Hüseyin
Güneş, Halife El-Me’mun Dönemi, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale, 2009, s. 60-83; İmam Rıza’ya halife
olarak biat edildiği ve onun öldürüldüğü tarihler için
bkz. M. Ali Büyükkara, Îmâmîyye Şiası’na Göre Önemli Tarih, Gün ve Geceler (Şeyh Müfîd ve Şeyh Bahâî’nin
Takvimleri), Aslı Ofset Yay., Çanakkale, 1999, s. 17, 20.
http://www.islamkutuphanesi.com/turkcekitap/
online/imam_rizadan_as_hadis_pinari/imamrizadanhadispinari2/ahl-ul-bayt.org/publication/html/
istanbuli/turkish/uyun-akhbar2/index.html#66,
09.12.2014.
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Şeybanî Han tarafından tasarruf altına alınarak (Çınar, 2011: 78) Özbek ülkesi haline
getirilmiştir. Timur Devleti sonrasında sınırlardaki değişiklik hali Şah İsmail’i ve sonrasında Şah Tahmasb ve Abbas’ı Horasan
bölgesinde hak iddia eden liderler olarak
karşımıza çıkarmaktadır. Bu talebin dayanakları dini ve politiktir. Şöyle ki Şîʻa inancının büyük alimi ve rehberi İmam Rıza’nın
türbesi Meşhed’de yani Horasan bölgesinde
bulunmaktadır. Aynı zamanda bölgenin
eski sahipleri olan Timurlu mirzaların Şah
İsmail’e sığınması da Horasan aidiyetinin
Safevîlere geçtiğinin kanıtıdır. Özbek hanları ise kendilerini Timur Devleti’nin halefi
olarak görmekte bölgenin yeni sahipleri olduklarını ifade etmektedirler. Şu durumda
taraflar birbirlerine karşı üstünlük elde ettikleri noktada genel anlamda Horasan’ın
özelde ise Meşhed’in kaderini tayin edebileceklerdir.

1. ÖZBEKLERİN MEŞHED
KUŞATMASI
Meşhed’in 1510 yılında Şah İsmail tarafından Safevî hakimiyetine alınmasından sonra Özbekler müteaddit seferlerle
Meşhed’i yeniden ele geçirmek istemişlerdir. 1513 yılında Köçküncü Han’a tabi Özbek şehzadeleri Ubeydullah Han ve Timur
Sultan güçlerini birleştirmiş ve Herat ile birlikte Meşhed’i de hakimiyet altına almışlardır (Rumlu, C. II, 1384: 1073; Herevî, 1383:
392; Kazvinî, ?: 275-276). Aynı Ubeydullah
Han bu defa Buhara Özbek Hanı unvanıyla 1526’da tekrar Horasan’da görülmüş ve
Safevîler tarafından iyi istihkam edilen bu
kaleyi ele geçirmeyi başarmıştır (Rumlu, C.
II, 1384: 1151-1152; İsfahanî, 1372: 341-342;
Münşî, C. I, 1377: 85-86). 1529, 1531, 1536 yılları Ubeydullah’ın Meşhed’e düzenlediği diğer seferlerin tarihleridir. Özbeklerin bu kuşatma hareketleri başarıyla neticelenmişse

Özbeklerin ve Safevîlerin Horasan ku-

de Safevî merkez ordusunun derhal bölgeye

şatması genel itibariyle üç merkezde sür-

ilerleyişi Özbeklerin geri çekilmesine sebep

dürülmüştür. Bu merkezler Herat, Merv

olmuştur (Kummî, C. I, 1383: 190-191).

ve Meşhed’dir. Bu merkezlere sahip olan
taraf aynı zamanda Horasan’ın yeni lideri
olarak kabul görmektedir. Safevîlerin Şah
I. İsmail’den itibaren Meşhed üzerinde tesis
ettikleri hakimiyet zaman zaman Özbek saldırılarıyla kesintiye uğrasa da bölgede genel
itibariyle Safevî yönetiminin tesis edildiği
söylenebilir.

H. 943/M. 1536 yılında Herat’tan çekilen Özbekler uzun süre Safevîlerle büyük
bir çatışmaya girememişler sadece küçük
gruplar halinde Horasan üzerine akınlar
düzenlemişlerdir. Bu akınlarla hedefleri,
Herat ya da Meşhed’i ele geçirmek olsa da
Kızılbaşlarla mukavemet etmeye güçleri
yetmediğinden bölgeyi yağmalayıp geri
dönmüşlerdir.
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Bu tarz bir hadiseye H. 986/M. 1578
yılında

tanık

olmaktayız.

sefere çıkmıştır.6 Kaynakların ifadesine göre

Muhammed

Abdullah Han’ın ordusu Türkistan, Fergana,

Hüdabende’nin Safevî tahtına çıkmasına

Seyhun, Cend, Hocend, Semerkand, Buha-

müteakip Merv’deki Özbek hakimi Celal

ra, Karagöl, Hisar-ı Şadman, Kunduz, Boğ-

Han b. Din Muhammed Han emrinde 6-7.000

lan, Hotlan, Bedehşan, Ceyhun-Kenar, Belh

Naymanlı Özbek askeri Horasan’ı yağmala-

ve Taharsitan vilayetlerindeki askeri birlik-

mak üzere Merv’den harekete geçmiş Nisa

lerden oluşmaktadır. (Natanzî, 1373: 291;

ve Ebiverd üzerinden Meşhed’e doğru iler-

Felsefî, 1375: 168; Münşî, C.I, 1377: 566-567;

lemiştir (Münşî, C. I, 1377: 352; Kummî, C.

İsfahanî, 1372: 834; Conabedî, 1378: 665).

II, 1383: 673; Conabedî, 1378: 592). Ancak
Hüdabende’nin merkezi kuvvetlerini bölgeye sevk etmesi ve Meşhed’e komşu Safevî
yöneticilerinin birleşerek bu saldırıya engel
olma gayreti Özbek kuvvetlerini Safevîler
karşısında güçsüzleştirmiştir. H. 27 Rebiülevvel 986/M. 3 Haziran 1578 tarihinde Cam
vilayetine bağlı Bend-i Feriman mevzisinde
meydan savaşı geçekleşmiş ve bu savaşın
apaçık galibi Safevîler olmuştur. (Conabedî,
1378: 594-599; Münşî, C. I, 1377: 353-354;

İlk olarak Herat ele geçirilmiştir. Bu
büyük zaferin ardından Abdullah Han şehrin yönetimini emirlerinden Mir Kulbaba
Gönültaş’ın tasarrufuna bırakırken kendisi
de Meşhed üzerine yürüyüşe geçmiştir. Ancak Meşhed’deki asker sayısının fazla olması, kalenin iyi tahkim edilmiş olması ve en
önemlisi Şah Abbas’ın Horasan seferini başlattığı duyumları üzerine Özbek Hanı, Meşhed muhasarasından vazgeçmiştir (Münşî,

Kummî, C. II, 1383: 674-676).
Çalışmamıza konu teşkil eden ulema
arasındaki müzakere süreci ise Özbeklerin
1588 yılı Horasan seferine müteakip cereyan
etmiştir. 1583’de Buhara Özbek Hanlığı tahtına çıkan II. Abdullah Horasan’daki Safevî
birlikleri arasındaki anlaşmazlıklardan istifade ederek 1588 yılında çok sayıda askerle

6 Aslında bu sefer II. Abdullah’ın ilk Horasan seferi
değildir. Babası İskender Han’ın yönetimi altında Buhara sultanı olarak görev yaptığı tarihlerde Tahmasb
H. 974/M. 1566-1567 yılı itibariyle oğlu Muhammed
Hüdabende’yi Şah Kulu Ustaclu ile birlikte Herat
valisi tayin edip Horasan’a göndermiştir. Bunu öğrenen Özbek Han’ı İskender, oğlu Abdullah’ı diğer
oğulları ile birlikte Kızılbaş şehzadesini durdurmak
ve Horasan’dan atmak üzere 30.000 süvariyle bölgeye
sevk etmiştir. Rumlu, Ahsenü’t-Tevârîh, C. III, s. 14451446, 1548; Kummî, Hulasatu’t-Tevârîh, C. I, s. 456457. Her ne kadar Özbek tarafı askeri anlamda başarılı
olmuşsa da Abdullah’ın emrindeki Özbek sultanlarının muhalif tavırları ve seferden çekilmeleri üzerine
Horasan kuşatması sonuçlandırılamamıştır. Üstelik
bu defa Özbekler Meşhed şehrine ulaşamamışlardır.
Taniş, Şerefnâme-i Şâhî, C. II, vr. 127a-128a.
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C. II, 1377: 606-607; Ross and Power, 1926:

bunda Meşhedlilerin kendilerine yönelttikle-

220-222).

ri sorulara yer vermiş olmaları Meşhed’den

7

2. MEŞHED KUŞATMASI
SÜRECİNDE ULEMA
ARASINDAKİ SÜNNÎ-ŞÎʻA
POLEMİĞİ
Abdullah Han’ın 1588-1589 yıllarında
gerçekleştirdiği Horasan seferi, Herat’ın ele
geçirilmesinin ardından Meşhed’in kuşatma
altına alınmasıyla devam ettirilmiştir. Ancak
yukarıda izah edilen etkenler dolayısıyla Özbek ordusu geri çekilmiştir. Meşhed halkının
mukavemeti kuşatmayı durdurmayı başarmışsa da Özbek askerlerinin bölgeyi yağmalamasına mani olamamıştır. Özbeklerin bu
tür saldırılarından bizar olan Meşhed önde
gelenleri bir mektup kaleme alıp Abdullah
Han’a göndermişlerdir (Münşî, C. II, 1377:
607). Mektubun içeriğiyle ilgili bilgiye Fars
kroniklerinden olan Kısasu’l-Hakanî vasıtasıyla ulaşılmıştır. Aynı zamanda Nevaî’nin
Kadı Nurullah Şuşterî’den8 yaptığı alıntılar

gönderilen ilk mektup hakkında malumat
elde etmemize imkan tanımıştır. Buna göre
Meşhed fıkıhçıları mektuplarında Özbeklere
özetle şöyle bir sual yöneltmişlerdi: “Özbek
Hanı ve onun askerleri hangi sebeple peygamberin zürriyetinin yaşadığı Meşhed-i
Mukaddesi kuşatır ve buranın kıymetli halkını katl edip mallarına el koyar.”9 Bu soru
karşısında zor durumda kalan Özbek Hanı
derhal karşı hamleye geçip, Meşhed halkının
katledilmesi ve mallarının yağmalanması
için Maveraünnehir ulemasından fetva istemiştir. Bu fetva Maveraünnehir uleması tarafından yine bir mektupla Meşhed halkına
bildirilmiştir.
Maveraünnehir uleması, Meşhedlilerin
bu sorusuna şöyle cevap verdi:
“Kelime-i şehâdet getirenler şayet küfre giren eylem ve sözlerde bulunmazlarsa,

ile Maveraünnehir ulemasının cevabi mektu-

mallarına ve canlarına el uzatmak câiz değil-

7 Semerkandî, Abdullah Han’ın Horasan seferinin tarihini 995 yılı olarak gösterir ve ele geçirilen yerler arasında Meşhed’in de ismini verir. Semerkandî, Târîh-i
Râkım, s. 160-162. Ancak kanaatimizce Horasan seferinin 995/1587 yılında kararlaştırıldığı doğrudur. Fakat
bu düşüncenin gerçekleşmesi 997/1589 yılında vuku
bulmuştur ve Meşhed bu sefer sırasında ele geçirilen
yerlerden değildir.

taya çıktığı anda, bölge halkını Sünnîlikten

8 Kadı Nurullah Şuşteri (Doğumu H. 956-Ölümü 1019),
Horasan’da yetişmiş bir Şia ulemasıdır. Onun Şia düşünceleri Şah İsmail ve Şah Tahmasb dönemlerinden
farklı olarak ilk üç halifeye ve peygamberin eşine küfre
dayanmaz. Şuşteri dini eğitimini tamamladıktan sonra Hindistan’a gitmiş ve Babür Padişahı Celaleddin
Ekber’in emriyle kendisine kadı unvanı verilmiştir.
Bkz. http://www.tebyan.net/Islam/ReligiousAuthorities_Thinkers/2008/12/3/79821.html, 08.12.2014.
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dir. Ancak bilinmektedir ki Şîʻa tarikatı or-

9 Mektuptaki ifadeler şu şekildedir: “Cenâb-ı Hân
ve onun askerleri ne sebeple belde-i Meşhed-i
Mukaddes’i muhâsâra etmeyi, ekseriyetle halkı
Hazret-i Resûlün soyundan gelen şehir halkını katl
etmeyi, halkın mâlını ve hasadını yağma etmeyi kendinize helâl bildiniz. Zulm edenlerin devletine bağlı
olan Maveraünnehir’in fâzıl kişilerine buyurduk ki
ulemânın nâmesine cevâbınızı yazınız ve Meşhed
ehlinin mâlının ve kanının hangi sebeple câiz olduğunu açıklayarak fâzıl zâtlarımızın huzûruna gönderiniz.” Şah Abbas Mecmua-i Esnad ve Mekâtibât
Târîh-i Hemrâh bâ Yâddâştehâ-yı Tafsîlî, hzl. Abdu’lHüseyin Nevaî, C. I, İntişârât-ı Zerrin, Tahran, 1367,
C. I, s. 193.
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uzaklaştırmış ve Sünnî uygulamalara son

karşı takındıkları olumsuz tavır Sünnîler

vermiştir. Hatta bu tarikata mensup olanlar

nazarında Şîʻa’nın ehl-i küfr olarak etiket-

Hz. Ebubekir, Hz. Ömer ile onların kızlarına

lenmesine sebep teşkil etmiştir. Nitekim bu

ve hanımlarına lanet okuyup hakaret etmiş-

durum aynı dönem itibariyle hem Özbekler

lerdir. İslam padişahı bu tarz davrananların

hem de Osmanlı nezdinde benzer etki ya-

katlini vacip ve lüzumlu görmüştür. Ayrıca

ratmıştır. Onlara göre Şah İsmail’in Safevî

bu kişilerin mallarının zapt edilmesini ve bi-

Devleti’ni yapılandırma çalışmaları sırasın-

nalarının yıkılmasını buyurmuştur.” (Nevaî,

da bölge halkını Şiîleştirmek uğruna gerçek-

C. I, 1367: 188)

leştirdiği katliamlar ve de zulümler, Sünnî

Maveraünnehir uleması böyle bir cevapla Safevî din adamlarını ve önde gelenlerini

yöneticilere karşı taarruzda bulunma hakkı
doğurmuştur.

geçmişte yaptıklarıyla yargıladığı gibi İslam

Meşhedliler, Özbeklerin viraneye çevir-

büyüklerine hakaret etmeleri noktasında da

dikleri yerler için: “Meşhed-i Mukaddesin

kınayarak bu hareketin cezasını canları ve

etrafındaki bağ ve bahçeler burada yer alan

mallarıyla ödeyeceklerini belirtti. Böylece

İmam Rıza’nın (Fayizü’l-Envâr) mezarı için

Meşhed’deki Özbek yağmalarının İslam’a

Hazreti Şâh’ın ebâ ve ecdâdı tarafından vakf

ters düşmediğini hatta şeriata uygun oldu-

edilmiştir” diyerek İmam Rıza’nın türbesi-

ğunu ifade etti (Nevaî, C. I, 1367: 188-189).

nin ihtiyaçları için Safevî hanedanlığının

Meşhedlilerin yönelttikleri bir diğer
soru: “Meşhed’in mahsulatının ve ziraatinin telef edilmesi nasıl helal olur.”(Nevaî,
C. I, 1367: 191) idi. Maveraünnehir uleması
bu sorunun cevabını onların Sünnî akideleri
terk edip Şîʻa mezhebine itikat etmeleriyle
ilişkilendirdi. Onların açıklaması şu şekildeydi: “Şîʻa’yı tercih edenler Ehl-i İslam’ı ve
imanı terk etmişlerdir. Ehl-i küfrü yağma ve
katl etmek, onların imaretlerini, mahsullerini ve bağlarını yakıp viran etmek câizdir.”
(Nevaî, C. I, 1367: 191). Ulemanın bu sözleri, onların Şîʻa temsilcilerine bakış açısını
ortaya koyması açısından önemlidir. Aynı
Allah’a ve de aynı peygambere ibadet etmelerine rağmen Şîʻa temsilcilerinin ilk üç halifeye ve peygamber eşlerinden Hz. Ayşe’ye

bazı bahçeleri vakıf tayin ettiğini dolayısıyla
Meşhed çevresindeki bahçelerin üstün bir
amaca hizmet ettiğini ve bu nedenle yağma
ve yıkımdan vazgeçilmesini tavsiye ediyorlardı. Özbek uleması ise bu diyarların
daru’l-harp sahasına dahil olduğunu, İslam
askerlerinin, ki burada kastedilen Özbeklerdir, nazarında bu vakıfların bir önemi bulunmadığını söyleyerek bir anlamda yıkımlara
devam edileceğini bildiriyordu. Ancak buna
alternatif bir teklifleri de mevcuttu. Şöyle ki
şayet Meşhed bahçeleri ve buralardan elde
edilen hasatın kullanımı şahın tasarrufundan çıkarılıp Özbeklere teslim edilirse yağmaya son verilecekti. Aksi takdirde bölge
Özbeklerin saldırılarına maruz kalacaktı
(Nevaî, C. I, 1367: 191).
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Şîʻa ulemasının mektupta dile getirdik-

belirtmişlerdi. Tek çıkış noktası olarak da

leri bir diğer mesele Meşhed halkının ekse-

Şîʻa ve Sünnî tarafların Meşhed’in dışında

riyetle peygamberin soyundan gelen salih

bir araya gelmesini ve münazara etmelerini

kişilerden olduğu idi. Ayriyeten belirtildiği

göstermişlerdi. Onların ifade ettikleri üzere

üzere onların nesli vaktiyle Mekke, Medine

Sünnîleri temsilen Abdullah Han, bizzat bu

ve Şam’da ulemayla oturup kalkmış, soh-

görüşmelere katılacaktı. Şayet şah da kendi

betler etmiş din alimlerine dayanmaktaydı.

görevlileriyle bu münazarada boy göste-

Bu nedenle katledilmeleri doğru değildi.

recek olursa o vakit hak mezhebin hangisi

Özbekler buna bir ayetle cevap vermeyi uy-

olduğu ortaya çıkacaktı (Nevaî, C. I, 1367:

gun görmüşler ve: “senin oğlun senin ehlin-

192-193).11

den değildi ve gayr-i salih ameldeydi bunu
duymadınız mı”10 diyerek Meşhed halkının
da Nuh’un oğlu gibi salih kişilerden olmadığını iddia etmişlerdi.

Tüm bu ifadelerden anlaşılacağı üzere
Meşhed önde gelenleri, Müslüman olduklarını hatırlatarak hatta peygamberin soyundan gelen ehl-i salih kişilerden müteşekkil

gerçekleştirilen

bir halk olduklarını vurgulayarak Özbekleri

Özbek saldırılarını durdurmak için yukarı-

yumuşatmaya ve Meşhed kuşatmasının kal-

da zikrettikleri gerekçelerin geçersiz kalma-

dırılmasına gayret sarf etmişlerdi. Ancak

sı karşısında son olarak recep ayını bahane

Özbekler nezdinde onların her sözü ve sua-

etmişlerdi. Zikrettikleri üzere recep ayında

li yanıtını bulmuş ve ikna edici olamamıştı.

harbe tutuşmak ve de katliamlar yapmak

Özbeklerin öne sürdüğü tek şart bölgenin

caiz değildi. Ancak Özbeklerin buna da ve-

kendilerine terk edilmesiydi. Bu şart yerine

recekleri bir cevabı vardı. Şöyle ki Hz. Ali

getirildiği takdirde Meşhed halkı yağma ve

de bazı gazavatlara bu ayda girmişti. Bu du-

katliamdan azledilmiş olacaktı.

Meşhedliler

bölgeye

rumda Recebü’l Haram’da düşman üzerine
yürümek yanlış değildi (Nevaî, C. I, 1367:
192).

Meşhedliler, Şiî-Sünnî ulemanın bir araya gelip farklılıklar üzerinde tartışmalarına
dair Özbeklerin sunduğu teklifi kabul etme-

Mektubun sonunda Sünnî ulema, ka-

diler. Bunun yerine Maveraünnehir ulema-

fir ile cihat etmeyi büyük bir ibadet kabul

sının mektubunu karşılıksız bırakmayarak,

ettiklerini bu noktada Allah’a ibadeti terk

tarafsızlığını ilan eden Meşhed ulemasından

edip sahabeler için kötü sözler sarf eden Şîʻa

Molla Muhammed Müşekkek’in kalemiyle

ehliyle çatışmanın kaçınılmaz olduğunu

Sünnî-Şîʻa mezhepleri arasındaki farklılıkları izah ederek ve makul noktalarda uzlaş-

10 Burada Hûd Suresi 46. ayete atıfta bulunulmaktadır. Ayetin alıntı yapılan kısmının çevirisi şöyledir:
“O asla senin ailenden değildir. Onun yaptığı, iyi olmayan bir iştir.” Ayetin meali için bkz. http://kuran.
diyanet.gov.tr/Kuran.aspx#11:46, 09.12.2014.
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11 Aynı mektup için bkz. Veli Kulu bin Davud Kulu
Şamlu, Kısasu’l-Hâkânî, C. I, Hzl: Seyid Hasan Sadat
Nasırî, Tahran, 1371, s. 140-146; Münşî, Âlem Ârâ-yı
Abbasî, C. II, s. 608-611.
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ma yolları göstererek anlaşmazlıklara son

Madem böyle bir meclis oluşturulamamıştı

vermek istediler. Molla Muhammed, mek-

o halde bu mektupla mecliste görüşülmesi

tubunda kendisini Özbeklere şu şekilde ta-

muhtemel konular ele alınacak ve de Sünnî

nıtmaktaydı:

ulema aydınlatılacaktı. Nitekim o, mektubun

“Şîʻa ve Sünnî ehlinden olan kitaplarda
insanların ve cinlerin Hazret-i İmamı olan
Ebul Hasan Ali bin Musaü’l-Rıza Aleyhü’tTehiyya’nın Acem ülkesinde var olduğu
yazmaktadır ki bu mektubu kaleme alan
Muhammed Hadim (Mevlana Muhammed
bin Fahreddin Ali Rüstemdari) onun hiz-

geri kalan kısmında Sünnîlerin kafasında
soru işareti oluşturan hatta Şîʻa mezhebine
taraf olanların küfre girdiğini düşündüren
Şîʻa uygulamalarına yer vermiş ve hepsine
mantıklı açıklamalar getirmeye çalışmıştır.
Ancak yer yer de kendilerini eleştirerek ortak bir noktada birleşmeyi hedeflemiştir.

metkarı olmayı tercih etmiş ve onun türbe-

Muhammed Müşekkek işe Şîʻa ve Sünnî

sinde görevini ifa eden biridir. Bu kişinin ne

mezheplerini tanımlamayla başlamıştı. Kı-

Kızılbaşla bir dostluğu ne de Özbekle bir

saca ifade ettiği üzere “Peygamber’in vefa-

düşmanlığı ya da inatlaşması yoktur. Ge-

tından sonra Hz. Ebubekir’i halife bilenler

nel bir dini tahkikten sonra Hadis ve Kuran

Sünnî, Hz. Ali’yi halife bilenler ise Şîʻa’dır”

üzerine tahsil görmeyi tercih etmiş bir zat-

ve İslam dini esasta bu iki fırkadan teşekkül

tır.” (Nevaî, C. I, 1367: 194-195).

etmiştir. Şu durumda her ikisinin de İslam

Molla Müşekkek, gerek Özbekler tarafından gönderilen mektup vasıtasıyla gerekse de Herat hakimi Gönültaş ve diğer

ehlinden oluşan bir mecliste birleşmesi doğru, ayrılması ise batıldır (Nevaî, C. I, 1367:
195-196).

Özbek emirleriyle görüşmeleri sonucunda,

Sünnî ulemanın kabul edemediği ilk

Maveraünnehir ulemasının fikrinde Şîʻa ta-

mesele Şîʻa ehlinin, Hz. Peygamber tara-

rikatının sonradan icat edilmiş, aslı olmayan

fından övgüye mazhar olan ilk üç halifeyi

bir itikat olarak yer ettiğini öğrenmişti. Ona

tanımaması ve onlar hakkında kötü sözler

göre bu yanlış kanaatin sebebi her iki cema-

sarf etmesiydi. Bu durumda Şîʻa taraftarla-

ate mensup din bilginlerinin hiçbir mecliste

rı uygulamada, Hz. Peygamber’in sözlerine

bir araya gelmemesiydi. Şayet iki tarafın ule-

muhalif düşmekte şirke girip ehl-i küfr gru-

ması işbirliği yapmış olsaydı ve de gerekli

buna dahil olmaktaydı.

araştırma ve incelemeleri yerine getirseydi
tek bir mezhepte birlik sağlanması ve iki
ülkede söz birliği temin edilmesi mümkün
olacaktı (Nevaî, C. I, 1367: 195).

Molla’nın izah ettiği üzere bu mesele,
yani Şîʻa halkının Hz. Ebubekir, Ömer ve
Osman’a karşı nefretleri Hz. Peygamberin
vefatı sonrasında ortaya çıkmıştı. Nefretin

Molla’nın bundan sonraki açıklamala-

altında yatan sebep ilk üç halifenin, pey-

rı tamamen bu amaca hizmet etmek içindi.

gamberin vefatıyla birlikte onun vasiyetine
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uymayarak hilafette hak iddia etmeleriydi.

ilk üç halifeye karşı olumsuz bir tavır ta-

Onlara göre böyle bir şey mümkün değil-

kındığını Ahzâb Suresi’nin 57. ayetinde yer

di. Çünkü Hz. Peygamber hayatının son

alan “Şüphesiz Allah ve Resûlünü inciten-

döneminde yalancı peygamberlere karşı

lere, Allah dünya ve ahirette lanet etmiş ve

gönderdiği Usame’nin ordusuna ilk üç ha-

onlara aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır”14

lifeyi de dâhil etmişti. Şu durumda vaktiyle

şeklindeki ifadeden hareketle açıklamaya

Usame’ye metbu‘ olanlara şimdi nasıl tabi

çalışmıştır. İfade ettiği üzere peygamberin

olunabilirdi. Aslında Ehl-i Sünnet taifesi

vasiyetine aykırı davranan ve onun ema-

ceyş-i Usame’ye dahil olanları halifeleri ola-

netine sahip çıkmayanlar öbür dünya saa-

rak kabul etmekle peygamberin vasiyeti-

detinden mahrum kalacak hatta cezalandı-

ni çiğnemiş ve küfre girmişlerdi. Molla bu

rılacaktır. Şu durumda Allah’ın lanetlediği

noktada Kur’an’ın Maide Suresi’nin 44. aye-

kişiye kendilerinin de lanet okuması kadar

tinde yer alan “Allah’ın indirdiği ile hükm

doğal bir şey yoktur (Nevaî, C. I, 1367: 199-

etmeyenler kafirlerin ta kendileridir” sözü-

200).

nü Şîʻa ehlinin bu iddiasına dayanak göstermişti (Nevaî, C. I, 1367: 196-197).12

Molla Müşekkek, tüm gerekçelerine
rağmen yine de ilk üç halifeye lanet okuyan

Sünnîler, Fetih Suresi’nin 18. ayetinde

ve onlar hakkında kötü sözler sarf edenlerin

yer alan “Allah, sana o ağacın altında biat

cahil Şîʻa ehlinden olduğunu söylemekte ve

ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur”13

Şîʻa mezhebinin uygulamaları arasında böy-

cümlesinden hareketle ilk üç halifenin pey-

le bir amelin yer almadığını belirtmekteydi.

gambere biat ettikleri gün Allah’ın rızasını

Bu olayı Sünnî ulemanın Şîʻa ehlinin katline

kazandıklarını ve bu nedenle onlara ha-

ferman vermesiyle karşılaştıran Molla Mü-

karet etmenin küfre girdiğini iddia etmek-

şekkek her iki hareketi de cahillerin tevessül

teydi. Bu noktada Molla, Şîʻa ehlinden hiç

ettiği bir yaklaşım olarak değerlendiriyordu

kimsenin Hz. Ebubekir, Ömer ve Osman’ın

(Nevaî, C. I, 1367: 203).

halifeliğini inkar etmediğini ancak onların
zaman zaman bazı kabahatler işlediklerini
ve bu nedenle de haklarında kötü sözler sarf
edildiğini söylemişti. Halifelerin kabahatleri
arasında da Hz. Ebubekir’in Hz. Fatıma’yı
rahatsız eden davranışlarını örnek göstermişti. Molla Müşekkek, Şîʻa ehlinin neden
12 Surenin Türkçeye tercümesi için bkz. http://kuran.
diyanet.gov.tr/Kuran.aspx#5:44, 09.12.2014.
13 Surenin Türkçeye tercümesi için bkz. http://kuran.
diyanet.gov.tr/Kuran.aspx#48:17, 09.12.2014
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Sünnî ve Şîʻa mezheplerindeki bir diğer
farklılık Hz. Ayşe meselesiydi. Şîʻa ehlinin
Hz. Ayşe hakkında kötü ve ahlaksızca sözler sarf ettiğini beyan eden Sünnî ulemaya
karşı Molla Müşekkek böyle bir iddianın
yalan olduğunu, hiçbir vakit Hz. Ayşe için
kötü konuşulmadığını bildirmişti. Ancak
ona göre ortada Hz. Ayşe ile ilgili bazı prob14 Surenin Türkçeye tercümesi için bkz. http://kuran.
diyanet.gov.tr/Kuran.aspx#33:57, 09.12.2014.
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lemler vardı ve o, bu problemleri şöyle izah
etmekteydi:
“Ayşe o zamanın imamı olan Hz. Ali’ye
muhalefet etmiş ve Basra’ya gelerek onunla savaşmak için hamle etmişti. Hz. Emir
(burada kast edilen Hz. Ali’dir)’in menkıbelerinden nakledildiği üzere Hz. Ali ile
harp etmek Hz. Peygamberle harp etmektir
ve peygamberle savaşmak kesinlikle kabul
edilemez. Bu konuyla ilgili Şîʻa tarafına ait
hadis kitaplarında görülür ki Ayşe, Emirü’lMüminin Ali’nin huzuruna çıkmış ve onunla harp ettiği için tövbesini bildirmişti. Muharebe sırasında Basra harabe hale gelmiş
ve 40.000 kişi öldürülmüştü. Buna rağmen
eğer Ayşe’nin tövbesi kabul edilmişse harpten dolayı ona lanet okunamaz. ….. Ayrıca
Ayşe’nin peygamberin torunlarına muhalif
olduğu da kesin değildir. Bu kişi onların malına ve bedenine asla zarar vermez.” (Nevaî,
C. I, 1367: 203-204).

si Şiî halk için sarf edilen suçlamaların Şîʻa
mezhebiyle hiçbir ilişkisinin olmadığını ortaya koymaktır. Ona göre mezhep ehlinden
bazı gruplar İslam’a ters düşerek bir takım
hatalar yapmışlardır. Mesela hakaret ve lanet okumak sadece cahil Şîʻa ehlinin yaptığı
bir takım aşırılıklardan ibarettir. Şu durumda malum hatalar tam Şîʻa ehline mal edilmemelidir. Çünkü Şîʻa mezhebinin işleyişinde bu tarz eylemlerin yeri yoktur.
Molla Müşekkek’in tek amacının yukarıda izah ettiklerimizle sınırlı olmadığını da
görüyoruz. Onun Sünnî halka karşı en ciddi
eleştirisini dile getirdiği son sözleri bizi bu
noktada aydınlatmaktadır. Ona göre Sünnî
ulemanın yanlış fetvaları neticesinde Ehl-i
İslam askerleri birçok milleti katletmişlerdir.
Ancak kafir de olsalar insanları öldürmek
Allah katında doğru bir davranış değildir. O
halde, Özbek askerleri daha önceden olduğu
gibi ulemanın fetvasıyla muhaliflerini katle

İlk üç halifeye biat meselesi ve de onlara hakaret edilmesi hususunda Şîʻa ehlinin
uygulamalarını tamamen doğru bulmasa
da daima gerekçelere bağlayarak haklılığını
ispat etmeye çalışan Molla, Hz. Ayşe meselesinde inkarı tercih etmiştir. Peygamber’in
zevcesi için kötü sözler sarf edildiğini kesinlikle kabul etmek istememiştir. Ancak ona
göre o da tıpkı ilk üç halife gibi peygamberin sözünden çıkmıştır. Ayşe’yi onlardan
ayıran ise bizzat Hz. Ali’den bağışlanmasını
talep etmesidir.

yeltenirse, kıyamet gününde bunun karşılı-

Müşekkek’in tüm izahatlarını dikkate
aldığımızda onun bir amaca hizmet ettiğini
görmekteyiz. Kanaatimizce Molla’nın gaye-

ziyaret etmeli ve yağma, katl gibi kötü dü-

ğını alacaklardır (Nevaî, C. I, 1367: 206-207).
Molla, Özbek askerlerini sadece dini cezayla korkutmakla yetinmemiştir. Aynı zamanda Meşhed halkının güçlü olduğunu ve
tüm güçleriyle karşılarında duracağını belirterek onların cesaretini de kırmaya çalışmıştır. Tüm bu açıklamalardan sonra Özbek
liderine tavsiyede bulunmaktan da geri durmamıştır. Ona göre Maveraünnehir askerleri dünyevi işlerden vazgeçmeli, Meşhed’e
kadar gelmişken İmam Rıza’nın türbesini
şüncelerden arınarak kendi ülkelerine geri
dönmeliydi (Nevaî, C. I, 1367: 208).
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Nitekim Meşhed’den gönderilen her iki

Ancak bu mektup Özbekleri şehri yağ-

mektupla ulaşılmak istenen hedef Özbek

malamaktan vazgeçirememiştir. Karşılığın-

kuşatması altında olan Meşhed’i bu kötü

da Özbek Sünnî alimleri de mektuplarında

durumdan kurtarmaktı. Çünkü Özbekler

Safevîler üzerine gerçekleştirdikleri saldırı-

Horasan’da özellikle de Herat’ta elde et-

lar ve savaşlarda ne kadar haklı olduklarını

tikleri zaferin sağladığı psikolojik avantajla

beyan etmişlerdir. Karşılıklı mektuplaşmalar

ve oldukça kararlı bir şekilde buraya kadar

Meşhed uleması Molla Müşekkek’in devre-

gelmişlerdi. Amaçları Şîʻa ehli için kutsal

ye girmesi ile daha uzlaşmacı bir üslup ka-

olan ve de Harezm’e geçişi kolaylaştıracak

zanmıştır. Nitekim Molla Müşekkek her iki

bu şehri ele geçirmekti. Nitekim Meşhed’de

tarafın kusurlarını ve ortak yolu göstermekle

bulunan ordu nitelik ve nicelik bakımından

İslam dinindeki bu ayrışmayı ve düşmanlığı

üstün olmasına rağmen Özbeklerin verecek-

ortadan kaldırmak istemişse de kendisinden

leri zararları durdurma noktasında yetersiz

önceki ve sonraki pek çok girişim gibi bu da

kalabilirdi. Şu durumda dini ve dünyevi ge-

başarısızlıkla sonuçlanmıştır.15

rekçelerle yazılmış bu mektupların Özbekleri bu işten vazgeçirebilme ihtimali söz konusuydu. Ancak kuşatma, sonucu itibariyle
ele alındığında Meşhed ulemasının sarf ettiği sözlerin herhangi bir tesir yaratmadığını
lakin Meşhed halkının gösterdiği mukavemet ve şahın gelmekte olduğu haberlerinin
duyulması neticesinde Özbeklerin geri çekilmeye mecbur kaldığını görmekteyiz.

SONUÇ

Bu tarz girişimlerin başarısızlığını anlayabilmek İslam’ı siyasi ve dini bölünmeye sürükleyen süreci idrak edebilmekle
mümkündür. Mescid-i Câmiî’nin de ifade
ettiği üzere Şiî ve Sünnî tarafların inançla
ilgili anlaşmazlıklarının temelinde sadece
şahıslar yer almaz. Gerçekte İslam ve tarih
arasındaki ilişki Müslüman toplumlarda siyasi mahiyette bir farklılaşmanın tezahürüne sebep olmuştur. Şöyle ki taraflardan biri
dini tarihin penceresinden bakıp anlamaya

Abdullah Han liderliğindeki Özbek or-

çalışırken diğeri tarihi dinin penceresinden

dusunun 1588 yılında gerçekleştirdiği Meş-

yorumlamaktadır.16 O halde tıpkı halife

hed seferi, askeri müdahalenin sonuç ver-

seçimlerinde, Emevî ve Abbasî hanedan-

memesi ve hareketin kuşatma faaliyetinden

larının İslam Devleti’nin halifelik makamı-

yağma hareketine dönüşmesi üzerine diplomatik ilişkiler düzeyinde devam etmiştir.
Meşhed’in Şiî bürokrat ve alimleri şehri Özbek yağmasından kurtarabilmek ümidiyle
tamamen İslami uyarılarla dolu bir mektup
kaleme almışlardır.

212

15 Şiî ulemanın 12. asırda İslam mezheplerini yakınlaştırma çalışmaları için bkz. Hasan Hüseyin Güneş,
“Şiî Ulema ve Aydınların Mezhepleri Yakınlaştırma
Girişimleri I”, İntizar, Önsöz Yay., İstanbul, 2014,
s.161-174.
16 Muhammed Mescid-i Câmiî, Ehl-i Sünnet ve Şîa’da
Siyasî Düşüncenin Temelleri, Çev: Ejder Okumuş, İnsan Yay., İstanbul, 2012, s. 57-58.
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na yükselişinde ve de 16. yüzyılda ÖzbekSafevî veyahut Osmanlı-Safevî ilişkilerinde
görüldüğü üzere güç paylaşımında din, tarihi gelişmeleri perdelemek ve geniş Müslüman halk kitlelerini bu harekete ilhak etmek amacıyla kullanılan bir araç olmuştur.
Devletler perspektifinde her iki mezhebin
akîde düzeyindeki farklılık ve benzerlikleri
ise gölgede kalmıştır.
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SON BÜYÜK SÜNNÎ SAZ ŞAİRLERİNDE
ALİ VE EHL-İ BEYT SEVGİSİ
LOVE FOR ALİ AND AHL AL-BAYT (PEOPLE OF THE
HOUSE) IN THE LAST SUNNI MYSTRELS
Mahmut SARIKAYA1

Anahtar Kelimeler: Ali Sevgisi, Ehl-i
Beyt Sevgisi, Kerbelâ Acısı, Yezit ve Şimir

ÖZET
Türkiye’deki Alevi ve Sünni toplum
arasındaki ortak noktalar, mensubiyet hissi,
kader ve duygu birliğine dair geniş bir liste

Nefreti, Muharrem Yas ve Matemi, Ruhsatî,
Âşık Şenlik, Müdâmî.

ABSTRACT

ve zengin bir mirasa rağmen farklılıkların

Despite the fact that there is a long list

ve ayrılıkların öne çıkarılması yaygın bir

and rich heritage of common points, sense

yaklaşımdır. Çoğu kez siyasal amaçlar taşı-

of belonging, faith and feeling unity to drive

yan bu yaklaşımın yanlışlığını ortaya koyan

forward the discrepancies and divergencies

kaynakları, Sünni inanç dairesinden halk şa-

is a widespread approach. It is also possible

irlerinin eserlerindeki Ali ve Ehl-i Beyt sev-

to find examples from various sources to re-

gisinde de görmek mümkündür.

veal the wrongness of this frequently pur-

Bu çalışmada, bu bağlamda SünnîHanefî geleneğin gerçekten en güçlü şairleri
ele alınıp incelenmiştir. Bu şairlerin eserle-

poseful approach from the Ali and Ahl AlBayt (Ehl-i Beyt) love in the works of minstrels who belong to Sunni faith circles.

rinde Ali ve Ehl-i Beyt sevgisi, Kerbelâ acı-

Within this work, with the above-men-

sı, Yezit ve Şimir nefreti, muharrem yas ve

tioned context, the strongest poets of the

matemini duyma ve o acıyı ifade etme ile

Sunni-Hanefi tradition were handled and

On İki İmam’ı kabul ve onların ruhaniyetine

examined. It is demonstrated that within

sığınmanın çok açık görüldüğü ortaya kon-

those poets’ works Ali love, Ahl Al-Bayt

muştur.

(Ehl-i Beyt) love, Kerbelâ pain, hatred towards Yezit and Şimir, to feel the Muharrem
mourning and bereavement, expression of

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

those feelings and to shelter to the spirutality of them can obviously seen.
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Keywords: Ali Love, Ahl-al Bayt Love,

man Sivas, Çorum, Kahramanmaraş başa-

Karbala Pain, Hatred on Yazid and Shimr,

rılarını elde etmiştir. Sanki merhum Veysel

Muharram Mourning, Ruhsatî, Âşık Şenlik,

peygamberāne bir bilişle olacakları bilip:

Müdâmî.

GİRİŞ
Türkiye Cumhuriyeti’nin bir büyük
kurtuluş savaşı verilerek kurulmasına rağmen belli zamanlarda Türkiye Cumhuriyeti

Yezid nedir, ne Kızılbaş
Değil miyiz hep bir gardaş
Bizi yakar bizim ataş
Söndürmektir tek çaresi
(Bakiler, 1989: 31)

vatandaşlarını oluşturan kitlelerde yeterli

diyerek bu târihî uyarıları yapmamış gibi,

millet olma bilincinin bulunmadığı varsa-

ahmakça Madımak Oteli’nde canlar yakıl-

yımından hareket eden değişik kişi ve ku-

mıştır. Bununla kalsa iyi, son günlerde ol-

rumlar ortaya çıkabilmektedir. Vilâyāt-i

duğu gibi bazen de “memleketin dâhilinde

Şarkıyye Müdāfā-yi Hukuk Cemiyeti’nin

iktidara sahip olanlar” işin aslını çözüme

Erzurum’daki toplantısında, padişah ve İs-

kavuşturacak hareketlerden yan çizerek bu

tanbul Hükûmeti’nin iradesi hilafına, Kong-

yaraları kaşıyıp kangren hâline getirmeğe

re Başkanlığı’na Mustafa Kemâl’i seçen

çalışmaktadırlar. Bunların hepsinin Türk

üyeleri, Doğu Anadolu’nun şanlı halkının

milletinin cehaleti üzerine oynanan oyunlar

temsilcileri değilmiş gibi; 1925’ten itibaren

olduğu o kadar açıktır ki...

doğuda ayrılıkçı isyanlar başlatılmış, bu isyanın etkileri 1940’lara kadar devam etmiş,
bu da ülkeyi içeride ve dışarıda zayıflatmıştır.

Bütün bu acıları yaşamamanın ve bu yaraları sarmanın bir tek yolu vardır: okumak;
akılla, vicdanla, iz’anla okumak; böylece en
büyük düşman olan cehaleti alt etmek…

Bu tutum ve davranışlar, son yıllarda
daha açık ve daha fütursuz bir biçimde sergilenir oldu. Son otuz yıllık bölücü terör de
aynı ayrılıkçı iddialarla ortaya çıkarak ülke
için büyük tahribatlara sebep olmuştur.
Türk milletinin “dahilî ve haricî bedhahları”, sanki Hacı Bektaş Dergâhı dedebabası

“İlimden gidilmeyen yolun sonunun karanlık” olduğunu bilmek ve düstur edinmek
tek çıkış yoludur.
Öte yandan Sünnî kardeşi hakkında,
gerçekle örtüşmeyen olumsuz imgeler edinmiş ve “Sünnî’yi Yezid’in kendisi olarak gören Alevî” de az değildir.

milletin kurtuluşuna ve devletin kuruluşu-

Sünnî Türkler yıllardır: “Kardeşim,

na katkı sunmamış, sanki Alevî yurttaşlar

Ali’yi biz de severiz, peygamber evladının

Kurtuluş Savaşı’nda gönüllü olarak cephe-

acısını duymamak mümkün mü? Yezid’e

den cepheye koşmamış gibi, yine Türkmen

lanet olsun… Bizim evladımıza o zalimlerin

üzerine kirli oyunlar oynamış, zaman za-

değil, Ehl-i beyt’in adını verdiğimize baksa-
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na…” dese de bir türlü Alevî kardeşini inandıramamaktadır.
Oysa Sünnîlerin içinden çıkmış en müdrik evlatları, onları her alanda şerefle temsil
eden büyük saz şairleri, kendi toplumlarındaki Ali sevgisi ve Ehl-i Beyt’e bağlılığı çok
yüksek seviyede ortaya koymuş, edebiyat
ve sanat terminolojisine bunu başarıyla işlemişlerdir. Son yıllarda Sünnî kesimden, sağlıklı İslâmî bilgilerle donanmış olan birçok
bilgininin çıkarak Muaviye ve Emevî hareketinin İslam’a ihanetini dile getirmeleri de
çok önemli bir gelişme olarak görülmelidir.
Bu çalışmada ele alınıp incelenen şairle-

Kaldırdı
nişānın

Beytü’l-Haram’dan

Ol Aliyyü’l-Murtazā arslanı ben bilmez
miyim
Bilmeseydim Ruhsat alıp içmez idim cāmı
ben
Anın için leyl ü nehar çekerim efgānı ben
(Kaya, 1994: 370)
Bir başka şiirinde ise şöyle der:
Bazı ahmak gelip beni yokluyor
Sen kimden nūş ettin şarābı dėyu
Ahlakıma bakan Yezit sanıyor

rin tamamı Sünnî ve Hanefî’dirler. İncelen-

Ruhum dāim Kerbelâ’da dönüyor

diğinde görüleceği üzere, aynı zamanda bu

(Kaya, 1994: 526)

şairlerin eserlerinde Ali sevgisi, Ehl-i Beyt
sevgisi, Kerbelâ acısı, Yezit ve Şimir nefreti, muharrem yas ve matemini duyma ve
o acıyı ifade etme, On İki İmam’ı kabul ve
onların ruhaniyetine sığınma çok açık görülmektedir. Bu çalışma ile onların bu duyuş ve
söyleyişleri tespit edilerek dikkatlere sunulmuştur. Bu büyük ustaların Ali sevgisindeki
içtenlikleri, peygamber evlâdına bağlılıkları, Kerbelâ acısını cezbe içerisinde terennüm
edişleri çok etkileyicidir. Onlar, bāde içişlerini, âşık oluşlarını, şiir iklimindeki başarılarını “Sāki-yi Kevser” olan Ali’ye borçlu
olduklarını ihsas ve ifade etmişlerdir.
Bu şairlerden Ruhsatî, aşk bādesini içmesinin de aşkının icâzetinin de Hz. Ali’den

putların

Yine bu şairlerin Nakşibendî Tarîkatı’na
mensup olmaları onların bir başka ortak
özelliğidir.
Ruhsatî, Ali ve Ehl-i Beyt sevgisi ile
Kerbelâ acısını dile getirmesini eleştiren yobazlığa karşı tepki gösterip kendisini savunurken “ehl-i tarîkat” olduğunu ileri sürer:
Ben oturur, ben yatarım, ben gezerim, sana
ne
Ben okurum, ben dinlerim, ben yazarım,
sana ne
Ben bir ehl-i tarikatım, ben azarım, sana ne
Aklın yėtmez, Ruhsatî’ye ėtme sitemler
yine
(Kaya, 1994: 254)

Zevc-i Fātımetü’z-Zehrā Mevlâmızın

Ruhsatî eserlerinde Nakşibendîliğini
çok vurgulamıştır. “Nakşi tarîkına girdim/
Muhkem imana bağlandım” (Kaya, 1994:

Kırdı küffārı hâk ėtti hem akıttı kanın

349); “Bir mürşitten destur aldık/ Yolun ya-

olduğunu şöyle ifade etmiştir:
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rısında kaldık/ Mudara bir derviş olduk/

Sizin Hayruç Üçkilse’di

Kabul ėder ise Çalap” (Kaya, 1994: 431) di-

Biz Nakşibendî tarkatı

yerek Nakşibendî olduğunu söyler. Şair,
şeyhinin adını da verir. Bu zat, Şeyh Şākir

Siz tapdığınız İsa’dı

Efendi’dir ve onun şeyhi de Erzincanlı Terzi

Biz de Mehemmet ümmeti

Baba’dır.

(Aslan, 2001: 195)

Tarîkatim
Sultan’ım

Nakşibendî,

Terzi

Baba

Şeyh Şākir Efendi gelse tazelenir imanım

Şimdi çalışmamıza konu olan âşıkların
kısa biyografik bilgilerini verip eserlerinden
örnekler aktaralım:

Kıbleye teveccüh ėtsem cesette titrer cānım
Kalbimi rūşen ėden ol cāna aklım yetmedi

ÂŞIK RUHSATÎ

(Kaya, 1994: 243)

Âşık Ruhsatî 1835 yılında Sivas’a bağlı

Şair ayrıca Nakşibendî Tarîkatı’nın
Hālidî
ler:

kolundan

“Tarîkatim

olduğunu

da

Nakşibendî’nin

söyHalîdî

Kolu’ndandır/ İnâbetim Hacı Şākir Efendi
elindendir”
Çıldırlı Âşık Şenlik, “Cümlemizin nesli
birdi(r)/ Hazret-i Âdem Evlâdı” diye başlayan ve Ermenilerle Türklerin farklarını anlatan manzumesinde Nakşibendî Tarîkatı’na
mensup olduğunu dile getirir:
Sizin millet “Asvas” der hep
2

Biz de deriz “Ġani Ya Reb”
Size halal xamrî3 şarap
Bize de kevser şerbeti.
2 Asvas: Ermenice’de Allah.
3 Xamrî: içki, serhoşluk veren.
Bu çalışmada, A. Bican ERCİLASUN’un teklifi doğrultusunda (Ercilasun, 1999: 41-61) alışılmış transkripsiyon harfleri yanında hırıltılı h için x;nazal n içinŋ;
kalın g için ġ;ince ünsüzler yanındaki o sesi için ô; kapalı e için ė; Azerbaycan Türkçesi ağızlarında görülen
ince k sesinin değişmesiyle oluşmuş yh harfleriyle de
gösterilen hece ve kelime sonu sesi için ħ harfleri kullanılmıştır.
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Deliktaş bucağında doğmuş, 1911 yılında
yine Deliktaş’ta ölmüştür. Dedesi Tonus
(Altınyayla) kasabasından olup babasının
adı Şeyh Mehmet, annesi Safiye Hanım’dır.
On iki yaşında iken hem annesini, hem de
babasını kaybetmiştir. Ömrü yoksulluk içinde geçmiş, iyi bir tahsil de görememiştir.
Kendi köyünde Ali Ağa’nın yanında azaplık yaparak geçinen Ruhsatî, ayrıca kiracılık,
suculuk, çobanlık, rençberlik, duvarcılık işleri de yapmıştır. Bazen geçim için gurbete
gittiği de olmuştur.
Ruhsatî asıl adı Mihrî olan, Elbistan kökenli bir hizmetçi kızla evlenmiş, Meryem
dediği bu eşi genç yaşta ölerek beş çocuğunu annesiz bırakmıştır. Bu beş çocuğundan
biri olan Ali de bir saz şairi olmuş fakat 38
yaşında ölmüştür.
Ruhsatî’nin daha sonra Ayşe ve Fatma
adında iki kadınla yine evlendiği biliniyor.
Dördüncü evliliği ise Mühimme adlı bir hanımladır.
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Ruhsatî’nin şiirlerinde bütün bu hayatının izleriyle karşılaşılır. O da Sünnî ve Hanefî
olup Nakşibendî Dergâhı’na mensuptur.
Yukarıda işaret edildiği üzere, Sivas’taki
Alevîlik ortamından ve Nakşibendîlik’in Ali
ve Ehl-i Beyt sevgisinden beslenen bir şahsiyet olarak tarihe geçmiştir Ruhsatî.

Doğruca yol sürdü Musa-yı Kâzım

Ruhsatî, aşağıdaki şiirinde Dede
Bektaşî’ye seslenerek: “Hünkâr Hacı Bektaş Veli oldukça, Elest’teki cennet kapısını
açacak olan cömertlerin pîri Ali oldukça,
günahkâr olunsa bile cennet bahçesinin
gülü Hasan, Hüseyin gibi sığınacak “penah”
oldukça korkmamak gerektiğini söyler ve
bu yolda Selman, Kamber, Kızıldeli, Musayı Kâzım, Cāfer-i Sādık, On Dört Māsum-ı
Pâk, Kerbelâ’nın kanlı sėli ve Muhammed
Mustafa’yı da zikrederek bunların cümlesinin bir kökün dalı olduklarını ifade eder:

Aşk yolunda dolmuş iken eksilem

Ėl ne dėrse dėsin, sana ne lâzım
Cāfer-i Sādıktır dilde niyāzım
Dünya ucdan uca dolu oldukça

Ne mümkün ki muhabbetten kesilem

On Dört Māsum-ı Pāk elde vesilem
Cümlesi bir kökün dalı oldukça

Allah Muhammed’i sevdi, halk ėtti
Rahmetine kullarını ġark ėtti
Âşık Ruhsat hikmetini fark ėtti
Kerbelâ’nın kanlı sėli oldukça
(Kaya, 1994: 207-208)

Sen ne korkuyorsun Dede Bektaşî

Aşağıdaki eseri de bunun bir devamı gibi

Hünkâr Hacı Bektaş Veli oldukça

olup Aliyyü’l-Mürtaza’nın aslan olduğunu,

Elestteki cennet kapısın açar
Cömertlerin Pîri Ali oldukça

Muhammed Mustafa’nın sultan olduğunu,
Gafur ismi olan Allah’ın Muhammed’i mahzun göndermeyeceğini, onun hatırını kırıp
ümmetini cehennemde yakmayacağını, Ha-

Bilir bilmez eksik değil günahım

san ile Hüseyin de var olduğu için bundan

Gafur ismi ile beraber ahım

hicāb edeceğini vurguluyor:

Hasan Hüseyin’dir elde penāhım

İnşallah ėylemez imana muhtaç

Cennet bahçesinin gülü oldukça

Eğer bir kişide irfan oldukça
Bėş vaktine devam ėdip kış ve yaz

Muhabbetin eser koydu bu cana

Dilinde zikr ile Kur’ān oldukça

Canım kurban olsun gül-i hubana
Aciz kölesiyim atmaz yabana
Selman, Kamber, Kızıldeli oldukça
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Bihamdillah gėçinirim az ile
Düşerim bābına bin niyaz ile
Yanaşamam cehenneme söz ile
Muhammed Mustafa sultan oldukça
..........
Sofunun hayını huyunu bilmem

Aşağıdaki eserinde Ruhsatî, kendisinin
“muhibb-i Hānedān”/Ehl-i Beyt sevdalısı
olduğunu ve Şāh-ı Şehîd-i Kerbelâ İmam
Hüseyin’in da‘vāsının kalbinde yaşadığını,
o māsumlara kıyanların “mürüvvetsiz âsî
mel‘un” olduğunu söyler ve bu acıyı terennüm eder:

Gafur ismi elde, ummana dalmam

Biz muhibb-i Hānedān’ız, olsa dünyā bir
taraf

İnşallah mahşerde susuz da kalmam

Şāh-ı Şehîd-i Kerbelâ kalbde da‘vā bir taraf

Aliyyü’l-Mürtaza Aslan oldukça
Herkesin başlı başına bir gûnā sevdāsı var
Allah Muhammed’i mahzun göndermez
Ümmetinin hatırını sındırmaz
Cehennemde hicāb edip yandırmaz
İmam Hüseyin’le Hasan oldukça

Benim de her kisb ü kârım aşk u sevdā bir
taraf
Mürüvvetsiz

âsî

mel‘un

nasıl

kıydın

gülüme
Yandı cānım, arzuhâlim Hakk’a şekvā bir

Ruhsatî yėtmez mi bu kadar ahın

taraf

Rahmetinden fazla mıdır günahın
Āşıkıyım Hakk’ın, Resūlullah’ın

Hub cemâlin göremezsem bari yolunda

Kaçan ceset ile bu cān oldukça

ölem

(Kaya, 1994: 208)

Āteş-i aşkı koyuldu geldi cāna bir taraf

Bir yanında nār-ı hasret sînemi hūn ėyledi
Olmadı, dönmedi rūyun gül-i ra‘nā bir taraf

Firkat-i ma‘sum aşkından gözlerim kan
ağlıyor
Sarardı benzim kül oldu, soldu hayfā bir
taraf

226

2013 / Yıl: 3 Sayı: 6

Ah bu hasret, vah bu firkat mahşere kaldı
yine
Eşk-i çeşmim sėle döndü, oldu deryā bir
taraf

Ėy Ruhsatî āşık mısın, böyle da‘vā
görürsün

Māsumlara
nėylesin

kasdedenler

yoktur

iman,

Bāb-ı merhamet kapansa, yüz bin aman
nėylesin
Yürekteki
nėylesin

olan

derde

hāzık

lokman

Kendi vėrdiği yarayı kendisi emler yine

Yoluna vėrmedin cānı kâr u fehvā bir taraf
(Kaya, 1994: 260-261)
Yukarıda işaret edildiği üzere Ruhsatî,
Ali ve Ehl-i Beyt sevgisi ile Kerbelâ acısını
dile getirmesini eleştiren yobazlığa karşı
tepki göstererek kendisini savunurken “ehl-i
tarîkat” olduğunu ileri sürer. Şair ayrıca, bir
mātem zamanı olan muharrem ayının eriş-

Şeksiz şüphesiz Yezit’tir bu ayda handān
olan
Şimir, Mervan değil midir aşkâr denîden
olan
Bu davayı ehline sor, ne bilsin nādān olan
Kerbelâ-yı aşka düşen yürekten gümler
yine

tiğini, Kerbelâ’yı ve imamları hatırladığını, yas günlerinin geldiğini, gam kasavetin
boydan aştığını, gözlerinden yaşlar aktığını,
kuşkusuz bu ayda Yezid’in mutlu olduğunu, masumlara kastedenlerin imansız olduğunu, İmam Hüseyin’in başını kesen Şimr
ve Mervan’ın birer alçak olduğunu, bu davayı nādān olanların bilemeyeceklerini, bu
davadan gelecek belâları kendisinin kabul
ettiğini ve bu davadan dönmeyeceğini, yaşı-

Bu belâyı
dönmenem
Dünya alt
dönmenem

kabul

ettim,

üstüne

dönse

her

belâdan

zelzeleden

Mansur gibi dâra çeksen Kerbelâ’dan
dönmenem
Sinnim yėtmiş, Yėzit için yazarım zemler
yine

nın yetmiş olduğunu ve Yezit’in alçaklığını
yazmaya devam edeceğini söyler:
Ġam kasavet boydan aştı, yürüdü ġamlar
yine

Ben oturur, ben yatarım, ben gezerim, sana
ne

Kerbelâ fikrime düştü, geldi imamlar yine

Ben okurum, ben dinlerim, ben yazarım,
sana ne

Māh-ı Muharrem erişti, yas ve mātem

Ben bir ehl-i tarikatım, ben azarım, sana ne

günüdür

Aklın yėtmez, Ruhsatî’ye ėtme sitemler
yine

Firkat ile gözlerimden akıyor nemler yine

(Kaya, 1994: 254-255)
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Şathiye türünün güzel bir örneği olan

Büyük usta Ruhsatî, peygamber sünne-

aşağıdaki şiirde şair, Nesimî ve Mansur gibi

tine uyup vasiyet ederken arkadaş, akraba,

masumların; Mūsa, İbrahim ve Eyyūb gibi

aile efrādı, Allah ve Peygamber yanında:

peygamberlerin; İbrahim Ethem gibi velîlerin

“Sad hezārān esselâ ol Ali’nin evlâdına/

başına gelenlerin hikmet ve sebebini sorar-

Kerbelâ’da can vėren cānānıma olsun helâl”

ken Kerbelâ’ya nārı verilmesinin, Hüseyin’e

diyerek Ehl-i Beyt ile de helallaşır:

kanlı donlar ve Hasan’a sarı (zehir rengi)
giydirilmesinin hikmetini de sorar:
İlahî sırrına akıllar kasîr
Vėrdin Kerbelâ’ya nārı, hikmet ne
Nice göz görmedik saltanat vėrdin
Gėçirdin belâya hārı, hikmet ne
Belkiya’ya yėdi deryā gezdirdin

Hakk-ı dünyā cümleten ihvānıma olsun
helâl
Emmi, dayı, akraba dört yanıma olsun helâl

Her kime ki merhaba dėdimse yine
merhaba
Hulus ile dinime, imānıma olsun helâl

Her bir nebātatın nef‘in yazdırdın
Nesimî’nin derisini yüzdürdün
Mansūr’u çektirdin dāra, hikmet ne

Oğul uşak, peder māder, cümlesinden
rāzıyım
Benden şekvā ėtmesin Sübhānıma olsun

Mūsa peygambere koyun yaydırdın

helâl

Tūr’a da‘vet ėdip vahyin duydurdun
Hüseyin’e kanlı donlar giydirdin

Bilir bilmez ėttiğim isyānıma kıldım rücū

Hasan’a giydirdin sarı, hikmet ne

Yalanız dostum değil düşmānıma olsun
helâl

Terk ėt dėdin Ethem terk ėtti tahtın
Eyyub’a dert vėrdin, keşfėdip bahtın
İbrahim’i ateşlere bıraktın
Yakmadın, nūr ėttin nārı, hikmet ne
Sırr-ı hikmetini bilmez her adam
Bilenlere ben de olayım huddam
Bir mecāzî aşk yolunda demādem
Ruhsat’a çektirdin zārı, hikmet ne
(Kaya, 1994; 255-256)
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Rahmet ile yād ėdene rahmet ėtsin zülcelâl
Zükûr-ı nas, sagir, kebir, hāneme olsun
helâl

Vasiyetnāmem işiten bakmasın noksanıma
İşte baksın, okusun dîvānıma, olsun helâl

2013 / Yıl: 3 Sayı: 6

Vasiyet kılmak sünnettir, Nebîler tenbihidir

Zevc-i Fātımetü’z-Zehrā Mevlâmızın

Getirdiğim salavat Sübhān’ıma olsun helâl

Kırdı küffārı hâk ėtti hem akıttı kanın

……

Kaldırdı

Sad hezārān esselâ ol Ali’nin evlâdına

nişānın

Kerbelâ’da can vėren cānānıma olsun helâl

Ol Aliyyü’l-Murtazā arslanı ben bilmez

Unutmasın mahşer günü Ruhsat köle
kemteri
Cāndan ġayrı hediyem yok, cānıma olsun

Beytü’l-Haram’dan

putların

miyim

Bilmeseydim Ruhsat alıp içmez idim cāmı
ben

helâl.

Anın için leyl ü nehār çekerim efgānı ben

(Kaya, 1994: 332-333)

Bir mecazî ‘aşk yolunda artırmışım şānı

Ruhsatî,

Muhammed

Mustafa

sul-

tanı, Kâbe-i Beytü’l-Haram eyvānı, inen
dört kitāb ile Kur’ān’ı bildiğini söylerken

ben
Gökten inen dört kitāb Kur’ān’ı ben bilmez
miyim

Fātımetü’z-Zehrā’nın eşi, küffārı kırıp ka-

(Kaya, 1994: 369-370)

nını akıtan Kâ’be’den putların izini silen

Şair cömertliği överken: “Cennetin ka-

Aliyyü’l-Murtazā

arslanı

bilmemesinin

mümkün olmadığını da söyler:
Ne zannedersin efendim, beni ben bilmez
miyim
Leyl ü nehār cān verecek cānı ben bilmez
miyim
İsmi nūrdur, cismi nūrdur, sözü nūr, dihānı

pısın sahāvet açar/Dedesi Hazret-i Ali cömerdin” diyerek Hazret-i Ali’yi över:
Gerek yatsın gerek dursun çalışsın
Günden güne artar malı cömerdin
Bir nan verse mālik olur on nana
Elbet yėşil olur alı cömerdin

nūr
Ol Muhammed Mustafa sultanı ben bilmez

Cömerdin uğrundan şeytanlar kaçar

miyim

Melekler üstüne rahmetler saçar
Cennetin kapısın sahāvet açar

Ziruh olup hâl dilince figān ėdip öttüğü

Dedesi Hazret-i Ali cömerdin

Şevk ile güller açılıp lâle sümbül bittiği
Seksen bin hüccāc çekilip arz edüben gittiği
Kâbe-i Beytü’l-Haram eyvānı ben belmez
miyim
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Hesap ėder hem fıtrasın, zekâtın
Ne eşyasın sirkat ėder ne atın
Cümlesinden evvel gėçer Sırat’ın
Doğruca cennete yolu cömerdin

Şair aşağıdaki eserinde de nice kâfirden
intikam alan, elinde Zülfikar Kâ’be’yi puttan,
küfürden arıtan Allah’ın Aslanı Aliyyü’lHaydar ile Muhammed Mustafa’nın torunları “Seyyid-i Server İmam Hüseyin ve
Hasan’ın hesabını dünyadan sorar:

Hak terāzi mizānını kurunca

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

Kıl kıl hesap ėder olur karınca

İntikamın aldı nice kâfirden

Son nefeste kabr içine girince

Elinde Zülfikar bağlanır nūrdan

Bülbül gibi şakır dili cömerdin

Arıttı Kâ’be’yi puttan küfürden
Aliyyü’l Haydar’ı, Aslan’ı n’ėttin

Ruhsatî konuşma nāmertler ile
Sen de yanan giden bu dertler ile
İlâhî haşreyle cömertler ile
Her yana kol atar dalı cömerdin
(Kaya, 1994: 405-406)

Pederi Haydar da kölesi Kamber
Nūrdan halk olunmuş, kokusu amber
Hafîd-i Muhammed, Seyyid-i Server
İmam Hüseyin’le Hasan’ı n’ėttin
Ken’an illerinden gitti Mısır’a
Arz ėder hüsnünü Bağdat, Basıra
Güneş hicabından inmedi yėre
Zeliha, Yūsuf-ı Ken’ā’ı n’ėttin
Hakk’ın emrettiği yola giderdi
Vālideyne canın fedā ėderdi
Bin deveyi bir akçeye güderdi
Veysel Karan gibi çobanı n’ėttin
Böyle bir hodgâmsın süren, savurun
Dağı dağ üstüne koyan, devirin
Ėy Ruhsatî daha Fatma çağırın
Ölüyorsun hani, imānı n’ėttin
(Kaya, 1994: 421-422)
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1311 (1895) kargaşasında, zaptiyeler,
Ruhsatî’nin oğlu Abdüssamed’i, “Ermeni
malı kaçırdı” diye karakola götürüp kötülük yaparlar. 1895, Zeytun isyanları da dahil
ilk Ermeni isyanlarının başlangıç yılıdır. O

Ermeni’nin meşvereti kav’ oldu
Hafikli Deli Mehmet yeni tav oldu
Koca kıllı kėşiş Satkasav oldu
Yanısıra nice Vartan dėdiler

zaman dahi Türk’ten Ermeni’nin hesabını
soran çoktur. Bu haksız muameleye oldukça üzülen Ruhsatî, aşağıdaki şiiri söylerken
“Bugünkü dāvayı koyma yarına/Dokundu-

İreçberin elindedir orağı
Kimi yakın biçer, kimi ırağı

lar ehl-i İslâm nūruna/Çek sancağın yėtiş

Tanel çavuşunuz yėdi y........ğı

mėydan yėrine/Aliyyü’l-Haydar’a arslan

Var git cehenneme, kıvran dėdiler

dėdiler” şeklinde seslenir:
Vaktimiz hünkârı Gâzî Hamit Han

Sinnim altmış, sağlık eserim yoktur

Nüfūzun artırsın Rahmān dėdiler

Dünya harāb olsa haberim yoktur

Vezir vüzerāsın ber-karār ėtsin

Böylesi güftarda nazarım yoktur

Kitabımız aziz Kur’ān dėdiler

Yaz Ruhsatî buna destan dėdiler
(Kaya, 1994: 460)

Çul giyerik yoktur bizim çuhamız
Fark olunmaz kalınımız yuhamız

Aşağıdaki şiirinde ise şair, adeta “Hasan, Hüseyin” zikri yapmaktadır:

Vėrdik, çıktı, kurtulmadı yakamız

Seher vaktinde bülbülüm

İkide bir istintak divān dėdiler

Dilim Hasan Hüseyin’dir
Domurlanıp açıldıkça

Oğlumu ėttiler hasır ovası

Gülüm Hasan Hüseyin’dir

Tütmez olsun sebebinin yuvası
İki bakır, birkaç çömlek davası

Çaldıkça bağrıma taşı

İkide bir istintak divān dediler

Andıkça Şimir kalleşi
Aktıkça didemin yaşı

Bugünkü dāvayı koyma yarına

Sėlim Hasan Hüseyin’dir

Dokundular ehl-i İslâm nūruna
Çek sancağın yėtiş mėydan yėrine
Aliyyü’l-Haydar’a arslan dėdiler
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Malım pazara giderken

Dikende bir çiçek açsa gülistān oldum sanır

Okur yazara giderken

Çirkefte biten ısırgan ben reyhān oldum
sanır

Mevtam mezara giderken

Bir sako pantol giyenler arifān oldum sanır

Salım Hasan Hüseyin’dir

Oturur sadr-ı bâlâya, laf vėrir hamhumlanır

Kim bilir ki ne var kimde

İbareye fetva vėren Farisî değil midir

Belli olur ölür kėm de

Şair olmak bu işin de yarısı değil midir

Ruhsatî’yim bu sitemde

Ruhsat ise dünyanın yüz karası değil midir

Hâlim Hasan Hüseyin’dir

Birgün

olur

(Kaya, 1994: 484)

mimmimlenir

Muharrem ayında yüreğinin gümgüm

(Kaya, 1994: 488)

ettiğini, Kerbelâ’ya âşık olanın gam çektiğini, gamlandığını, ham sofunun bu aşkı
sevdayı anlamadığını, onların bu idrâktan
yoksun olduklarını söyler:
Mah-ı

Muharrem

defterimiz

Şu eserinde ise bazılarının gelip onu
yoklayarak: “sen bu aşkın bādesini kimin
elinden içtin?” diye sorduklarını, ahlakına bakanın onu Yezit sandığını, ruhunun

gelende

yüreğim

gümgümlenir

ise dāima Kerbelâ’da olduğunu ve o ateşle
yandığını söyler:

Kerbelâ’ya âşık olan ġam çeker ġam

Şeyhim bana vėrdi çok çok nasihat

ġamlanır

Yoklamadan gėçme her bābı dėyu

Ham sofu bilmez anı, aşk nedir, sevdâ nedir

Âşıkların defterine kaydolduk

Ben

Bu da bir cemâlin erbābı dėyu

de

bir

âşıkım

diye

mecliste

kemkümlenir
Herkes sevdiğini tenha haklıyor
Âşık olan seher vakti āh ėder Allah dėyi

Mevlâ’dan utanmaz benden saklıyor

Mahşer günü kıl şefa‘at Yā Resulallah dėyi

Bazı ahmak gelip beni yokluyor

Keşişler da’vā sürerler İsa İbnullah dėyi

Sen kimden nūş ettin şarābı dėyu

Kilise

de

gümgümlenir

günlük

yakar

tüttürür

Ahlakıma bakan Yezit sanıyor
Ruhum dāim Kerbelâ’da dönüyor
Derunuma ateş düştü yanıyor
Beni seven sevmiş türābı dėyu
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Nazar ėyle Ruhsatî’nin rengine
Kırk senedir düşmemişdir dengine

ÇILDIRLI ÂŞIK ŞENLİK
1850 yılının yaz mevsiminde Molla Ka-

Yine zevrakımı saldım engine

dir ve Zeliha’nın oğulları olarak dünyaya ge-

El varsın gözlesin girdābı dėyu

len Âşık Şenlik, 1913 yılında ölmüş ve doğ-

(Kaya, 1994: 526)

duğu köy olan Çıldır’a bağlı Suhara köyüne

Aşağıdaki eserinde ise şair, ateşinin
Kerbelâ’nın aşkına kıyamete kadar sönmeyeceğini, ağlayıp inlemesinin de Aliyyü’lHaydar-ı Kerrār için olduğunu söylemektedir:

gömülmüştür. Hiçbir Çıldır evladı doğduğu
köyü ve ilçeyi onun kadar yüceltmiş, onun
kadar ünlü kılmış değildir. O bütün bir Terekeme/Karapapak elinin; Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan ve Türkiye’de tanınan en
ünlü oğludur. Asıl adı Hasan’dır. Ailesi çift-

Eyā irfan, kınaman, bir yār içindir zarımız

çilik ve hayvancılıkla uğraşmış, hayatının

Kaf’tan Kaf’a hükmeden hünkâr içindir

bu yönü eserlerine çokça yansımaıştır.

zarımız

Azerbaycan Türklüğü’nün önemli bir

Elestü bezm-i ezelden bağlamışız özümüz

kolunu

Ser vėrir, sır vėrmeyiz, ikrār içindir zarımız

halkının yaşadığı dağlık bölge, tarih içeri-

oluşturan

Terekeme/Karapapak

sinde yöre insanına sert bir karakter kazanBoşuna karşı dururlar dalga vurup taşkına

dırmıştır. Bu yapı, Çıldırlı Şenlik’in şiirlerine kendine güven, sağlıklı ve dik bir duruş

Bin nasihat kâr ėylemez benim gibi şaşkına

olarak yansımıştır. O yüzden yaşadığı dö-

Söyünmez haşre dek narım Kerbelâ’nın

nemde, yaşadığı çevreyi derinden etkileyen

aşkına

siyasî ve sosyal olaylara uzak kalamamış,

Ol Aliyyü’l-Haydar-ı Kerrār içindir zarımız

taraf olmuş, halkının temsilcisi olarak tavır
koymuş, bu tutumu da halkı tarafından çok
benimsenmiştir. Hayatının en önemli ve ve-

Ruhsatî’yim, ateş düştü kâr ėyledi özüme

rimli dönemi olan son 33 yılı Rus yönetimi

Bu dünyanın varı zerre, hiç görünmez

altında geçmiştir. Gerek etkileri devam eden

gözüme

Kırım savaşı sonrasında yaşanan olaylar

Günde bin aybımı görse yine vurmaz
yüzüme
Günahımız affeden Gaffar içindir zarımız
(Kaya, 1994: 536)

gerek içinde yer aldığı 1877-1878 Türk-Rus
(93) savaşları gerek bir Ermeni terör hareketi olan 1905 Pund İnkılâbı gerekse Balkan
savaşlarının etkileri Şenlik’i çok etkilemiştir.
Bu süreçlerde mensubu olduğu Türk milletine seslenişleri de, karşısında durduğu Rus
baskısı ve Ermeni azgınlığına yönelik hitap233
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ları da çok etkili ve kalitelidir. Öyle ki Çıldır-

sevgisinden çok etkilenmiştir. Bunda ailesi

lı Âşık Şenlik üzerine bilimsel çalışma yapa-

içinde var olan Ali sevgisi ve hayranlığıy-

rak onun hakkında en olgun esere imza atan

la, mensubu olduğu tarikatının atmosferi

Ensar Aslan, Ardahan Üniversitesi ve Çıldır

de etkili olmuştur. Bütün bunlara, On İki

Belediyesi’nin

sempozyum-

İmam, Kerbelâ, Hasan ve Hüseyin bilgisi,

lardan birine “Kahraman Halk Şairi Âşık

sevgisi de eklenmiş ve Şenlik’in iç dünyası

Şenlik” bildirisini sunmuştur (Aslan, 2013).

zenginleşmiştir. Şenlik’in bu zengin dünya-

Şenlik o korkunç yıllarda: “İşi bir Gâzi’ye

sından ustaca yansıyan bu özelliklerin onun

kalıpdı Kars’ın…” diyerek memleketin için-

büyüklüğüne yeni ve engin boyutlar kazan-

de bulunduğu duruma işaret etmiştir. Ne

dırdığı açıktır.

düzenlediği

yazık ki bu büyük vatansever, Kars, Ardahan, Iğdır, Çıldır, Artvin gibi bu önemli vatan topraklarının Gazi Mustafa Kemâl Atatürk ve arkadaşları tarafından kurtarıldığını
göremeden 1913 yılında ölmüştür.

On beşli dîvān biçiminin büyük ustası Çıldırlı Âşık Şenlik, aşağıdaki eserinde
elinden bāde içmiş olduğu, bir adı da “Şāh-ı
Merdān” olan Hz. Ali’yi “kendisinin ağası”
olarak takdim eder. Devam eden kıtalarda

O, bunların dışında koşma, destan, ge-

ise Hz. Ali’nin menkıbelerini zikreder ve

raylı, güzelleme, hiciv, sicilleme, onbeşli

O’nun Ak Dev’i zirdest ederek gama beledi-

dîvān tür ve tarzlarının hemen hepsinde

ğini, Salsal’ı yer ile yeksan ettiğini, Hayber

büyük ustadır. Onun sözü kılıç gibi keskin-

Kalesi’nin kapısını hışm ile yerinden söküp

dir. Hicivleri çok serttir. Yörede “deyişme”

attığını ve Anter’i Zülfikâr’la ikiye biçtiğini

de denilen atışmalarda elini tutabilen azdır.

aktarır. Son kıtada ise Hazret-i Peygamber’e

Yine yörede “kıfılbend” denilen muamma

aslan

türünde de büyük imtihanlardan geçmiş-

Kâhkâh Kalesi’ni fethettiğini belirtir ve bir

tir. Şenlik üç tane de türkülü hikâye tanzim

adı da Mürtezā olan “Şāh-ı Merdān Ali”yi

etmiş bir musannif olup, bu hikâyeleri çok

heyecanla över:

ünlüdür.
Şenlik’ten buraya alınan şiirlerin sonundaki Salsalnāme, Şenlik’in kendi tas-

donunda

heybetini

gösterdiğini,

Ders alıf Hak’tan okudum pünhan sırdan
iptidā
Her ilme giriftar oldum hüsn ü nūrdan

nifi olan bir Salsalnāme’dir. Alevî dünyası

iptidā

Salsalnâme’yi bilir, fakat muhtemelen bir-

Pîr elinden bāde içen arz ėder ağasını

çok Alevî bu Salsalnâme’yi daha önce hiç

Âleme giriftar ėyler Şāh-ı Merdān iptida

görmemiştir.
Çıldırlı Âşık Şenlik; Sünnî, Hanefî ve
Nakşî inanca mensup olduğu hâlde yetiştiği yörelerde yaygın olan Ali ve Ehl-i Beyt
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Ak dėvi zirdest ėyliyif hicr-i ġama beledi

Küntü kenzen diyen heymeyi Kur’ān

Salsal’ı yėksan ėyleyip Şehrizār’ı taladı

Ziyā ġandilinde bir top nūr iken

Hayber’in kapısın kırıp tūfan tek zelzeledi

Cimcime haberin çerkezden vėren

Enter’e zaval yėrişti Zülfikâr’dan iptidā

Sāhibe’l ihsandır İmrān’a yalvar.

Resūl’a aslan donunda gösterdi heybetini
Kâhkâh’a kezzap şāniyle yėksan ėtti fethini
Şenlik söyler Şāh-ı Merdān Mürtazā’nın
methini
Cenāb-ı Mevlâm aşkına gėçtim serden

Aslan olup yol üstünde oturan
Bu dertli Şenlik’e dermān yėtiren
Nergiz’i Salman’a yādigâr vėren
Hayber’i dağıtan Aslan’a yalvar.

iptidā

(Aslan, 2001: 165)

(Aslan, 2001: 139-140)

Aşağıdaki şiirinde Âdem ve Havva’dan

Aşağıdaki “yalvar” redifli şiirinde ise
Şenlik, kime yönelip dua ve niyazda bulunmak gerektiği konusunda aktarımlar yapar.
Allah’tan sonra yalvarılacak kişinin Hazret-i
Ali olduğunu söyler. Hazret-i Ali’nin aslan
donuna girip Hazret-i Peygamber’in yoluna

Hz. Peygamber’e, ondan da Veysel Karānî’ye
kadar gelip geçmişlerin hesabını dünyadan
soran şair: “Düldül ata minif Zülfikâr takan,
nėçe sarp ġayalar hisarlar yıkan, kâfirin başını ateşe yakan, Ali kimi aç aslanı nėyledin”
diyerek Hazret-i Ali’nin hesabını da sorar:

çıkmasını, nergisi Selman’a hediye verme-

Eylen dünya eylen heber sorayım

sini ve Hayber Kalesi’ni fethetmesini zikre-

Bu ġeder dövleti varı nėyledin

der:

Düşürdün mehluġu bir ġalmaġala
Ġasavet ġahrına ġarğolan gönül

Terkettin edebi, arı nėyledin

Sıtkı hulūsünen Yezdān’a yalvar
Yūnus’u deryādan ġurtaran Allah

Şėytan yığvasıynan yolunu şaşan

Onu helâs ėden Sultān’a yalvar

Mevlâm sürgün ėdif cennetden düşen
Arafat’da Havva ile görüşen

Āyeti sūresin ol Şāh-ı Merdān

Adem Ata pėyğemberi nėyledin

Seversen cānānı dertlere dermān
Arafat dağında akan ġızıl ġan

İki cahan mahı şefaat kânı

Orda hırrıt olan ġurbāna yalvar.

Yėrin göğün, arşın kürşün rahmanı
Cümle müşgül dertlilerin dermanı
Din sultanı Muhammed’i nėyledin
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……

Bėdduva ėlminde hutbe yazana

Düldül ata minif Zülfikâr takan

Yevmi’l-Ereset’de ahret mizāna

Nėçe sarp ġayalar hisarlar yıkan

Cümle eşiyayı mevcut düzene

Kâfirin başını ateşe yakan

Sırdan ahkâm haberdāra tafşırdım

Ali kimi aç aslanı nėyledin.
Sėfil Şenlik dėyer Veysel-i Karan
Hakikat, tarikat yolunu bilen
Hakk’ın minbir ismin zikir eyleyen
Din yolunda o sultanı nėyledin
(Aslan, 2001: 184)
Aşağıdaki “sicilleme” denilebilecek eserinde, bedduanın, deyim yerindeyse, “allı

Samavat burcundan gelen kelama
Arş ile Rahmān’a Levh ü Kalem’e
Sekiz Cennetteki dārü’s Selâma
Yėddi Tamu, hışm-ı nāra tafşırdım

Dilerem Yaradan ġehrini ġıla
Ėl āleme rüsvāy malamat ola

yeşilli”sinin örneğini veren Âşık Şenlik,

Hazret-i Eyyūb’a yėrişen belâ

hedef aldığı oğlunu her türlü cezalandırıcı

Mansur’u zār ėden dāra tafşırdım

güce havale ederken bir de Hazreti Ali’nin
kılıcı olan “Zülfikar”a havale eder:
Bîhayā evlâdı bugünden böyle
Derūnumda ol efkâra tafşırdım4
Şedîdü‘l- ikāba gıldım havâle
Şahlar şahı hükümdāra tafşırdım

Sergerdan gezerem men yana yana
Havāle ėyledim seni Ġur‘ān’a
Āyetde mevcut esrāra tafşırdım

Sözüm budur sana ėy bî-bahtiyār

Yüz on dört sūredir āyetin babı

Muradın gözünde ġoysun ol Cabbār

İncil, Zebur, Tevrat, Furkan kitabı

Zulum ėtsin sana ol perverdigâr

Nübüvvet mürseli, Hāteme’n Nebî

Baştan seni Zülfikar’a tafşırdım.

Fahr-ı ‘ālem o servere tafşırdım

Hakk’ın cemalına, cemal aynaya

Hıfzında zikreder mevcut Ġur‘an’ı

Ol Habîb-i Muhammed Mustafa’ya
Ervahlardan dîdār eden dehāya
Altı ġatre daman tere tafşırdım
4 Tafşır-tapşır: havale etmek.
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Zemzem ü Kevser’e, Āb-ı Hayāt’a
Berat’da olan rehimsiz āyete
Hışm-ı sam yėli ġazzāb-ı niyyete
O ėyyām-ı ülüzgâra tafşırdım

Şenlik aşağıdaki muhteşem eserinde
ise yörede görevli Azerbaycan Türk’ü olan
komutandan af diler. İmam Cafer-i Sādık
Mezhebi’ne mensup olduğunu bildiği komutana sırasıyla Allah, Muhammed, Ali,
Ehl-i Beyt ve Kerbelâ şehitleri üzerine ant

Niye saldın meni derde, firġete

verir ve bağışlanma diler:

Bu ahınan dayanamam hesrete

Rehim ġıl efendim, ėyle merhamet,

Minbir kelme geldi Zebur, Tevrat’a

Mağfiret yazana bağışla meni,

Mūsa’nın çıktığı Tūr’a tafşırdım

Server-i Enbiya, Fahr-i Kâinet,
Sahibi’l İhsān’a bağışla meni.

Zebur, Tevrat vėrdi gönlüme ziynet
İsa da İncil’e ġıldı muhabbet
Emir geldi, Resūl ġıldı çok izzet
Mer dağına yağan ġara tafşırdım

Cebra‘il Hakk’ın emrine varanda
Semāda melekler saf saf duranda
Kūh-i Billūr Ġubbesi’ne salanda
Arşa ziyā vėren nūra tafşırdım
Yād ėdelim İmamların halını
Mel‘ūn Yėzit kesti arşın gülünü
Zehirlediler o Cennet Gülü’nü
Kerbelâ’da ġopan zāra tafşırdım
Men Şenlik’em, Yā Rab, perîşān halım
Düşer mi şanına şerm-ser olum,
Menim teki asi günahkâr ġulun,
Aşġı irşād ėden pîre tafşırdım.
(Aslan, 2001: 236-238)

Familyan Vezirof vilâyet hanı,
Şerefli Hātemsen, sahavet kânı,
Yėrin, göyün, arşın, kürsün rahmanı,
Halk ėdip düzene bağışla meni.
İsmine misaldir teşbihi edā,
Hazreti İsmail Hakk’a can fedā,
İbrahim Halil’e yėrişen nida,
Tekbirî lisana bağışla meni.
Muhammed vasfėtdi sirr-i mihrācı,
Fādime-i Zehrā saadet tācı,
Tilisim şehrine bulan illacı,
Hayber’i bozana bağışla meni.
Medine’de yatar nūr-ı amber hâk,
İmam-ı Cāfer, Zeynel cismi pâk,
Zehr içip ġest olan ġerez-i helâk,
Hazret-i Hasan’a bağışla meni.
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Şehitler rehberi ruhu can-feşān,

Kuyunun içinde Yūsuf-ı Ken‘ān,

Vücūdu sed pāre, cismi hezār şān,

Hakg’ın takdirine getirdi gümān,

Kerbelâ çölünde akan gülgez kan,

Dādına yėrişti ulu bezirgân,

Şühedā yėksāna bağışla meni.

Götürüp Mısır’da satdığı gündü.

Şenlik yāda sal bir Hazret Abbas’ı,

Uydu Ezāzil’e Nemrud-ı Ġarra,

İmam Hüseyin’in mātemi yası,

Dėdi “Men şerîkem Ġanî Settar’a”,

İmam İrza Ġızıl Kümbez ağası,

İbrahim elini bağladı nara,

Hâk-i Horasan’a bağışla meni.

Ġoyup mancılığa atdığı gündü.

(Aslan, 2001: 243-244)
Bilindiği gibi Müslümanlar arasında,
birçok olayın aynı güne denk geldiği inancı yaygındır. Bu günlerden biri de 21 Mart
Nevruz Bayramı’dır. Aşağıdaki şiirinde ise
Şenlik, öyle tasarlanmış bir günde (Aşura)

Aldandı İblise Yezid-i lâ‘in,
Onu ėşidenler, hep lânet dėyin,
Kerbelâ çölünde İmam Hüseyin,
Ġızıl ġan içinde yatdığı gündü.

İslâm bakımından önemli sayılan birçok olayın gerçekleştiğini sayıp döker. Şenlik, aynı

Tur dağından geldi Hazreti-i Mūsa,

günde lanetli Yezid’in İblis’e aldandığını, bu

Dil oldu ġonuştu elinde āsa,

yüzden İmam Hüseyin’in Kerbelâ Çölü’nde
kızıl kanına boyandığını söyleyerek bu olayı
işitenlerin “Yezid’e lanet” etmelerini ister ve

Mısır ahālisi tutuldu yasa,
Firavunla suya batdığı gündü.

Ali’nin Kahkah Kalesi’ni tuttuğu günün de
o gün olduğunu zikreder:
Bu güne diyerler ġurban bayramı,

Dürden libas gėyip yėtişti taca,

Hacılar murada yėtdiği gündü.

Ġanîmet getirdi yėrde muhtaca,

Seħsen min ėħtacı, dohsan min hacı

Ali de Kahkah’ı tuttuğu gündü.

Alıp Arafat’a gėtdiği gündü.

(Aslan, 2001: 256-257)

Bir gėce tüşünde emrėtdi Celîl,
Kâğızı ġelemi alıftı delîl,
Arafat dağında İbrahim Helîl,
İsmā’il’i ġurbān ėtdiği gündü.
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Çıldırlı Âşık Şenlik, kahramanlığı ile

Hazret-i Ali menkıbelerinden biri de

ünlü olan Aslan isimli şahsı överken onu

onun daha bir çocukken Salsal adlı kâfir

Hazret-i Ali’nin dostu gibi görüp öyle tanıt-

pehlivanla karşılaşmasıdır. Şenlik, diğer şi-

mıştır:

irlerinde bu menkıbeye telmihte bulunur-

Bin kerre maşallah, hak sübhānallah
Ālem-i dünyāya şan vėrir Aslan
Deryālar misâli cūşa gelende
Kurumuş damara kan vėrir Aslan

ken aşağıdaki eserinde hayranlarına manzum bir “Salsalnāme” sunmuştur. Bu eserin
çok başarılı telif bir eser olduğu konusunda
herkes ittifak etmiştir:
Salsal’ın bağına uğrayanda yol,
Bahdı kı hoş oynar gül ile bülbül,

Toplanıban hasımları gelince

Şiddetin müzeyyen, menevşe sümbül,

Top u tüfek, kılıç, kalkan alınca

Sanarsan açılıf faslı növbahar.

Aslan mėydanında güreş olunca
Hepsini mat ėder, yan vėrir Aslan

Bu haber Salsal’a yėtişen vahtı,
Gergedana mindi, şehrinden çıhtı,

Kolları kargıdır, kamış parmağı

Şah-ı Merdān gördü, ayağa ġalhtı,

Parmağı ucunda niza tırnağı

Dėdi ki, Düldül’ü getirsin Ġember.

Pazunun kuvveti eridir dağı
Nėçe miskin aca nan vėrir Aslan

Salsal bir ok atdı ġasit kütaha,
Sanarsan semādan ėndi ejderha,

Gėyin kisbetini mėydanda salın
Cengi ejderhanın sėyrine gelin
Urus kralından haracın alın
Şikârınnan Kars’a şan vėrir Aslan
Şenlik dėr Urustam nesline benzer
Halit bin Velid’in aslına benzer
Hazret-i Ali’nin dostuna benzer

İslâm olan tüşdü feryāda, aha,
Paralandı sengi, bölündü şecer.

Ol gürzünü bir ġaç pehlivan tutdu,
Güç ile Haydar’ın ġatına yėtdi,
İslâm olan bütün taaccüp ėtdi,
Dėdiler, yardım ėt ya Ġāni Settar.

Düşman kabağına can alır Aslan
(Aslan, 2001: 278)
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Görende bu halı Haydar cismi pay,

Bu hâli görende Salsal ki birden,

Çehti Zülfiġār’ı ėyledi hay hay,

“Sed āferin dėdi, ėy Şah-ı Merdān,

Vuranda kemîne paralandı yay,

Tepretmezdi menim gürzümü yėrden,

Salsal’ın cisminde ġalmadı madar.

Nėçe yüzmin kemer-beste dilâver”

Salsal dėdi, “Sen miydin sėhirler açan,

Haydar dėdi,“Menimle tüşme cenge,

Mancılığa minip havaya uçan,

Dėvler ġatletmişem barmağı sence,

Davud-ı Şāyî’yi dü pāre biçen,

Mâhî’den münevver, Şemsî’den yüce,

Sen mi fetheyledin Ġale-yi Hayber?”

Menem bu dünyede ismi şövlekâr”

Haydar dedi, “Menem o hâli tutan,

Salsal dėdi, “Yahşısan, deyilsen yaman,

Hışmile Huneyn cengine yėten,

Men sana bu ġeder ėtmėrdim gümān,

Ağ Dev’i engüjle muhakkim çatan,

Gel oda secde ġıl, ġulun olum men,

Menem paralıyan mürted-i Enter”

Bize yardım ėtsin mabûdumuz nār”

Ėşitdi bu hâli Salsal-ı İfrit,

Haydar dėdi, “Nāra inanma ėyle,

Ėndirdi gürzünü dėdi “Haydar tut!

Yanar yanar, döner türâba, küle,

Tāğet getirmezsen dön gėriye gėt,

Mabûd ona derim berġarar ola,

Çıkma meydanıma bana olur ar.”

Daima ebedül ebed müġadder”

Mürteza Mevlâ’ya ėyledi duva,

Yėtmiş ercal idi Salsal’ın tîğı,

Dėdi, “Ya Muhammed, nurlu Mustafa!”

Haydar üste gėtdi Salsal-ı yağı,

Salsal’ın gürzünü ėtdi berhevā,

Zülfikâr’ı vėrdi kevsere sağı,

Sanki açtı murġu āsumāna per.

Altı lime oldu elmas-ı cevher.

Gürz arş-ı âlâda muğallâh durdu,

Salsal Mürtazā’yı atınnan saldı,

Ėndirdi destinde, Salsal’a vėrdi,

Mürtezā gürzünü elinden aldı,

Lâ‘in titreyiben bu halı gördü,

Ėyle tulladı kı, nā-bedît oldu,

Cisminde ne taġet, nede ġaldı fer.

Cismi penahlandı dėyim ne ġeder.
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Ol vahıt Mürtezā gazāba geldi,

POSOFLU ÂŞIK SÂBİT MÜDĀMÎ

Yėtmiş kez Salsal’a Zülfikâr çaldı,

Posoflu Müdāmî, şimdiki Ardahan ili,

Kesmedi Zülfikâr teaccüp ġaldı,

Posof ilçesi, Demirdöver köyünde doğmuş-

Dėdi böyleyimiş takdîri ġader.

tur. Babasının adı Molla Kahraman’dır. Annesinin adı Farahnaz’dır ve Müdāmi henüz

Yüz iyirmi dört min nebi isimli,

üç yaşındayken ölmüştür. Dedeleri, Kars’ta
yaşamış ve birer usta hikâye anlatıcısı olan

Gėymişti üstüne o tilsimini,

Feryādî ve Fakirî’dir. 8 Kasım 1968 yılında

Sėhr idi Salsal’ın hep cümle cismi,

ölmüştür.

Kesmedi Zülfikâr zerre-i miġdar.

Medresede başlayan tahsili, Ardahan
Yatılı Mektebi’nde devam etmiş fakat bu

Bu hâli görende Salsal-ı ġalleş,
El atdı Haydar’a tutdular güreş,
Ėyle cenk ġurdular ġoş kimi savaş,
Çarpışıp baş başa kelle vurdular.

tahsili yarıda kalmıştır.
On İki İmam’ı kabul ve onların ruhaniyetine sığınma, Müdâmî’de daha açık görülür ve daha ayrıntılıdır. Onun: “On iki İmām
Mehdi-i Sâhib Zamān’ın āşıkıyam” (Özsoy,
1993: 187) deyişi, Müdāmî’nin On İkinci

Salsal’ın serine gelende dalga,
Şürüt gösterdi gel ġanuna bağla,
Dėdi vardır mende bir hedid halġa,
Sed çar batmandır, çin polat sed çar.

İmam’ın Mehdî olduğundan ve Sāhibe’l Zaman ünvanıyla anıldığından, Ehl-i Beyt’in,
Penc-i ‘Âli Âba olarak da adlandırıldığından haberdar olduğunu ve On İki İmam’ın
adını sırasıyla zikredebildiğini gösterir.
Şairin lirik aşk şiirlerinde olduğu kadar

Şenlik der, halġayı böldüler elde,

dinî ve millî şiirlerinde de çok güçlü söyle-

Nisfi Salsal’da galdı, nisfi Haydar’da,

yişleri vardır. Özellikle yöre halkının Rus ta-

Ne ġeder meleh var tasnifi dilde,
“Sed āferin!” dėdi “ėy Şah-ı Merdan!”
(Aslan, 2001: 257-260)

hakkümü ve Ermeni vahşetinden çektikleri
karşısında dik duruşuyla dikkat çeker.
Müdāmî, koşma, destan ve yedekli koşma gibi türler yanında cığalı tecnis (cinaslı
yedekli koşma), Şeki sicillemesi, kalenderî
ve satranç türlerinde de oldukça başarılı eserler vermiştir. O, usta malı türkülü
hikâye anlatmadaki ustalığı yanında tasnif
ettiği türkülü hikâyeleriyle de bilinir.
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Aşağıdaki on beşli divān türünde-

Müdāmî Usta,“Hocamız Hızır’dır, reh-

ki söyleyişinde şāir, Sübhān olan Allah’ı,

berim Ali” diyerek “tekellüm ve elfaz”ının

Allah’tan gelen yüz dört adet kitap ile

bülbül gibi oluşunun sırrını bununla açık-

Kur’ān’ı, Hazret-i Muhammed Mustafa’nın

lar:

temiz şerîatini kabul ve ikrar ederken On
iki İmām, Mehdî-yi Sâhibe’l-Zamān ve Ehl-i
Beyt olan Penc-i ‘Âli Âba’nın āşıkı olduğunu da söylemektedir:

Çık, salın sevdiğim bāğ-ı gülşanda,
Menekşe, yelpāze senden öğrensin
Tavus nezâketi, cilvesi sende,
Güzeller, fantâzi senden öğrensin.

DÎVÂN
Evel yokdan var ėden Sübhān’ın āşıkıyam
Nûr-ı

lütfundan

halk

olan

Sultān’ın

indirildi

levhden

āşıkıyam
Yüz

dört

kitap

âdemoğluna

Gerçi çok var amma endāmı simler,
Hîç bir mûyinde esmez nesîmler
Çöz o cennet göğsün, görsün mevsimler,
İlkbaharı, yazı senden öğrensin.

Hepsini tasdik ėylerim Kur’ān’ın āşıkıyam
Zelha güzelliği hüsnün bürüye,
Yüzyiğirmi dört bin nebî tasdik ėttim cān

Seni çekemeyen diller çürüye,

ile

Mūnis derler Cennet’teki hüriye,

Hem melekler hayrı şerri isbatım Kur’ān ile

İkramı, İzāzı senden öğrensin.

Şer‘-i Pâk-i Mustafa’ya bağlandım imān ile
Ehl-i Beyt-i Penc-i ‘Âli Âba’nın āşıkıyam

Müdâmî bir ednā, Mevlâ’nın kulu,
Hocamız Hızır’dır, rehberim Ali,

Sābit Müdām lânet okur ol Yezîd’in cānına

Cihanın dudusu, kumru, bülbülü,

Devlet-i dünyāya değişti dînine imānına

Tekellüm elfāzı senden öğrensin.

Beġayr-ı hak girdi kâfir māsumların kanına

(Aslan, 1978: 202)

On İki İmām Mehdi-i Sâhib-Zamān’ın
āşıkıyam
(Özsoy, 1993: 187)
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Müdāmî Usta, ahiret hayatı için dua
ve niyaz ederken, ahirete imanla göçenlerden, ilk sorgu sualde başarılı olanlardan,
kıyāmet ve hesap gününde amel defteri sağ
elinden verilenlerden, Hz. Peygamber’in

Dahi korku kalmaz geçince andan,
Beşāretler gelir hūri ġılmandan,
Soruben tarhını Şāh-ı Merdān’dan,
Sākî-yi Kevserden içenlerden ėt.

kendisine: “ümmetimdendir” demesiyle Sırat Köprüsü’nü kolaylıkla geçenlerden ve
“Sākî-yi Kevser” olan Şāh-ı Merdān Ali elinden Kevser içip cennete girenlerden olmak
isteğini niyaz eder:
Senden niyāzım bu ėy ġani mevlâ,

Bağışla suçumu Ġaffar adındır,
Tevessül Habîb’in, Muhammed’indir,
En ednāya yėtmiş hūri vādindir,
Hesapsız ıkapsız kucanlardan ėt.

Masiyet yolunda kaçanlardan ėt.
Vādem tamam olup acel gelende

Gerçi günahkârım, dinim İslâm’dır,

Ahrete imanla göçenlerden ėt.

Günahım çok ise hulisim tamdır,
Bir ehl-i kebāzir Sābit Müdām’dır,

Kara yėrden bize bir ev yarınca,

Affėdip suçunu gėçenlerden ėt.

Musalla taşından kabre varınca,

(Aslan, 1978: 211-212)

Münkir Nekir gelip sual sorunca,

Aşağıdaki niyazında şair: “Allah, Pey-

Fasih lisan cevap açanlardan ėt.

Emrėdip İsrafil vurunca Sūr’u,

gamber, Penc Āl-i Aba, Haydār-ı Kerrār” ve
gerçek erenlere “dost” deyi çağırıp, onların
maneviyatına sığınır ve başkalarına da bunu
hatırlatır:

Hep ölenler kalkıp olunca diri,

Ėy dil eksiğimi iste Allah’tan

Sağ elimden yėtir amel defteri,

Hakiki bir yāra çağır “dost” dėyü

O tahtırevana gėçenlerden ėt.

Rūhum vücut buldu Ümmü’l Ervah’tan
Ol Nūr-ı Muhtar’a çağır “dost” dėyü.

Cehennem kükreyip saçınca dehşet,
“Ümmetimdir” dėsin Fahr-ı Risālet,

Dostluk umma yeşilbaşlı sonadan

Sırat köprüsünü gėçir selâmet,

Cefacı halk olmuş onlar binadan

Kuş gibi semāda uçanlardan ėt.

Şevkati artıkdır ana atadan
Yük olmayan var’a çağır “dost” dėyü.
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Dostun dosta muhabbeti bir ola

Velâyālin Aşri diye Hakk kasem içer bu aye

Dost uğrunda civān ömrü pîr ola

Muharrem’e de şāmildir, değil yalnız
Zilhicce’ye

Dost adın dar günde destigir ola

Bu bir rumz u işārettir, ol resūl-i Kibriyā’ye

Dosta sādık yāra çağır “dost” dėyü.

Āgâh olan feriştahlar toplandı arş-ı ālâye
Şāh Hüseyin Etsa ile geldi Dėşt-i Kerbelâye

O dostun aşkıdır âşıka cebā

Benim içim kan ağlıyor, daimā gözlerim
nemdir

Makamı Beytullah, mekânı Kâ’be
Dostumun dostudur Penc Āl-i Aba

Zemîn ü âsümān ağlar, gelen māh-ı
muharremdir.

Haydār-ı Kerrār’a çağır “dost” dėyü.
Dost bağında solmaz lâleler biter

Bu hâldan bî-haber olan yabanî gul
Bahāimdir

Müdām, dost bülbülü gülşende öter

Gėyüp kāmîs-i
nā‘imdir

Dost yolu kervanı on iki katar
Gerçek erenlere çağır “dost” dėyü.

hāb-ı

ġaflette

Uyumaz evliyāullah, ibādet ile kā‘imdir

(Aslan,1978: 215)
Medrese tahsili görmüş olan Posoflu
Âşık Sābit Müdāmî, aşağıdaki müseddesinde muharrem ayının Kerbelâ olayıyla kazandığı anlam ve önemi vurgulayan muhteşem
bir mersiye örneği verir:
Ne gülersin behey insan, bu âlem dopdolu
ġemdir
Sana gösterdiği ihsān, yaġın bil kātit-i
semdir

Değil insan, gėyik bile Aşr-ı Haram’da
Sāimdir
Hubūt-i ādemden beri gelen bir devr-i
dā‘imdir
Benim içim kan ağlıyor, daimā gözlerim
nemdir
Zemîn ü âsümān ağlar, gelen māh-ı
muharremdir.
Mukarreb feriştahların iptidā hilkatı bunda

yāreye

Hilkat-i âdem-i Havvā Cennet’ten ric‘ati
bunda

Eğer vahdet bülbülüysen, bülbülün feryādı
demdir

Aldı dünyāyı Tūfān-ı Nūh, ahır selâmeti
bunda

Akıt sirişki
merhemdir

ayninden,

hezār

Bir gülersen, iki ağla, bu bir isbāt-ı
muhkemdir
Benim içim kan ağlıyor, daimā gözlerim
nemdir
Zemîn ü âsümān ağlar, gelen māh-ı
muharremdir.
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ġafleti,

Halîl’in nārı Nemrut’tan, helāsā necātı
bunda
Yėtmiş iki etbā ile Hüseyin şehādeti bunda
Benim içim kan ağlıyor, daimā gözlerim
nemdir
Zemîn ü âsümān ağlar, gelen māh-ı
muharremdir.
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Bu ayda kayda gėçmiştir, hadîsātı on
Nebî’nin
İsa, İdris, Ya‘kub, Yūsuf ve hem sabr-ı
Eyūbî’nin
Bunu izāha lüzum yok, ma‘lūmu şeyh u
şebînin
Encāmı hayra yėrişmez, bu ayda kıyan
kebînin
Anca şāzîlik demidir ol havāriç mezhebinin
Benim içim kan ağlıyor, daimā gözlerim
nemdir
Zemîn ü âsümān ağlar, gelen māh-ı
muharremdir.
O Sutān-ı Şehîdān’ı bu ay saldılar kemende
Lânet Şimr’e dahi ‘Emr’e, kim olduysa ona
bende
Hānedān-ı Ehl-i Bėyti buraktı mel‘un
nâlende
Yėzîd-i bî-dîn mel‘ūnun bürünmüş gözleri
kanda
Perîşān-ı Ehl-i Bėyt’e gülüp ėylediler hande
Benim içim kan ağlıyor, daimā gözlerim
nemdir
Zemîn ü âsümān ağlar, gelen māh-ı
muharremdir.

KAĞIZMANLI CEMÂL HOCA
Kars ili, Kağızman ilçesi, Çamuşlu köyünde dünyaya gelen İsmail Cemâl’in babasının adı Abdullah, annesinin adı Şerife’dir.
Medrese eğitimi sırasında Kur’an ve Arapça öğrenir. Ardından köy imamı olur.
Nakşibendî Tarîkatı şeyhlerinden Muhammed Küfrevî ve Tahir Efendi etkisiyle şiirler
söyler. Eserlerinde Nakşibendî olduğunu
ifade eder. Nitekim eserlerinde bu tarîkatın
izleri vardır. Şairin eserlerindeki derin dinî
bilgi yanında Ali, Ehl-i Beyt sevgisi ve On
İki İmam bağlılığı da onun Nakşîliğinin
yansımalarıdır.
Şair insānî bir aşk da yaşamış olup kendi köyünde Nisbet adlı bir kızı sevmiştir.
Din adamı olduğu hâlde softaları, yobazları, sahtekârları, riyākârları eleştirmiş
ve hicvetmiştir. Güçlü bir irticâli söyleme
ustası olarak şöhret bulmuştur. Lirik söyleyişi ve ahenkli terennümleriyle dikkat çeken
Cemâl Hoca, hayattan tespit ettiği gerçekleri

Ağla kemter şāir Müdām, ol Hānedān’ın
aşkına
Mustafā’nın, Mürtezā’nın, Hulk-ı Rızā’nın
aşkına
Şah Hüseyn ü Zeynel, Baġır, Cāfer, Mūsā’nın
aşkına
Tākı, Nākı, Elesger ü Mehdî Livā’nın
aşkına
Gürūh-ı Nāci’den gelen hep evliyānın
aşkına
Benim içim kan ağlıyor, daimā gözlerim
nemdir
Zemîn ü âsümān ağlar, gelen māh-ı
muharremdir.

sunmada önemli bir ustadır.
Cemâl Hoca 1957 yılında 75 yaşında ölmüştür.
Cemâl Hoca’nın aşağıya alınan terci-i
bend türünde ve sicilleme tarzındaki eseri,
Türk edebiyatında, Kerbelâ konusunda yazılmış en güzel manzum metinlerden biridir.

(Aslan, 1978: 215)
245

ALEVİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

SİCİLLEME (TERCİ-İ BEND)

Hasan’ın ağu içti, leb-i sükker ah çeker

Yezîd’e nâlet olsun niçün uydu hevāya

Hüseyin atından düştü, kime şikâr ah çeker

Allah Allah bu ne hâl yaptı ehl-i abā’ya

Nerde kalmış acabâ, bak Zülfikâr ah çeker

Hasan’a ağu vėrdi, zulmetti şehzādeye

Ali’nin on bir oğlu, yėrde yatar ah çeker

Ümmet gözün kör ola, hele gel bu sahrāya
Şimir çaldı hançeri, gerdan-ı hub-zîbâya
Nâlet ola o kelbe, düşe kahr-ı Hüdâ’ya
Esen yėller haber vėr bu hâli Murtazâ’ya
De ki çifte kuzular gitti dār-ı bekā’ya
Âl-i Yezîd zulmünün sesi çıkar semāya
Bu ne cefâdır Allah, evlâd-ı Mustafā’ya
Hüseyin atdan düştü sahrā-i Kerbelâ’ya
Cibrîl,

kurban,

haber

vėr,

kabrinde

Fātma ana ciğeri sızlar sızlar ah çeker5
Ümmügülsüm, Rūkiye, çifte nigâr, ah çeker
İbrāhim, Kāsım ağlar, kılar zār zār ah çeker
Hatice ana duymuş, yavrum diyer, ah çeker
Meryem, Asiye gelmiş, ağlar ağlar ah çeker
Havva, “Hasan Hüseyin’im!” diyer diyer, ah
çeker
Hüseyin atdan düştü sahrā-i Kerbelâ’ya
Cibrîl, kurban,
Mustafā’ya

haber

vėr,

kabrinde

Mustafā’ya
Medîne dağlarında, süsenle sünbül ağlar
Çifte küpesi düştü, arşu’rrahmān ağlıyor

Taksîrat nedir, atmaz, esmez oldu yėl ağlar

Kürsü kalmış kararsız, kevn ü mekân

Dağlar ingil ingilder, sular sarhoş sėl ağlar

ağlıyor

Cümle kuşlar figanda, bak dertli bülbül
ağlar

Levh-i

mahfuz

kalemi,

emr-i

fermān

ağlıyor

Vîrānede baykuşlar hū çeker, yil yil ağlar

Secdede Cibrîl ağlar, melekler kan ağlıyor

Kerbelâ’ya kulak vėr, sahra ağlar, çöl ağlar

Sekiz cennet, yėdi nār, heft āsumān ağlıyor

Biten otlar baş eğmiş, çiçek, çimen, gül
ağlar

Mātemdedir, yıldızlar, māh-i tābān ağlıyor
Gün yüzün ġubar almış, cümle cihān
ağlıyor
İdris secdeye düşmüş, hūri ġılmān ağlıyor
Seher yėli durulmuş, durġun ummān
ağlıyor
Kerbelâ çöllerinde, çifte civān ağlıyor
Hüseyin atdan düştü sahrā-i Kerbelâ’ya
Cibrîl,

kurban,

Mustafā’ya
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haber

vėr,

kabrinde

Nâlet ola Yezîd’e, şāh u gedā, kul ağlar
Ėy Murtazā, gel yėtiş, binekte Düldül ağlar
Hasan’ın ağu içmiş, gözyaşları göl ağlar
Kerbelâ imdād ister, gözler seni yol ağlar
Hüseyin atdan düştü sahrā-i Kerbelâ’ya
Cibrîl, kurban,
Mustafā’ya

haber

vėr,

kabrinde

5 Bu benddeki ilk beş mısra ve nakarat mısraları ile
sonraki bend (2. mısra hariç) Sabahat Akkiraz tarafından besteli olarak kasete okunmuştur.
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Hazret-i Âdem, âlî-şân nebî-zîbâ ağladı
İdris Firdevs içinde, kasr-ı a’lâ ağladı
Nuh ile Hud, Salih’i düştü zar-zar ağladı
İshak Nebî, İbrahim, İsmail, Harun ağladı

Cemâl Hoca aşağıdaki eserinde ise
Âdem ile Havva’dan başlayarak gelen enbiyayı sırasıyla; Şit, Nuh, Sālih, İshak, İbrahim, İsmāil, Yākub, Yūsuf-ı Ken‘ān, Eyyūb,
Lut, Yahyā, Îsa, Zülküf, İlyas, din serveri Hz.

Yakub, Yusuf, Şuayb, Lût, hem de Yahya
ağladı

Muhammed Mustafa şeklinde zikrettikten

Zekeriyā zikrinde, Tūr’da Mūsā ağladı

Ali Merdān’ı da yer yedi” der:

sonra sözü Hazret-i Ali’ye getirerek: “Bak,

Mekke, Medîne, Kubeys, Tūr-i Sînā ağladı

Hiç idrâkin var mı, ėyle tefekkür,

Dahi Hārūnla Da‘vūd, Süleymān da ağladı

Âdem-i Zîbā’yı yer yėdi yėdi

Dertli Eyūb’la Cercis, İlyas da ya ağladı

Bunu hatırlamaz ehl-i tekebbür

Elyasa, Zülküfl’ü, hem Meryem, İsā ağladı

Hazret-i Havvā’yı yėr yėdi yėdi.

Hüseyin atdan düştü sahrā-i Kerbelâ’ya
Cibrîl,

kurban,

haber

vėr,

kabrinde

Mustafā’ya

İdris ile Şit’e kalmadı dünyā,
Bak ki Nuh Nebî’ye ne kıldı deryā,
Bir kez sonun düşün, iyi kıl hülyā
Her gelen kimyayı yėr yėdi yėdi.

........
Cemâl Hoca, Yezîd’i Yār’a tapşur, kahr ola
Ah çeküben ağla gel, zāra tapşur, kahr ola
Lânet Âl-i Yezîd’e, ere tapşur, kahr ola
Yüz on dört sūredeki sırra tapşur, kahr ola
Hazret-i nūrdan düşen tere tapşur, kahr ola
Yüz suhūfun serveri çār’a tapşur, kahr ola
Bin bir kelâm tuhfesi, Tūr’a tapşur, kahr ola
Bu da‘vāyı te’hir ėt, haşre tapşur, kahr ola
Âl-i Yezîd sevk olur, nāra tapşur, kahr ola
Alır bu tadı anda, BİR’e tapşur kahr, ola
Hüseyin atdan düştü sahrā-i Kerbelâ’ya
Cibrîl,

kurban,

haber

vėr,

kabrinde

Gelen Enbiyā-yı Bāki ne ėtti,
Ecel pençesinden kementler attı,
Bu dille Sālih’i aldı da gitti,
İshak gibi bayı yėr yėdi yėdi.
İbrahim, İsmāil, Yākub’u yaktı,
Nice buncaleyin binālar yıktı,
Yūsuf-ı Ken‘ān’ı çāha bıraktı,
Güzel Zelîha’yı yėr yėdi yėdi.
Eyyūb’u ağlattı kör ėtti gözden,
Gėce gündüz ayrılmazdı niyazdan,

Mustafā’ya

Lut’a bakın, ibret alın bu sözden,

(Köktürk, 2007: 295-298)

Kestirdi Yahyā’yı yėr yėdi yėdi.
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Îsa vü Zülküf ü İlyas hanidir,

O Zeynel Âbidin gözlerim nūru,

Nübüvvet hamleden libas hanidir,

Hümmetinden gönlüm bulmuş serveri,

Kef ü nundan olan esas hanidir,

Ben itiraf ėttim her bir kusuru,

Bunca ümerāyı yėr yėdi yėdi.

İmām-ı Cāfer’e kul olacağım.

Cümlesi din serveridir yarına,
Acep bu dünyada kimler barına,
Bir gün nöbet gelir din serverine,
O nūr-ı Hüdā’yı yėr yėdi yėdi.
Seni de güldürmez ėy Cemâl Hoca,
Bu dünyāya mėyil verme bėyhuda,

Mūsa Kâzım ile Muhammed Bāker,
İntizār didemden nemleri döker,
Bu gönlümde bir yol açılsa eğer,
Gidip ėşiğine sarılacağım.

Ah çeküben Tākî dėyip haykıram,

Cümle Kureyşî emsâli hep Hüdā,

Nāki Rızā, hem Asker’i çağıram,

Bak Ali Merdān’ı yėr yėdi yėdi.

Ben Āl-i Yėzîd’e Lânet okuram,

(Aslan, 1978: 118-119)

Durup o münkire darılacağım.

Cemâl Hoca yöresindeki Türkmen elinde (Alevî Türkler arasında) yedi ay kalmış

Der Cemâl, çok çekmez, kurulur tahtı,

olmakla edindiği izlenim ve heyecanı, Âl-i

Aman Allah, aman, bozmayın ahdı,

Aba yolundaki duygularını On İki İmam’ı
zikrederek dile getirir:
Yėdi mah ėylendim Türkmen ėlinde,
Şimdi vakit geldi, ayrılacağım,
Can vėrirler Âl-i Aba yolunda,
Ben o sevgiyile barınacağım.

Hazret-i Ali’ye can vėrendirler,
Kerbelâ Şahı’na hürmet ėderler,
Kim sevse Hüseyn’i çekmez kederler,
Bu babda ben dahi kâm alacağım.
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Bugün yarın gelir Hazret-i Mehdî,
Düşüp ayağına, yüz süreceğim.
(Aslan, 1978: 140-141)
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Cemâl Hoca,“….söyle derdimi” redifli
gazelinde ise bād-ı sabāya ve Muhammed

Yā Rab, Âl-i Abā’ya” diyerek Âl-i Abā’nın
hatırına Allah’tan bağışlanmak diler:

Mustafa’ya seslenir. Onlardan, derdi olan
Âl-i Āba (Ehl-i Beyt) aşkını; çöle, sahraya,

MÜSTEZĀD

sevdiği Leylâ’ya, Mürşid-i Kübrā’ya, bāğ-ı

Âlem-i ezelde benim bir sevdiğim var,

vahdete, bülbül-i şėydāye ve âleme rahm

		

ėyleyen Mevlâ’ya söylemelerini ister:

Sanma ki ağyāra ben vermişem efkâr

Bād-ı sabā
derdimi,

sevdiğim

Leylâ’ya

söyle

		

Āşıkınam yār
Ver sen bana ār

Bezm-i Elest’ten de belâ dėmişem, vallah;

Mecnun’am, dağları geç, sahrāya söyle
derdimi,

		

Hazret-i Allah

Ħerkese bir lutf ėyledin, bana da bu kâr
		

Ah ile ezvār

Hâlimi kıl sen tefehhüm Âl-i Āba aşkına,

Geçti mi yā dergâhına çektiğim ah?

Bendesiyem,
derdimi.

		

Mürşid-i

Kübrā’ya

söyle

Açıldı mı rāh?

Ahımı yazdır deftere, ėyleme kenār;
		

Kılma mükedder.

Derdimin dermānı için var pîr-i muġana git,

Binbir ismin hürmetine bağışla beni,

Âşikâr ėtme sakın, ma’nā’ya söyle derdimi.

		

Cümle yāreni,

Hürmetine sevdiğin ol Hazret-i Muhtar,
Dağları tartar günāhım, affederse kime ne,

		

Yüzü kara
derdimi,

Bağışla sen bizi Yā Rab, Âl-i Abā’ya;

bendesiyem,

e’lâye

söyle

		

Revze’de yatar.
Ümmet’e saya.

Her kulun cürmünü kılma aşîkâr,
Arzusu Cemal Hoca’nın güllerini dermeğe,

		

Bāğ-ı vahdet, bülbül-i şėydāye söyle
derdimi.

Keser mi senden gümānı, ümîdi? Kul
Cemâl’e bak;
		

Ėy Perverdigâr!

Aşk oduna yak.

Yâ Muhammed, kıl terahhüm, hâlime rahm
ėyle sen,

Ėy bedî-i Erd-i Semā, kudretin yeter,

Âleme rahm ėyleyen Mevlâ’ya söyle
derdimi.

Hem mütihsin, boş döner mi mutrıb
kapından?

(Aslan, 1978: 173)

		

Yine aldığı medrese tahsilinin de bir sonucu olarak yazılan ve aşağıya alınan güzel
müstezādında Cemâl Hoca: “Bağışla sen bizi

		

Sāilin şiler.

Doymaz tadından.

Onun istediğin ver, hep sende var var
		

Kılmışam ikrār.

		

(Aslan, 1978: 175-176)
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Son olarak usta şair Cemâl Hoca’nın güzel bir müseddesi:

Hani Adem ile Havva? O cennetten çıkıp
geçti,
Şit, Sālih, İbrahim hem İsmāil, Yakub geçti,

MÜSEDDES
Sakın dil verme dünyāya; kamu fėyli hebādır
bil,
Çeker fevke, çalar sefle, hep işleri selâdır
bil,
Tercüme-i Nūr-ı Hüdā, din evvel Mürtazā’dır,
bil,

Hazret-i Nuh sefînede umman ile akıp
geçti,
Hāsılı her nebî-mürsel bu dünyaya bakıp
geçti.
Ārzū kıl mülk-i bekāyı, hoş bu dünyādan
ahret,
Ne var bunda? Kamu anda, görürsün cemâl-i
Cennet.

Ġayra mėyil vėren ġāfil, yarın Hak’tan
cüdādır bil.
Ārzū kıl mülk-i bekāyı, hoş bu dünyādan

Bunca evliyalar bunca çektiler cevr-i
sitemi,

ahiret,

Ne arzına, ne çāhına bir kılmadı rağbeti,

Ne var bunda? Kamu anda, görürsün cemâl-i

Gel ėy nefsim, gėce gündüz Hakk’tan iste
hidāyeti,

Cennet.

Ecel gelmiş, başucunda içirir sana şerbeti,
Bize böyle haber vėren İki Cihānın Sultānı,
O Han’a kalmayan dünyā seni kılar mı
mihmānı
Geldi

gitti

Süleymanlar,

Ne var bunda? Kamu anda, görürsün cemâl-i
Cennet.

nic’oldu

Nūşirevānî?
Bulmadı derdime çāre yėre vėrdi o
Lokmān’ı.
Ārzū kıl mülk-i bekāyı, hoş bu dünyādan
ahiret,
Ne var bunda? Kamu anda, görürsün cemâl-i
Cennet.

Ārzū kıl mülk-i bekāyı, hoş bu dünyādan
ahiret,

Çok güvenme mülke mala, bu dünya sana
da kalmaz.
Ne bir gedā, ne bir sultan, o mülk-i hana da
kalmaz,
Ne āşığa, ne māşūğa, o şîrîn cāna da
kalmaz.
Alır birgün salar kabre, Cemâl Tūran’a da
kalmaz.
Ārzū kıl mülk-i bekāyı, hoş bu dünyādan
ahiret,
Ne var bunda? Kamu anda, görürsün cemâl-i
Cennet.
(Aslan, 1978: 176-177)
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POSOFLU YŪSUF ZÜLÂLÎ
1873 yılında Posof ilçesine bağlı Suskap

Türkmen kızı sen mevlâyı seversen,
Salma bir acāyip töhmete bizi.

(Âşık Zülâlî) köyünde doğmuştur. Sülalesi

Kerbelâ’da yatan Hasan, Hüseyin,

Şekeroğulları olarak bilinir. Babasının adı

Dilerim bağışla o zata bizi.

Abdullah’tır. Köy hayatı yaşayarak büyümüş ve medrese tahsili yapmıştır. Komşu
köy Varhana’dan Âşık Abbas’ın yanında

Hâk olur turaba dökülür saçın

düğünlerde yetişmiştir. Çıldırlı Âşık Şenlik

Hakk’ın dîvānında sorarlar suçun

ve Erzurumlu Sümmanî ustalarla görüşüp

İnsaf ėt bağışla dört kitap için

atışmıştır. 29 yaşındayken karısını kaybetmesi onun üzerinde çok etkili olmuştur.

İncil, Tevrat, Zebur, Furkan’a bizi

İstanbul’daki kardeşi Hasan Efendi’nin
yanına giderek bir yandan medrese tahsili

Adālar boynumu vurur nafile,

görmüş bir yandan da Ziraat tahsili yapmış-

Güzelde zālimlik olur mu böyle,

tır. Bir ara Posof’a dönen âşık, daha sonra
Afyon’a yerleşmiştir. Zülâli orada ölmüş ve
oraya gömülmüştür. “Bâdeli” âşıklardan

Özün kes başımı, vėrme yād ėle,
Bir zaman kapında kul ėyle bizi,

olduğu söylenen Zülâli’nin sevgilisinin adı
Peri’dir.

Bir ateş istedik hoş lisān ile;

Şiirlerinin dili canlı bir halk dilidir. Şiir-

Mahşer günü haşr olasın onile,

lerini ayrılık acısı, aşk, kahramanlık, tabiat

Serasker misāli, kalem kân ile.

güzellikleri konularında söylemiştir. Zülâli
de çağdaşı diğer yöre şairleri gibi Kurtuluş

Yazmayın günahkâr sirkate bizi.

Savaşı, Atatürk ve diğer kahramanlarımız
hakkında çok değerli eserler vermiştir.
Aşağıya alınan ilk şiiri, şairin rastladığı

Gönülde ötüşür kumru kazları,
Dilinde zikr ėdermuġu sızları

bir güzele söylediği şiirlerdendir. Şiirden,

Zülâlî çağırır Türkmen Kızları

şairin kendisine koşma söylediği kızın; Kars,

Bėyhūde salmayın sevdāye bizi

Ardahan ve Erzurum yörelerinde büyük bir
isabetle ve zarafetle “Türkmen” olarak ad-

(Aslan, 1978: 53-54)

landırılan Türk soylu Alevîlerden olduğu
anlaşılmaktadır.

Karacaoğlan

yaklaşımlı

bir şair olarak Zülâli bu Türkmen güzeline,
onun mezhebi ve meşrebine uygun bir anlayışla seslenmiştir:
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Zülâli, aşağıdaki şiirinde ise Hazret-i
Ali’nin Ağ Dėv’i hurma yaprağıyla (hurma
lifiyle) ayak başparmaklarından bağlayarak
tılsıma düşürdüğünü anlatır:
Biraz tārif ėdem tārik-i rāhtan
Hakk ateşi cism ü cāna düşüptür
Dünyā zulmet, bu yėr gökler yoğiken
Şölveliği hangi dāne düşüpdür.

Ol dāne yürüdü tıfıl çağ iken
Nūra ġark olmuştu resmi ağ iken
Melekler variken, insan yoğiken
Bir ifrit şöhret ü şāne düşüpdür

Cihan da aynına giyindi kara,
Baktı vücūduna, söküldü yara,
Çok Nebî’ye vardı bulunmaz çāre,
Dėdi “yolun Süleymān’e düşüptür”
Vardı Süleymān’a “Usandım cāndan,
Bu ne karġışıdı, āzād ėt benden”
Süleymān dėdi ki “korkaram ondan,
Senin yolun o dîvāna düşüptür”
Vardı o dîvānda durdu, ağladı,
Her derdini Pėyġamber’e söyledi,
Dėdi “İfrit, seni kimler bağladı?”
Haman gözü Haydar kâna düşüptür.

Şöhret ile şānı aldı destine,
Od yağaydı, kâr ėtmezdi üstüne

Haydar kân bağlayıp gözünü açtı,

Mėyil düştü ol dānenin kastine

Nėçe şehr ü hafta, seneler gėçti,

İkisi de bir mėydāne düşüptür.

Engin şerbetinden yüzlerce içti,
Der Zülâlî bahr ummāna düşüptür.

Mėydana girende cevlânı ėder,
Döktü oyunbāzlık, ėyledi hüner,
Ol vāde lâ‘ine bir pençe döner
Onun işi pek yamāne düşüptür.
Yaman oldu, aklı gitti başından,
Kanla söktü otuziki dişinden,
Hurma kökü ulaştırdı pėşinden,
Bend oluban dev cihāne düşüptür.
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(Aslan,1978: 77-78)
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Âşık, aşağıdaki “on beşli dîvān”ında
imanının kaynaklarını zikrederken, “On İki
İmam, Üçler, Beşler, Yediler ve Kırklar”dan
da bahsetmeği “mürşidine hizmet yolunda
bir gereklilik olarak görür:
Bizi yoktan var ėyleyen Sübhān’ı bilmez
miyim,

ÂŞIK NURU
Âşık Nuru, Çıldırlı Âşık Şenlik’in oğlu
ve çırağı olan Kasım’ın oğludur. İsmi ve
şöhreti, Şenlik gibi bir dedenin, Kasım gibi
bir babanın gölgesinde kalmıştır. Böyle bir
dedenin torunu olmak, kuşkusuz bir şans,
bir talih olduğu kadar talihsizliktir. Nitekim

Cümle nāsa rızık vėren yezdān’ı bilmez

onun bulunduğu zirveye ulaşmak, o zirveyi

miyim,

aşmak zordur.

Hakk buyurdu Cebrā‘il’e “var Habîb’ime”

Nuru’nun şiirleri sayıca azdır. En ünlü

dėyu,

ve en kaliteli şiirlerinden biri aşağıya aldığı-

Nāzil oldu āyet āyet, Furkān’ı bilmez

mız şiirdir. Şair bu şiirde güçlükler karşısın-

miyim?

da Hazret-i Ali ile Hazret-i Hamza’yı anar:
Belki Mövlâm ġura bizim binayı

Lâ’in Şėytan şöhret alır, olmazsa akıl eğer,

İtirmişem elâ gözlü sonayı

Vāsıl oldu kemālâta Resūl-i şānın meğer,

Bayram gelsin, ağ ellere ġınayı

Tā

elest-i

bezm’den

beri

emreder

Getir gözyaşımla ezim sevdiğim

Perverdigâr
Ehl-i İslâm hoş şerāfet, giryānı bilmez
miyim?

Her nefesde Hakk’ın ismin anaram
Yėlkensiz pervana olup gezerem
Düğmen çözsen, Kerem kimi yanaram

Der Zülâlî āşık oldum, Bāğ-ı Ridvān
yėrimiz,
On İki İmām yanında beyānolur sırrımız,
Üçler, bėşler, kırk, yėdiler hepsi bizim
pîrimiz
Ehl-i mürşîdime hizmet, erkânı bilmez
miyim?
(Aslan, 1978: 103)

Yanarsam da yanım özüm sevdiğim
Terlan diye diye bağrım ezildi
Alnımıza ġara yazı yazıldı
Yad el değdi, sırma tėller bozuldu
Getir dāne dāne düzüm sevdiğim
Ali yohdu, bölüh bölüh böldüre
Hamza yoh kû seni burya aldıra
Nuru Ankara’da, yarı Çıldır’da
Elim tutmur nāme yazım sevdiğim
(Olcay vd. 1976: 375-376)
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SONUÇ
Bu çalışmada ele alınıp incelenen SünnîHanefî şairlerin eserlerinde Ali sevgisi, Ehl-i
Beyt sevgisi, Kerbelâ acısı, Yezit ve Şimir
nefreti, Muharrem yas ve matemini duyma
ve o acıyı ifade etme, On İki İmam’ı kabul
ve onların ruhaniyetine sığınma çok açık
olarak görülmektedir. Bu büyük ustaların
Ali sevgisindeki içtenlikleri, peygamber
evlâdına bağlılıkları, Kerbelâ acısını cezbe
içerisinde terennüm edişleri çok etkileyicidir. Onlar, bāde içişlerini, âşık oluşlarını, şiir
iklimindeki başarılarını “Sāki-yi Kevser”
olan Ali’ye borçlu olduklarını ihsas ve ifade
etmişlerdir.
Allah hepsine bu fiillerine göre muamele eyleye...

KAYNAKÇA
ASLAN, Ensar. (2001). Çıldırlı Âşık
Şenlik, Hayatı, Şiirleri, Karşılaşmaları,
Hikâyeleri. Diyarbakır.
__________. (1978). Doğu Anadolu Saz
Şairleri. Erzurum.
__________. (2013). “Kahraman Halk Şairi
Âşık Şenlik”. Çıldırlı Âşık Şenlik
Sempozyumu. Çıldır.
BAKİLER, Yavuz Bülent. (1989). Aşık
Veysel. Ankara ERCİLASUN, Ahmet
Bican. (1999). “Ağız Araştırmalarında
Kullanılacak Tranokripsiyon İşaretleri”.
Ağız Araştırmaları Bilgi Şöleni. Ankara.
KAYA, Doğan. (1994). Sivas’ta Âşıklık
Geleneği ve Âşık Ruhsatî. Sivas.
KÖKTÜRK, Şahin (2007). Kağızmanlı Cemal
Hoca. Ankara.
OLCAY, Selahâhattin vd. (1976). Arpaçay
Köylerinden Derlemeler. Ankara.
ÖZSOY, Bekir Sami; ATAMAN, Halil
İbrahim. (1994). Posoflu Sabit Müdamî.
Kayseri.

254

ANADOLU KADIN MERKEZLİ ZİYARET YERLERİNDE
ZAMAN/MEKÂN ALGILAMALARI
THE TIME/ SPACE PERCEPTION IN THE WOMEN
CENTERIC PLACES TO VISIT IN ANATOLIA
Çiğdem MOLLAİBRAHİMOĞLU1

tünlüğün mühim unsurlarındandır. Mekân,
olayın geçtiği anı belirtmenin yanında in-

ÖZET
İnsan; organik ve temel ihtiyaçlarının
karşılanması için birtakım çabalar, arayışlar içindedir. Bu ihtiyaçların, değişen şartlara bağlı olarak yeni çevreler yaratılarak
çözümlenmeye çalışılması; kültürün de bir
parçasıdır. Nesneler, eylemler ve zihniyetler
sistemi olan kültür; insan davranışlarını ve
bunların temelindeki dinamikleri bir bütün

şasından başlayarak da tanıklık ettiği bir
zaman dilimini ifade eder. O halde mekân,
çok boyutlu bir varlığın da ifadesidir. Söz
konusu bu kavramların etkileşimi, Anadolu kadın merkezli ziyaret yerlerinin zaman/
mekân algılamalarının çözümlenmesi gerektiğinin temel kanıtıdır.
Anahtar Kelimeler: Kadın, İşlev, Zaman, Mekân, Ziyaret Yeri.

olarak örgütleyen oluşumdur. Bu oluşuma
canlı, cansız tüm varlıkların, dişil ve eril unsurların katkıları vardır. Kadın da bu kültür
oluşumlarında çeşitli “işlev”lerle yer alır.
Anadolu inançlarında kadın; tarihî, mitolojik, dinî bir sentezin arka planıyla yer alır.
Varlığın iki unsurundan -kadın/erkek- biri
olması sebebiyle onu yaşamdan ve yaşamın
gereklerinden takip etmek mümkündür.
Kadının işlevlerinin tespiti, zaman-mekân
kavram bakımından çok yönlü bir yaklaşımı
gerektirir. Herhangi bir gizemin bulunduğu
her yerde zamanlar bir düzene tabi tutulur.
Anlatılarda “zaman-mekân-olay-şahıs”, bü1 Dr.

ABSTRACT
Human is in search and struggle to
meet its organic or basic needs. Trying to
solve these requirements depending on the
changing conditions by creating new environments is also a part of the culture. Culture, which is a system of objects, actions
and mentalities, is the formation organizing
the human behaviour and their underlying
dynamics as a whole. Living or non-living,
all feminine and masculine forms of creations have contribution on this formation.
Women also take place in this culture formation with various functions. In ancient
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times, the woman raised to the goddess
with the exploration of her roles in life, has
been represented to life with its codes on
the collective unconscious even in the late
cultures and religious. Woman takes place
in the Anatolian beliefs with a historical,
mythological, religious synthesis. It is possible to follow her from life and necessities of
life owing to her being one of the existential
elements: women/men. Determining of the
function of women requires a multifaceted
approach in terms of time, place and concept. In any place that any mystery exists,
time is subjected to a pattern. “Time, place,
event, person” are the important elements
of integrity in the narratives. Time expresses
the moment to which it witnessed from the
beginning besides indicating the moment of
the event. Therefore, place is also the expression of an existence. The interaction of these
concepts is the main proof of the necessity to
analyse the time/ place perception of women- centered places to visit in Anatolia.
Keywords: Women, Function, Time,
Place, Place to Visit.

		

Giriş
Dünyanın fizik/metafiziki görüngüsü,
insan için varoluşsal bir şema ve anlamlar
örüntüsüdür. Yaşamı korumak, bu şematik görüngünün devamlılığına bağlıdır ki
bu; kozmolojik, bir nevi de dinî-mistik bir
eylemdir. Bu kozmolojik şema, insanı anlamsızlık ve hiçlikten kurtaran, nesnelerin
kutsallaştırıldığı bir evrene dönüşmüştür.
Bu anlamda kutsalın eylem ve nesnelerden
oluşan çeşitli parçaları vardır. En büyük
kutsalsa tanrı/-çadır. Dünya mitolojilerinde Innin, Inanna, Nana, Nut, Anat, Anahita,
İştar, İsis, Au Set, İshara, Asherah, Ashtart,
Attoret, Attar ve Hathor olarak bilinen çok
adlı tanrısal Ana Ata’ya2 (Stone, 2000: 41)
yakarılmıştır. Kadının “doğum”la edindiği
gizem ona bu kutsal ilkliği vermiştir.3 Doğum olayında erkeğin rolünün bilinmemesi
dişinin, erilin üstünde bir güç olmasını ve
tanrıça tapınımını doğurmuştur.
2 Anadolu’da, Avrupa’da tanrıların en önemlisi mitolojik Ana Tanrıça’ydı. Lykia’da adı Kybele, Kubele,
Dinda, Leto; Hitit kaynaklarında Arianna, Hepat, Kubaba; Efes’te Artemis; Babillilerde İştar; Sümer’lerde
Marianna, İnana; Mısır’da İsis; Suriye’de Lat, Atargatis, Palestene, Asterte, Diktinna; Girit’te Rhea, Artemis,
Ops, Ge, Mata, Urania, Urunome, İda, Maja; İtalya’da
Venüs, Vesta, Anna, Marianna; Karadeniz Pontos’ta
Maa; Ermenistan Açilisena’da Anaitis; Anadolu’nun
Phrygia bölgesinde Semele diye bilinen Ana Tanrıça
Orta Anadolu’da Kybele ya da Hepa diye anılıyordu.
Kybele Mekke’de Hibel ya da Kibel diye tanınıyordu.
Sonradan Kureyş kabilesinin özel tanrıçası oldu. Cahiliye döneminde Kâbe’yi dolduran üç yüz altmış tanrının hepsi Ana Tanrıça idi. Çoğunlukla her çoktanrıcı
dinin tanrıçaları doğururlar, evlenirler ve evlatları da
birer tanrı olurdu (Sena, 1978: 44).
3 Bkz. Bachofen, J. J. (1997). Söylence, Din ve Anaerki
(Çev. Nilgün Şarman). İstanbul. Payel Yayınları.
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Yaratıcılardan -tanrı/-ça- hangisi ön-

zamana taşınır” (Eliade, 2009: 377). Önemli

cül olursa olsun bilinen, yaratıcı kudretin

olan, eylemin uygun zamanda kurgulanma-

kutsallığıdır. Ondan bir şey dilemek, onun

sıdır. Mitsel zamanın iki temel özelliği var-

öfkesini dindirmek veya memnuniyetini

dır: başlangıç olması ve tekrar edilebilirliği.

sağlamak gibi eylemler kutsala yöneliktir.

“Gün, ay, mevsim” ve “genel ifadeli zaman-

Kadın; kendisinden bir şeyler “dilenen”dir

lar” kusursuz ilk ana dönüşün simgesel tek-

veya bu eylem için “aracı”dır. Bu çalışmada

rarı olarak uygulamaların amacına hizmet

kutsalın eylem ve nesnelerden oluşan “za-

eder.

man/ mekân algılamaları” üzerinde durulacaktır. “Ziyaret mekânı” uygulamaları; bir
etki sağlamaya yönelik eylemleri ifade eder.
Etkiyi sağlamak; uygulamaların zaman/
mekân/nesnelerden oluşan bir dizi simgesiyle yakından ilgilidir. Kadınların işlevlerinin çözümlenmesi, bu simgeler dizisinin
de açılımını gerektirir. Uygulamaların gerçekleştirildiği zamanla mekânın döngüsel
etkisi, söz konusu açılımın basamaklarındandır.

1. Uygulama Zamanı		

Kutsal zaman, inanç merkezli uygulamaların da zamanıdır. Bu kutsal zamanlar,
daha genel de olabilir. Bu, kutsalın yalın/
her zaman içimizde/bizden başka olmasıyla alakalıdır. “Afyon Müslüman (Müslüme)
Ana”da kutsal zaman, çocuk isteğinin kabulü için öngörülen evliliğin üçüncü yılıdır
(Bayar, 2010: 111-112). Zaman olarak belirlenmiş/sınırlandırılmış eylemlerde amaç,
kutsal zamandaki açıklığı yakalamaktır.
Günümüze değinki deneyimler, varlığın
parçası olmakla gelişen önseziler, bu zamanları belirler. Sabah ezanı bu zamanlardan-

Bütünsel varlığın parçası insan, kimi za-

dır. Kütahya Hatuniye Cami’sindeki Rabia

man evrenin kozmolojik döngüsüne öykün-

Bacı, sabah namazından önce ziyaret edilir

müştür. Evrenin değişim dizgesi, tekrarlı

(Aytürk-Altan, 1990: 270). “Yozgat Arife

bir düzlemdir. İnsanın gözlemleyebildiği

Ana”nın türbesinde genellikle sabah ezanı

bu değişim-dönüşüm görüngüsü, değişimi

vaktinde ışık yanmaktadır (Koçaker, 2004:

kapsayan ölçülebilir zaman kavramını do-

152). Bu zaman dilimi, olağandışı olayların

ğurmuştur. Esasında sıradan algılanabilecek

yaşandığı bir vakit olarak da görülmektedir.

zamanlar, kutsalın parçası olmakla kutsal
zamanlara -bayramlar; kutsal mevsimler,
günler ve saatler- dönüşür. Bunu sağlayan;
zamanın beklenti, eylem ve mekânla kurgulanmış bütünüdür. “Kutsal zaman”, kusursuz mitsel zamandır. “Ritüelle kutlanan ya
da yinelenen olayın gerçekleştiği zaman, ne
kadar eski bir tarihe ait olursa olsun şimdiki

Ekin ve hasat zamanları da bu türdendir.
“Ağrı Çift Kızlar (Şehitlik)”da ekin ve hasat
zamanlarında iki kız görüldüğü (Alpaslan,
2010: 277), “Malatya Gelin Tepesi”nde harman zamanında üç gün üç gece ışık yandığı
(Alptekin, 1993: 85- 86) söylenmektedir.
Kadın

ziyaret

yerlerindeki

uygula-

maların en genel zamanı, dünyanın tam
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olarak değiştiği “yıl”dır. Bu nedenle kimi

Mevsim ritüellerinin ortak özelliği; her

uygulamalar her yıl şeklinde ifade edilen

dönemin sonunda yaşamın, bereketin vb.

zaman dilimlerinde gerçekleştirilir. Yay-

yok oluşudur. Yeni dönemin başlaması ha-

lacılar, her yıl “Ağrı Ziyaret Dağı”ndaki

rekete geçmeye bağlıdır. Kurak geçen mev-

yaylaya gelerek yıllık bereket için burada-

simde yağmur, kısırlıkta çocuk, hastalıkta

ki kızın hatırına kurban keserler. Bolu’daki

şifa dilemek vb. için yapılan uygulamalar;

“Seben Şelale”sinde bereket kutlaması için

sonsuz zamanda görülen verimliliğin şim-

her yıl şenlikler yapılır. Denizli’deki “Kınalı

diki zamana taşınmak istenmesidir. Bunlar

Yatırı”na ziyaret, her sene belirli bir tarihte

için söz konusu mevsimlerin seçilmesi de

yapılır (Kaptan, 1993: 115). Ziyaretin, her yıl

mevsimsel mitin bir parçası olmaya da-

yapılması devamlılığı sağlamak niyetiyle-

irdir. Mitsel arketipin tekrarıyla ulaşılan

dir. Döngüsel zaman, yalnızca geçmişi de-

mitsel zaman, amaçlar için önemlidir. Mar-

ğil, şimdiyi/ geleceği de içerir. Bu sayede

cel Mauss, “Belirli dönemlerde gerekleşen

geçmişteki verimlilik bu güne taşınır.

dinsel şeyler, mantıksal olarak sonsuzlukta

Mevsimler ve mevsimsel ritüeller de
işlevsel yapıdadır. Amaçları topokozmosu,
yani canlı bir örgenlik olarak düşünülen bütünü, dönemsel olarak canlandırmaktır. Bu

gerçekleşmiş kabul edilirler” (Eliade, 2009:
378-379) demektedir. O halde kutsal zamanda gerçekleşen olayların tekrarı da kozmik
sonsuz zamanda gerçekleşir.

ve ondan kaynaklı yenilenme; tek başına

Ziyaret zamanlarından biri de “arefe

tanrısal yoldan değil, aynı zamanda insan-

ve bayram”, “Kadir Gecesi”, “6 Mayıs” gibi

ların birlikte çabalarıyla başarılır (Gaster,

kutsal günlerdir. Hıdrellez’de “Ankara Hoş

2000: 17-23). Burada sözü edilecek eğilim

Ebe” (Tanyu, 2007: 162), “Balıkesir Sarıkız

uygulama zamanı olarak belirli mevsimle-

Tepesi”, “Çanakkale Gelin Kız” ziyaret edil-

rin seçilmesidir.

mektedir. Bahar bayramının önemi, baharın

Kadın ziyaret yerlerinden bir kısmı
“kurak mevsimlerde; ilkbahar, yaz, sonbahar mevsimleri”nde ziyaret edilmektedir.
“Adana Kel Kız” (Pınarbaşı, 2011: 31-32) ve
“Yozgat Satı Ana” kurak geçen yaz aylarında (Koçaker, 2004: 52), “Erzurum Tortum

gelişinden çok doğanın yeniden doğuşunun
ve yaşamın yenilenmesinin taşıdığı dinsel
ve metafizik anlamdır (Eliade, 2009: 375) ki
bu, eylemlerin zamansal sınırlandırılmasının da nedenidir.
“Gün”

değişim/dönüşümlerin

de

Bacı Kardeş” ise genellikle yaz aylarında

zamanıdır. Örneğin cuma günü “Sivas

(Başar, 1972: 215-216) ziyaret edilir. İlkba-

Sütpınarı”ndan su yerine süt akar (Mahi-

har aylarında “Şanlıurfa Ziyaret” (Borazan,

roğulları, 1999: 186), Kurşunlu Dağı’ndaki

2005: 57), “Yozgat Arife Ana” ziyaret edilir

“Kayseri Beş Kızlar Türbesi”nde ateş yan-

(Koçaker, 2004: 152).

dığı görülür (Naneci, 2006: 115). O halde

258

2013 / Yıl: 3 Sayı: 6

kozmolojik döngüsel tekrarlı günler; sorun-

man kişi o saatte Allah’tan bir şey dilerse is-

ların çözüldüğü ve dileklerin gerçekleştiği

teği yerine gelir” (Tevfik Ebu İlm, 1995: 79).

zamanlardır.

“Balıkesir Fatıma Sultan” (Akyalçın, 1998:

Kutsal eylemin zamanlarından biri
“ay”dır. “Mayıs”, “haziran”, “ağustos”,
“eylül”,” “ekim” ve “kasım” ziyarete gidilen, fonksiyonel aylardır. Ağustos ile eylülde “Balıkesir Sarı Kız Yatırı”na hacı olmak
(Tanyu, 1967: 176-177), mayıs ve haziranda
“Bursa Hatice Sultan”a yağmur yağdırmak
için (Alkaya, 2006: 48) gidilir. Yine yağmur
duası için ziyaret edilen “Kastamonu Nevruz Sultan”ın adak kurbanları eylül, ekim
ve kasım aylarında kesilir (Zengin, 2003:
177). Görüldüğü gibi hacı olmak, sıkıntılardan kurtulmak, yağmur yağdırmak için be-

66), “Bingöl Şehit” (Levent, 2004: 57), “İzmir
Sır Hatunlar” (Şeker, 1994: 163), “Malatya
Dilek Mezarı” (Oymak, 1994: 27), “Kütahya
Kız Ana” (Çanlı, 2007: 184), “Malatya Sıddı
Zeynep”, “Malatya Ayşe Hatun (Şıh Kız)”
(Oymak, 1994: 45-72), cuma günü ziyaret
edilir. “Erzurum Rabia Hatun” (Seyidoğlu,
1997: 114-119) ise üç cuma, “Amasya Halkalı (Şahruz Hatun) Evliya” üç cumartesi üst
üste (Özdoğan, 2006: XCIII) ziyaret edilir.
Pazar günü “Tokat Kırk Kızlar” (AytürkAltan, 1990: 334) ziyaret edilmektedir.
Pazartesi54

günü

“Bursa

Sarıkız

lirli zamansal döngüler gerekir. Bu ayların

Dedesi”ni yeni gelin bir kaba doldurduğu

tercihinde, mevsimsel değişimlerin etkisi

suyu dökerek ziyaret eder (Dikmen, 2007:

vardır. Yenilikler, yeni mevsimlerle ilişki-

144). Bu uygulamada şahıs gelin, gerçek-

lendirilmiştir.

leşen evlilik, kullanılan unsur su, mekânsa

Kadın ziyaret yerlerindeki uygulamaların özellikle belirli günlerde gerçekleştirildiği de dikkat çeker. “Pazartesi”, “çarşamba”,
“perşembe”, “cuma”, “cumartesi”, “pazar”
ziyaret günü olarak belirtilmiş, “salı” belirtilmemiştir.
Ziyaretlerin en çok gerçekleştirildiği
gün cumadır.4 Fatıma, Resullah’tan nakleder: “Cuma günü bir saat var ki eğer Müslü4 “Allah’ın, Âdem’i Azrail’in yeryüzünden zorla topladığı toprak parçasından yarattığı gün olan cuma haftanın en hayırlı günüdür. Rivayete göre Hud ve İbrahim peygamberler cuma günü doğmuştur ve Kisâi’nin
dediğine göre Cebrail, Süleyman Peygamber’e harika
yüzüğünü cuma günü vermiştir (Schimmel, 2004:
109).

kutsiyeti olan yatırdır. Kozmik anlamda su,
yaratımın ilk anına; seçilen günse aynı enerjinin açık olduğu zamana işarettir. Çarşamba ve perşembe günleri “İçel Tevekkel Sultan” (Kalafat, 2006: 3-14); perşembe günleri
“Erzurum Mama Hatun” (Başar, 1972: 143144) , “Kahramanmaraş Türkan Ana” (Dağ,
2010: 64), “Şanlıurfa Şeh Zerga” (Borazan,
2005: 59), “Yozgat Satı Ana Tekkesi”, “Yozgat Gülteze Ana”ya (Koçaker, 2004: 52-132)
gidilmektedir.

5 “Pazartesi, Peygamber’in doğum günü olduğu gibi,
630’da muzaffer bir şekilde Mekke’yi fethettiği gündür de; bu nedenle pazartesi oldukça uğurlu bir gün
iken, Tanrı’nın bütün nahoş şeyleri yarattığı salı günü
uğursuz kabul edilmiştir” (Schimmel, 2004: 109).
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Günler, başka ifadelerle de kullanılmak-

sulardan ağaca, çeşmeden türbeye kadar

tadır. “Perşembe akşamı”, “cuma akşamı”,

birçok yere özel anlamlar yüklemesini sağ-

“cuma günü, sala ile ezan arası” bunlardan-

lamıştır. Bundan dolayı değersiz ya da an-

dır. Ziyaretler “yedi perşembe”, “üç cuma”,

lamsız herhangi bir nesne, kutsalla kayna-

“üç cumartesi” gibi belli sayıda gerçekleş-

şarak değerli hale gelmiştir. Kadın ziyaret

tirilebildiği gibi; “cumalarda ve bayramlar-

yerlerinde “ağaç”, ağacın muadili “çalı” ve

da”, “cuma akşamları” gibi başka zaman

“kütük”, “taş”, “kaya”, “dağ”, “mağara” ve

dilimleriyle de gerçekleştirilebilir. Kimi zi-

“su” kutsalın deneyimlendiği doğal kutsal

yaret yerleri için belirli gün yoktur. Değişen

mekânlardandır.

yaşam şartları, ziyaret yerleriyle ilgili dinamikleri de etkilemektedir. “Ankara Karyağı
Hatun” pazar hariç haftanın her günü ziyaret edilmektedir (Akıncı, 2008: 109-111). Pazar gününün tatil günü olması bu durumu
doğurmuştur.

Ağacın mikrokozmik görüngüsü, insanla ağaçlar arasında mistik bağların oluşmasını sağlamıştır. Ağacın dikey hareketliliği,
onu göğün kutsallığıyla taçlandırır. Kökle-

2. Uygulama Mekânı

rinin yeraltına uzanması, onu tohum ve be-

Mekânı anlamak/yorumlamak; düşleri-

yapraklarını döküp sonra yeniden açma-

mizi, düşüncelerimizi, eylemlerimizi, genel
manada da insanı anlamaktır. Mekânsal yapılanmanın ilk adımı zeminin kutsallaştırılmasıdır. İlahi kurban da inşa eylemini onaylar (Eliade, 1994: 32). En büyük mekân evrende mikrokozmik başka mekânlar da vardır.
Yerleşim, tarım faaliyetleri, dinî-kültürel eylemler bu merkez etrafında gelişir. Merkez
olan kadın ziyaret yerleri “doğal” ve “yapay” mekânlardan oluşabilmektedir.

2.1. Doğal Mekânlar
Mesken, dünyadaki birçok toplulukta
evren ya da dünyayı temsil eden bir mikrokozmostur (Çoruhlu, 2010: 101). Bu yaklaşımla mekânlar, kutsalın deneyimlendiği
merkezlerdir. En büyük mesken dünyanın kozmik varlığı insanın dağdan ovaya,
260

2.1.2. Ağaç

reket âleminin sırlarıyla güçlendirir. Ağacın
sı, evrenin kozmik yapısını örnekleyen bir
mikrokozmosdur. Her ikisininde de ortak
yön döngüsel yeniden varoluştur.
Mikrokozmik bütün, zamanla onu oluşturan öğelerden en önemlisine indirgenmiştir: ağaç ya da kutsal direk (Eliade, 2009:
277). Bu durum çalı ve ağaç kütüğünü de
merkez yapmıştır. Kadın ziyaret yerlerinde “çam, kavak, ardıç, dut, kayın, karaağaç,
yemiş ağacı, servi, ceviz, çınar, kuşburnu,
patlağan, meşe, incir, iğde” gibi ağaç türlerine rastlanmaktadır. Uygulamalarda ağaç
ziyaret edilmekte kimi zaman ona bir şey
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bağlamaktır.6 Ayrıca ağaçtaki oyuğa girme,

yeri olmuştur (Bayburt Turizm Envanteri,

delikten geçme, oraya bir şey atma gibi uy-

1997: 64). “Tokat Zile Kırklar Türbesi”ndeki

gulamalar da vardır.

kızların, servi ve kavakların secde ettiğini

Ağacı, merkezî mekân olarak kutsayan
çeşitli tasavvurlar vardır. Bunlardan biri

görmesinin (Yardımcı, 1998: 552) ardından
mezarları ziyaret mekânı olmuştur.

secde eden ağaçlardır. Mezarı Bayburt’ta

Ağaç, kimi zaman bir dönüşüm şeklidir.

bulunan Fahriye Sultan, secde eden ağaları

Bu, bir anlamda kutsalın şekline bürünmek/

gördükten sonra ölmüş ve mezarı ziyaret

kendisi olmaktır. “Yozgat Çifte Meşeler”in
ziyaret mekânı olmasında böyle bir dönü-

6 Ziyaret fenomeninde ağaç bulunan kadın merkezli
adak ve ziyaret yerlerine örnek olarak şunlar verilebilir: “Ankara Hoş Ebe” (Tanyu, 2007: 162), “Ankara
Gülnar Hatun” (Araz, 1958: 263), “Aydın Hafız (Hafsa) Hatun” (Kalafat, 2006: 3-14), “Aydın Telli Dede”
(Ergun, 2004: 568), “Balıkesir Üç Kardeşler Hamamı”
(Akyalçın, 1998: 42), “Balıkesir Kral Kızı” (Tanyu,
1967: 188), “Bursa Anasultan Dedesi” (Dikmen, 2007:
120- 121), “Bursa Hatip Kızı Hala” (Dikmen, 2007:
142-143), “Bingöl Bebent Ziyareti” (Levent, 2004: 44),
“Bingöl Şehit” (Levent, 2004: 57), “Çankırı Akkız Çalısı” (Tanyu, 1967: 190), “Çorum Kız Çoban Çeşmesi
ve Dilek Ağacı” (Ergun, 2004: 541), “Çorum Beş Kız
Kardeş” (Ergun, 2004: 830), “Çorum Gani Baba-Gani
Kızı” (Ergun, 2004: 831), “Denizli Ümmü Ebe Yatırı”
(Ergun, 2004: 581), “Erzurum Tortum Bacı Kardeş Ziyareti” (Başar, 1972: 215), “Hatay Çalı Ziyareti (Ayşe
Kız)” (Ergun, 2004: 589), “İstanbul Lohusa Hatun”
(Ergun, 2004: 589), “İstanbul Telli Baba” (Tanyu, 2007:
263), “Kayseri Meryem Ana Ziyaret Yeri” (Ergun,
2004: 564), “Kayseri Beş Kızlar Türbesi” (Naneci, 2006:
115), “Konya Gelin Kayası” (Ergun, 2004: 455), “Muğla Şemsi Ana” (Ergun, 2004: 751), “Niğde Rabia Bacı”
(Pınarbaşı, 2011: 92), “Sivas Kötü Gızın Mezarı” (Özen,
1996: 160), “Sivas Fatma ve Şemsi Ana” (Kaya, 1998: 6),
“Sivas Gelin Tepesi” (Özen, 1996: 160), “Sivas Çaputlu Evliya-İğnedin” (Ergun, 2004: 507), “Sivas Gühertaş
Ziyareti” (Yılmaz, 2001: 35), “Sivas Kandede” (Özen,
1996: 172), “Şanlıurfa Rahime Hatun” (Borazan, 2005:
90), “Şanlıurfa Ziyaret” (Borazan, 2005: 57), “Şanlıurfa Peyam Hatun (Badem Hatun)” (Borazan, 2005: 60),
“Van Kolasinci-Hevat” (Kırıcı, 2003: 71), “Yozgat Pir
Hüsniye Ana” (Koçaker, 2004: 48), “Yozgat Gülteze
Ana (Kayalar) Ziyaret Yeri” (Koçaker, 2004: 131).

şüm vardır. Kâfirler, Yozgat Melekli köyündeki Müslüman bir kızla oğlanı rahatsız
edince onlar, Allah’a: “Bizi ya ağaç ya taş et”
diye yalvarmış ve meşeye dönüşmüşlerdir
(Ergun, 2004: 649). Burada ağaca dönüşme,
bir kurtuluştur. Dönüşüm, kutsal eylem için
gerekli olan mekânın yaratımını açıklar.
Türk kültüründe “evliya ağaç” Tanrı’ya
ulaşmada önemli bir unsurdur. Bundan dolayı bir ağaç, ziyaret mekânı olabilir. “Adana
Cennet Ana” (Ergun, 2004: 447), “Bursa Ebe
Çamı” (Dikmen, 2007: 153), “Muş Muriya
Teke/Kal-i Sipi” (Yalnız Ağaç) (Yalçınkaya,
2008: 55) birer ağaçtır. “Sivas Er Kız Ana”
ulu bir ardıç (Özen, 1996: 116), “Şanlıurfa
Zeliha Ağacı” da ulu bir dut ağacıdır (Borazan, 2005: 100). “Tokat Göze”de bir mezar
yoktur ancak çam ağaçlarının bulunduğu bu
mekân kutsaldır (Ulu, 2004: 252). Yanında
herhangi bir mezar ya da türbe bulunmayan
bu yerlerde ağaç, söz konusu yerleri kutsal
mekânlar haline getirmiştir.
Kutsalın tezahür nesnesi ağaç, ermiş kadının mezarı üzerinde bulunabilir. “Tunceli
Çocuk Ağacı”nın altında, çocuğu olmayan
bir kadının mezarı (Alptekin, 1993: 111) ol261
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duğu söylenmektedir. “Amasya Gülben

Taşlar, simgesel şekli ya da kökeni sa-

Evliyası” bir ardıç ağacıdır ve altında, sev-

yesinde “değerli taş” mertebesine yükselir,

diğine kavuşamadan ölen bir kızın yattığı

büyüsel/dinsel güç kazanır. Yıldırım taşı,

söylenmektedir. “Amasya Ebe Kayası Adak

gökten düşmüş, inci denizin dibinden gel-

Yeri”ndeki kutsal ağaç, çocuk özlemiyle

miştir. Diğer taşlar da ya ataların ruhları-

ağlaya ağlaya ölen bir kadını toprağın üze-

nın bulunduğu yerlerde oldukları, bir Tanrı

rinden köklerinin içine çekmiştir (Özdoğan,

tezahürüne sahne oldukları ya da bir adak

2006: XCV-LXIII).

veya ant tarafından kutsallaştıkları için kut-

Ağaçların kutsallığı, onlara zarar verilmesini engeller. “Çankırı Hatçe Sultan”daki
çamları kesenlerin başına felaketler gelir
(Yakar, 1978: 48). “Erzurum Ulus Hatun”
çevresindeki kutsal ağaçlar kesilmemektedir
(Çomaklı, 2002: 142). “Sivas Şeriflerin Tekkesi (Kızlar Ziyareti)”ndeki mezarın başında
bulunan çam ağacına kimse zarar vermez

saldırlar (Eliade, 1994: 18). Maurice Leenhardt: “taşlar, ataların taşlaşmış ruhlarıdır”
söyleminde, “taşlaşmış bir ruh”tan değil bu
ruhun geçici ya da simgesel bir “ikametinin”
somut bir (Eliade, 2009: 225) temsilinden
bahsetmektedir. Bu anlamda taşlar, hem
kendi hem de başka kutsalların varlığıyla
anlam kazanır.

(Gökbel, 2010: 121). Ağaç, yerin de temsil et-

Taşta ruh bulunması, taşa dönüşüm şek-

tiği tükenmez yaşamın ve gerçekliğin yeni

linde gerçekleşebilir. Gönülsüz evlendirilen

biçiminden başka bir şey değildir. Yere do-

bir gelinin dua edip taşa dönüşmesiyle olu-

kunmak gibi ağaçlara dokunmak ya da yak-

şan “Ağrı Gelin Taşı” ziyaret yerlerinden-

laşmak da yararlı, üretici, etkin bir eylemdir

dir (Alpaslan, 2010: 119). Sevdiğiyle kaçan

(Eliade, 2009: 303). Bu anlamda “ağaç” kut-

Mine Hatun’un, yakalanmamak için yaptığı

sal eylemlerin ana mekânlarındandır.

duayla taşa dönüşmesiyle oluşan “Diyarbakır Mine Hatun Ziyareti”ni âşık kız ve oğ-

2.1.3. Taş/Kaya
İlkellerden günümüze, insan kendisinden daha güçlü olanı ya da kontrolünde olmayanı kutsamıştır. “Taş”/“kaya”nın yapı
gereği sert ve sağlam oluşu, onu kutsalın tezahür nesnelerinden yapmıştır. Hiçbir şey,
sağlam ve görkemli bir kayadan veya çarpıcı bir şekilde dikili duran granit bir bloktan
daha huşu verici (Eliade, 2009: 222) değildir.
Taş ya da kayanın ziyaret mekânı olmasında
sağlam ve görkemli doğal formları etkilidir.
262

lanlar ziyaret eder (Helimoğlu Yavuz, 1993:
93). Düşman saldırısından kaçan kırk kızın
Allah’a dua ederek taşa dönüşmesiyle oluşan “Kayseri Kırk Kızlar Tepesi” kutsal kabul edilir (Naneci, 2006: 133). Aynı şekilde
oluşan “Yozgat Kırk Kızlar” da ziyaret yeridir (Pınarbaşı, 2011: 74). Taşa dönüşümün
nedeni cezalandırılma da olabilir. “Konya
Gelin Kayası” oluşmasının nedeni kadının
çocuğunun altını yufkayla temizlemesidir
(Ergun, 2004: 455). Taş gibi kayalar da dönüşüm nesnesi olabilir. “Sivas Kırklar Gediği
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(Kızlar Sinisi)” (Gökbel, 2010: 95-96), “Sivas

yakınında, içinde bir mezar bulunmakla

Gelin Kayası” (Yılmaz, 2001: 33) dönüşüm

kutsallaşır. “Yozgat Gülteze Ana (Kayalar)

sonucunda oluşmuşlardır. Örnekler, cismi

Ziyaret Yeri”nde mezar olduğuna inanıl-

değişmiş olan kutsaldan bir şeyler beklen-

maktadır (Koçaker, 2004: 131). “Amasya Se-

diğini gösterir. Sıradan herhangi bir taş/

lamet Hatun”, kayanın içinde bir mezardır

kaya ziyaret mekânı olmaz. Onlar, çeşitli se-

(Tanyu, 1967: 163). “Çanakkale Gelin Kız”

naryolarla sıradanlıktan kurtularak ziyaret

kayasında güzel bir kadın bulunur (Tanyu,

mekânına dönüşür.

1987: 129).

Şekilleriyle farklı anlam/işlevler ka-

Ziyaret edilen kayaların fonksiyonların-

zanan taşlardan biri de “delik taşlar”dır.

dan biri, zor zamanlarda sığınak olmaları-

Bu taşlar, genel olarak tedavi amaçlı kulla-

dır. Kayaların görkemi, insana orada başka

nılmaktadır. Tedavi usulü deliğin içinden

bir dünyanın olduğunu düşündürmüştür.

geçmektir ki bu şekilde doğum sahnesi yi-

“Afyon Sarı Kız Yatırı” hakkındaki anlatıya

nelenir. “Antalya Delik Taş”, çocuksuz ka-

göre Sarı Kız, kâfirlerden kaçarken, “Amas-

dınlarca ziyaret edilir ve taşın içinden geçilir

ya Kız Kayası”nın hakkındaki anlatıya göre

(Gönenç, 2011: 46). Taşlar, yığın haline geti-

Müslümanlar’dan kaçan Hristiyan beyinin

rilerek bir mezara dönüşür ki bu şekilde de

kızı (Tanyu, 1987: 109-116), “Afyon Kızlar

ziyaret mekânları oluşturulabilir. “Balıkesir

Evciği” hakkındaki rivayete göre de ka-

Sarı Kız Yatırı” üstü çakıl yığını bir yatırdır

dınlar, şiddetli yağmurdan kaçarak (Bayar,

(Tanyu, 1967: 175). “Sivas Sarı Kız Adak

2010: 113) kayalara sığınırlar.

Yeri”, “Sivas Güllü Ana” ve “Sivas Fatma
Ana Düşeği” (Özen, 1996: 178-216) toplama
taşlardan ibarettir.

2.1.4. Dağ/Tepe
Dağların görünümleri, yerle bağlantıla-

Taş/kayanın kutsallığı bulunduğu yer-

rı, gökyüzüne uzanışları onlara kutsiyet kat-

le de ilgilidir. Taşın yerin bağrından çıkma-

mıştır. Bu kutsiyetle dağlar; tanrıların, izlek-

sı, kayaların da toprakta yükselişi toprağın

sel periyodlarda başka kutsalların mekânı

hayat, şifa verme; bereket sağlama gücünün

olarak algılanır. Bu nedenle dağlara tırma-

onlara geçmesini sağlar. Toprağın bağrın-

nış, tanrı-ya/-sala veya kutsal-a/-sallığa

dan çıkanlar, onun özelliklerini sürdürmeğe

ulaşmayı sembolize eder.

adaydır. Kaya; insan için kendi kırılgan ve
geçici yapısını aşan bir gücün temsili, varlığın mutlak şeklidir (Eliade, 2009: 222, 1994:
18). Bu güç, kayaları kutsalın çekim merkezi olarak bir ziyaret mekânı yapar. Ziyaret
mekânına dönüşen kimi kayalar; etrafında,

Yüksek dağlar, yaratılmış âlemle ilahi
mekânsızlık arasındaki eşik bölgesi olarak
imgelenebilir (Schimmel, 2004: 22). Evrenin
merkez tasarımlarından dağlar, dikeyliğin
en güçlü simgelerindendir. “Kutsal dağ”
dünyanın merkezinde, yerle göğün birleşti263
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ği noktada bulunur (Eliade, 2009: 362). Dağ,

mekânı değil ruhları için de ziyaret yeridir.

yapısal bir sınırlama -mezar/türbe vb.- ol-

“Malatya Gelin Tepesi”nde iki gelinin ölüp

madan da kadınla ilişkilendirilebilir. Bura-

ve buraya gömüldükten sonra, mezarların-

da kutsalın sınırı, dağın “yamacı, zirvesi,

dan çıkarak bu tepenin başında ağıt söyle-

doruğu”dur. Örneğin “Kütahya Kız Ana”

dikleri görülür (Alptekin, 1993: 85-86).

kendi adıyla anılan bir dağdadır (Çanlı, 2007:
184). Burası bütünüyle onun mekânıdır.
Trabzon Maçka’da bulunan Dağlar Anası,
Karabakan Yaylası’nda gözle görülmeyen
bir güçtür (Şimşek, 2001: 18).

Ulu kadınların hikâyelerinde dağın;
erginlenme

yeri/ebedi

istirahat/ziyaret

mekânı olarak işlev görmesi, üçlü izleksel
bir mekân algısını gösterir. Dağlar, kutsal
mekân olarak kadını erginlerken kadınlar

Anadolu’da kadın ziyaret yerleri dağ-

da dağı kutsallık bağlamında erginlerler.

larda bulunabilir. “Afyon Sarıkız”ın kabri

Kutsalı yaratan mekân, kadının oraya yer-

Sarıkız Tepesi’ndedir (Gündoğan, 1994: 23).

leşmesiyle başka bir kutsallık kazanır.

“Afyon Melek, Sultan, Gelincik Analar”ın
türbeleri; Sultan Dağı’nda bir düzlüktedir
(www.cayilcesi.com). “Balıkesir Sarıkız Tepesi”, Gökçegören köyünün batısında (Akyalçın, 1998: 20); “Bingöl Bebent Ziyareti”,
Olukpınar (Çölek) köyünün yakınında (Levent, 2004: 44); “Sivas Gelin Tepesi”, Arıkbaşı köyü yakınlarında (Özen, 1996: 160)
bulunan tepelerdir.

2.1.5. Mağara
“Mağaralar”, kapalılığıyla çeşitli anlam/
işlevlere sahip mekânlardandır. Kapalılığın
işlevlerinden biri doğumla ilgilidir. Varlığın
temel oluşum eylemi olan doğum/yenilenme, bir rahim olan mağaralarda gerçekleşebilir. Döllenen, döllenmenin mekânı olan
mağaralarda, kahraman/ulu kişiler doğar-

Dağlar kadınlar için bir erginlenme ye-

lar. Nemrud’un meliklerinden Melka’nın eşi

ridir de. Örneğin “Antalya Sultan Ana Giği

Elha, Hızır Aleyhisselam’ı bir mağarada do-

Dağı”; Sultan Ana’nın “erginlenme”, “kut-

ğurmuştur (Hilmi, 2000: 9-23). Nemrud’un

sallaşma” ve “öte âleme erişme” mekânıdır.

emrinden kaçan Elha için burası hem sı-

Zorla evlendirilmek istenen Sultan kaçar

ğınma yeri hem de doğumun mekânıdır.

ve onun kaybolmasından yıllar sonra bir

Mağaralar, doğal formlarıyla bir sığınaktır

çoban Sultan’ın elbiselerini Geyik Dağı’nın

da. Kadın ziyaret yerlerinden “Ağrı Dak-

zirvesinde bulur. Bunun üzerine Sultan’ın

ka Ciço”daki kız, razı olmadığı bir olaydan

buradan gökyüzüne yükseldiğine inanılma-

dolayı şehri terk eder ve saklanmak için bir

ya başlanır (Özkan, 2011: 207). Sultan’ın bu

mağaraya girer (Alpaslan, 2010: 158- 159).

dünyayı terk ettiği yer bir dağdır. Bu dağ,

“Isparta Gelincik Ana”, zorla evlendirilmek

kutsalla kutsal olmayan arasında bir eşik-

istendiğinde bir dağın tepesine gelir ve bu-

tir. Dağ, kadın için yalnızca maddi varlığın

rada gözden kaybolur. Söz konusu bu dağın
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tepesinde bir mağaranın bulunduğunu be-

anlamları “kaynak su, pınar, göl, kaplıca ve

lirtmek gerekir (Pınarbaşı, 2011: 56).

içmece” gibi doğal oluşumların, ziyaret yeri

“Mağaraların tarih öncesine uzandı-

bağlamında kutsallığını sağlamıştır.

ğı kanıtlanan ritüel rolü, anneye mistik bir

Su, kozmolojik düzeyde ilk duruma

dönüş olarak açıklanabilir; mağaralardaki

yani kaosa denk düşen şekilsizliği ifade et-

mezarları ve aynı yerlerde kutlanan ergin-

mektedir (Eliade, 2003: 167). Kadın ziyaret

lenme ayinlerini de aynı biçimde açıklayabi-

yerlerinden suyla bağlantılı olanlar, kadınla-

liriz” (Eliade, 2003: 43). Anadolu’da bazı ka-

rın ölüme denk düşen erginlenmelerinin de

dın ziyaret yerleri mağaralardadır. “Antalya

sahnelendiği alanlardır. “Ankara Cimcime

Siddi (Seydi) Zeynep”, mağaranın tam üze-

Sultan”, vücudundaki yaralardan dolayı öl-

rindedir (Aytürk, Altan, 1990: 103). “Kayseri

dürülmek istenir. Babası bunu gerçekleştire-

Meryem Ana”, iki katlı bir mağaradır (Na-

meyince onu bir kaplıcanın yanında ölüme

neci, 2006: 146). “Malatya Ayşe Fatma”, da-

terk eder (Aytürk-Altan, 1990: 99). Öncelikle

ğın tepesinde bir mağaradır (Oymak, 1994:

burası bir kaos ortamı, ölüm mekânıdır. Kız,

129).

yaraları acıyınca buradaki suya girer ve iyi-

Kadın ziyaret mekânlarının mağaralarda bulunması, kadınla anneliğin iç içe geçtiği mitolojik bir arka planı gözler önüne
serer. Mağaralar; kadınla ilgili senaryolarda
“doğum, sığınak, dönüşüm ve ziyaret yeri”
olarak işlev görür. Birbiriyle ardıl ya da birbirinden bağımsız olabilen bu işlevler, mağaraların doğal formlarıyla yakından ilgilidir. Kapalı ve korunaklı olmak bu türden bir
mekânı anlamlandıran unsurlardır.

leşir. Böylece öldürülmekten kurtulur. “Bursa Hatice Sultan”, vücudunda kapanmayan
yaralar çıkınca kaderine terk edilir. O, sızan
kaynar suları yaralarına sürerek iyileşir (Alkaya, 2006: 20). Hatice Sultan, kaynak sayesinde varlığını korur. Kutsal suya ulaşmak
kolay değildir. Ona ulaşmak, bir dizi sınavdan geçmeyi gerektirir.
Bir mekân olarak su kaynakları, kadınların değişim yeridir. “İzmir Şeytan Taşlama
Dağı” yakınındaki içmeceyle ilgili anlatıda,

2.1.6. Su
Her tabii varlığın özgül yapısı, kendi
potansiyel gücünü/kozmik anlamlarını ortaya koyar. Bulunduğu yerin şeklini alan su
da özgül yapısıyla anlamlanır. Kozmolojik
olarak su, bütün potansiyel/üretken güçlerin temsili; varoluşun kaynağıdır (Eliade,
2009: 196). Var eden, besleyen, boğan karşıt
eylemler dizgesinin kendisidir. Suyun bu

kralın kızının karnı şişince hamile olduğu
düşünülüp öldürülmek istenir. Ağabeyleri,
kardeşlerini öldüremeyince onu kaynakta yalnız bırakır. Kız; kaynaktan içer, karnı inince hamile olmadığı anlaşılır (Tanyu,
1987: 150). Başlangıçta karmaşa yaşayan
kız, suyla düzene kavuşur. “Isparta Gelincik Ana”nın mağarada olduğu, mağaraya
girenlerin suda onun ayak izlerini gördüğü
265
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anlatılır. (Pınarbaşı, 2011: 56). Su, burada

oluşur (Borazan, 2005: 96). Göllerin oluşu-

varlığın kanıtıdır. Kimi kadınlar, su kaynak-

mundaki ateş ve su unsurlarıyla kadınlar,

larında kaybolurlar. “Tokat Göze”de bir kız,

yeni bir hayata başlar. Bu, bir anlamda yeni

suya atlayıp gözden kaybolmuştur (Ulu,

bir doğuma denk düşer.

2004: 252). “Adıyaman Zerban”(Aytürk, Altan, 1990: 79) ve “Isparta Sidre Yatırı” (Pınarbaşı, 2011: 105-106) bir su kaynağında
gözden kaybolan kızlardır. Kadınların bu
kaynaklarda kaybolmaları, mekânın değişimde bir araç olmasıdır.

Su gözeleri, pınar ve ırmaklar da ziyaret
mekânıdır. “Erzurum Süt Pınarı”(Çomaklı,
2002: 129) ve “Sivas Ayırt Suyu” kutsal su
gözeleridir (Üçer-Peşken, 2010: 303). “Sivas
İkiz Oluk” da su kaynağıdır (Gökbel, 2010:
188-189). Türü ne olursa olsun, kutsanan

Anadolu’da kadın ziyaret yerlerinden bir

suların kozmik bir anlamı vardır. Suyun

kısmında su kaynakları bulunur. “İstanbul

arındırma, yenileme özellikleri; ziyaret yer-

Telli Baba”, “Ankara Hoş Ebe” (Tanyu, 2007:

lerinin, kadınlar/ziyaretçiler için mekânsal

162-263), “Amasya Sarılık Evliyası” (Özdo-

işlevlerini ortaya koyar.

ğan, 2006: XC), “Bingöl Bebent Ziyareti”nde
su bulunmaktadır (Levent, 2004: 44). “İzmir
Meryem Ana Tapınağı”ndaki mukaddes su,
ziyaret edilmektedir (Tanyu, 1967: 258). Bazı
sebeplerden dolayı mezarlar suyun bulunduğu yere yapılır. “Ankara Şifalı Su” hakkındaki anlatıya göre kız, suyun bulunduğu
yerde ağlaya ağlaya ölür. Mezarı oradadır
(Temizsoylu, 2012: 74). “Ankara Bacım Sultan”, bir kaynak suyun çıkmasını sağlar.
Mezarı bu suyun yakınındadır (Tanyu, 1967:
138-139). Bu mekânlarda bazı uygulamalar,
suyla ilgilidir.

2.2. Yapay Mekânlar
Uygulama alanı yapay mekânlar da
kozmik anlamlıdır. Buralar, mitlerin canlandırıldığı mekânlar olarak sıradanlıktan sıyrılır. Onlar, sıra dışı/kutsal-lıkla dünyanın
merkezidir. Uygulama mekânları, doğal ya
da yapay olsun merkezin basit bir muadilidir (Eliade 2003: 369-370). “Mezar, tekke,
türbe, havuz, kuyu, çeşme, hamam, fırın,
tandır, kale, kule, cami, tapınak” gibi yapay
mekânlar, merkezdir. İnsan eliyle medenileştirilmiş dünyanın, ona model teşkil eden

Doğal su kaynaklarından göller de zi-

dünya üstü prototipi vardır. Kentsel kültür-

yaret mekânıdır. Kadınlar, gölün oluşum

lerin bu şekilde bir arketipik modele katıl-

sebeplerindendir. “Erzurum Balıklı Göl”,

maları, onlara gerçeklik/geçerlilik kazandı-

kadının kendini tandıra atmasıyla oluşur

rır (Eliade, 1994: 23-24). İnsanın inşa ettiği

(Seyidoğlu, 1997: 229). Hz. İbrahim’in doğru

yapay mekânlar, temsil ettikleri arketipsel

söylediğini ve Allah’ın onu ateşten korudu-

mekânlardan kaynaklı olarak özel anlamlar

ğunu düşünen Ayn-Zeliha, kaleden atlar ve

taşır.

düştüğü yerde “Şanlıurfa Ayn-Zeliha Gölü”
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2.2.1. Mezar/Türbe
Yapay mekânlardan mezarlar, kozmik
düzlemler arasındaki bağlantı noktaları olmalarıyla merkezdir (Eliade, 2003: 235-236).
Mezar kelimesi zaman zaman “türbe, tekke,
kümbet” gibi yapıları da kapsayacak biçimde kullanılmaktadır. Türbeler, bu dünyayla
öte dünyayı birbirine bağlayan sınırlandırılmış alanlardır. Ulu kişilerin yattığı yerler
genel olarak türbe olarak adlandırılabilmektedir.

2.2.2. Çeşme/Kuyu/Hamam
Suyun kozmolojisi, hangi formda olursa
olsun kutsalla ilişkilendirilmesinin nedenidir. Gücünü aşkınlığından, sınırsızlığını şekilsizliğinden alan suyu kontrol etmek, onu
sınırlamakla mümkündür. Bu durum, suyla
ilgili yapay mekânların oluşum nedenidir.

236). “Çorum Kız Çoban Çeşmesi”nin suyu,
çoban kızın asasını yere birkaç kez vurmasıyla çıkmıştır (Ergun, 2004: 541). “Diyarbakır Ması Çeşmesi”nin olduğu yerde Ması
adında bir kral kızı boğulmuştur (Helimoğlu Yavuz, 1993: 383). “Diyarbakır Yedi
Kızlar Çeşmesi”nin sahibi yedi peri kızıdır
(Helimoğlu Yavuz, 1993: 386). “Muş Yılanlı Çeşme”nin bulunduğu yerde bir kızın
vurulduğu anlatılır (Yalçınkaya, 2008: 32).
“Elazığ Seydiyye Hanım Çeşmesi” şifalı bir
sudur (Yavuz, 2005: 33-34). “Mersin Teslime
Pınarı”na sonradan çeşme yapılmıştır (Şimşek, 2010: 110-111). “Sivas Sütpınarı” da bir
çeşmedir (Mahiroğulları, 1999: 186).
Kuyu

da

yapma

mekânlardandır.

Kuyu vasıtasıyla farklı bir mekâna geçilebilir. “İstanbul Safiye (Rahime) Hatun
Türbesi”ndeki kuyunun şifalı suyu eskiden
dağıtılırmış (Araz, 1958: 275). “İstanbul Lo-

Suyun ilk örneği hayat suyudur. Hayat

husa Hatun”, evlatlık olarak kaldığı evin er-

bahşeden su, çeşitli formlardadır. Doğum,

keği tarafından zorla hamile bırakılınca Kü-

iyileşme, yeni bir mertebeye ulaşma; suyun

çük Çamlıca’daki kuyuya atlayarak intihar

insana sunduğu yenileşmenin anlatıma dö-

eder, sonra burası ziyaret mekânı olur (Tan-

nüşmüş hâlidir. Bir yapı olarak çeşme de

yu, 2007: 254-255). “Kastamonu Çatal Zeytin

yeni hayatlar bahşeden mekânlardandır.

Kızlar Türbesi”ndeki kuyuda iki kız gözden

Kadın ziyaret yerlerindeki çeşmeler, ziyaret

kaybolmuştur (Kalafat, 2006: 3-14). “Kayseri

mekânı ya da ziyaret mekânının bir parça-

Meryem Ana”da, suyu tükenmeyen kuyu

sıdır. “Ankara Gülnar Hatun” (Araz, 1958:

vardır (Naneci, 2006: 146).

263), “Ankara Sarı Kız Yatırı” (Pınarbaşı,
2011: 100), “Bursa Sarıkız Dedesi” (Dikmen,
2007: 144), “İzmir Ay Kadın” (Yardımcı,
1998: 553), “Şanlıurfa Rahime Hatun”da çeşme bulunmaktadır (Borazan, 2005: 90). “Tokat Ay Kadın”ın bulunduğu yerde içinde
çeşme bulunan bir havuz vardır (Ulu, 2004:

Hamamlar

suyla

bağlantılı

yapma

mekânlardandır. Hamamların kendisi ziyaret yeri olabilmektedir. “Amasya Gül
Dede”, bir hamamdır ve içindeki direğin
altında mübarek bir zatın yattığına inanılmaktadır (Özdoğan, 2006: XCVI). “Bursa
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Kaynarca Hamamı” Sarıkız’ın mekânıdır
(Alkaya, 2006: 24-25). “Balıkesir Üç Kardeşler Hamamı”nın bulunduğu yerde bir kızın
ölmesiyle yerden sıcak su çıkmıştır (Akyalçın, 1998: 42).

Mekânların kutsallığı, merkezin yansıması olmalarındandır. Kent, ev, tapınak gibi
yapma mekânlar “dünyanın merkezi”ne
olan benzerlikleriyle gerçek olurlar (Eliade, 1994: 19). Soyut olan kutsallık kavramı,

2.2.3. Fırın/Tandır
Fırın/tandır,

2.2.4. Cami/Tapınak

ateşle

kendini gerçekleştirebilen somut yapıların
bağlantılı

nasibidir. Cami/tapınaklar, dinî-mitolojik

mekânlardır. Mitolojide, maden ocağı ola-

eylem/anlatıların mekânı olarak başka kut-

rak kullanılan fırın/tandırların özel an-

salları da barındırırlar. Camilerin kutsal sı-

lamları vardır. Bir demirci metali eritmeyi

nırlarına kimi zaman ulu kişilerin mezarla-

ancak kendini ve karısını buradaki fırının

rı da dâhil olur. Kadın ziyaret yerlerinden

ateşine atarak başarmıştır. Kişisel kurban,

bazıları cami bahçesinde ya da yakınında

kozmogonik mitte modeli bulunan “yara-

bulunur. “Afyon Güneş Hatun” Mevle-

dılış” kurbanları kategorisindendir (Eliade,

vi Camii’nin içindedir (Gündoğan, 1994:

2003: 67-71). Kadınlar da ateşe atılarak kur-

12). “Antalya Nigar Hatun” Yivli Mina-

ban edilir ve değişim sağlanır. “Ağrı Tan-

re Camii’nin karşısındadır (Yılmaz, 2002:

dır” hakkındaki anlatıya göre kadın, kocası

45). “Bursa Cariyeler Türbesi” Muradiye

yokken bir adamın Allah rızası için istedi-

Camii’nin güneydoğusunda, “Bursa Ham-

ği öpücüğü vermiş, bunun üzerine kocası

za Bey Zevceleri”, Hamza Bey Camii’ndedir

ateşe atlamasını istemiştir. Kadın kendini

(Turyan, 1982: 362-370). “Bursa Hatuniye

tandıra attığında tandır suyla dolmuş ve

Sultan” Muradiye Camii’nin doğusundadır

kadın balık olmuştur (Alpaslan, 2010: 129).

(Bayrak, 2007: 113). “Bursa Hanım Kızlar

“Erzurum Balıklı Göl”ün oluşumunda da

(Yılanlı)”, Koca Naib Camii avlusundadır

benzer bir olay yaşanır. Çoban, karısının

(Turyan, 1982: 370). “Denizli Aşağı Cami

Allah rızası için tandıra girmesini isteyince

Türbesi”, Aşağı Camii’nin namazgâhının

kadın tandıra atlar ve tandır göle döner (Se-

bitişiğindedir (Kaptan, 1993: 48). “Diyar-

yidoğlu, 1997: 229). Kadınların ateşte yan-

bakır Arap ve İnci Türbeleri” Hazreti Sü-

mamaları kutsallıklarıyla alakalıdır. Fırın/

leyman Camii’nin üst kısmındadır (Çiçek,

tandırla sembolleştirilen dönüşüm mekânı,

2007: 113). “Erzurum Ane Hatun”, Murad

sadece kadınlar için değil, ziyaretçiler için

Paşa Camii Mezarlığı’ndadır (Taşyürek,

de benzer işlevdedir.

2010: 74). “İstanbul Safiye (Rahime Hatun)”
Sümbül

Efendi

Camisi’ndedir

(Bayrak,

2007: 240). “İstanbul Fatma Hanım Sultan”,
Hüdayi Aziz Mahmud Efendi Camii’nin
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sağındadır (Bayrak, 2007: 254). “Osmani-

meğe geldi vaktım” (Tanyu, 1967: 159) diye

ye Rahime Hatun”, Enver’ül Hamid Camii

seslenirler. Doğal/yapma mekânın önemi,

şehitliğindedir (Can, 1998: 114). “Şanlıurfa

kutsalın izdüşümü olmasıdır. Bu mekânların

Zeliha Ağacı” Cabir el-Ensar Cami’nin do-

kutsal işlev görmelerinde kadınların etkisi

ğusundadır (Borazan, 2005: 100). Tapınağın

de göz önünde bulundurulmalıdır.

ritüel önemi, kutsal olmayan mekânlarla
kutsal mekânların arasındaki sınırların ayırıcı işlevleriyle açıklanabilir (Eliade, 2003:
358). İzmir’de bulunan “Meryem Ana Tapınağı (Mukaddes Su)” Müslümanlar tarafından da ziyaret edilen bir mekândır.

2.2.5. Kale/Kule

Sonuç
Yaşam, yaradılışla başlar. Çeşitli anlatıların

kurgulamalarında

görüngüsü,

adı, konumu, işlevi, erkeğe karşı zaman/
mekân-sal varlığı değişmekle birlikte yaradılış hikâyelerinde kadın vardır. O, varlığın
vazgeçilmez bütünüdür. Yaradılışın merke-

Kale/surlar kutsalın sınırları niteliğin-

zindeki varlığı, onun çağlar boyu süren ya-

dedir. Büyüsel savunma aracı olarak, yaşam

ratıların da içerisinde yer almasını zorunlu

alanını kaos ortamından ayıran sığınaklar-

kılmıştır. Buradaki zorunluluk, kozmik bü-

dır (Eliade, 2003: 358-359). Surlar, nasıl ki

tünlükten koşulsuzca öğrenilmiş bir model-

yeryüzünün erkeklik örgeniyse (Bachofen,

lemedir. Zamanın karşı konulamaz değişim/

1997: 69) kale/kulenin böyle bir anlamı var-

dönüşüm/gelişim evreleri mekânın yapısın-

dır. Bunların ortak yönü temellerinin top-

da izlenebilir. Uygulamaların gerçekleştiril-

rakta olmasıdır. Sınır yere çizilen bir çember

diği zamanla mekân arasında döngüsel bir

olabileceği gibi şehri çevreleyen bir kale de

etki söz konusudur. Birinin varlığı ötekinin

olabilir. Çoğu büyüsel-dinsel ritüelde sihir-

varlığını ortaya koyar ve besler. Mekânın

li dairenin işlevi mekânsal farklılığı ortaya

kutsallığı uygulamanın orada gerçekleştiril-

koymaktır. Kaleler, sihirli sınırların eşiğinde

mesini sağlarken, icra edilen her bir uygula-

bulunur: kutsal olan ve kutsal olmayan. Bu

ma da mekânın kutsallığını besler ve ileri bir

nedenle ziyaret mekânları kalelerin yakınla-

zaman dilimine taşır. Ziyaret mekânlarında

rında bulunabilir. “Afyon Sabır Kız”, mer-

gerçekleştirilen her bir uygulamanın esas

kez kale eteğindedir. “Çankırı Akkız Çalısı”

hedefi “yenilenme”dir. Anadolu’daki kadın

da kalededir (Tanyu, 1967: 159- 190). Kutsal

merkezli ziyaret yerlerinde bu yenilenme,

olgular, kutsal sınırlarının tılsımıyla koru-

zaman ve mekânın deneyimlenmiş kurgu-

nur, güç kazanırlar. Kuleler de yeraltı, yer/

suyla bu amaca hizmet eder.

gök- yüzünü birleştirmesiyle kutsanır. Bu
fonksiyonla kuleler, ziyaret mekânıdır. “Afyon Kız Kulesi” ne gelen genç kızlar tepeye
çıkarak: “Altın tahtım, açılsın bahtım, evlen269

ALEVİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

KAYNAKÇA
AKINCI, Şerife. (2008). Dini Ziyaret Yerleri
Açısından Ankara. Yüksek Lisans Tezi.
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü. Ankara.
AKYALÇIN, Necmi. (1998). Balıkesir
Yöresinde Yatır Efsaneleri Üzerine Bir
Araştırma. Balıkesir.

ÇANLI, Zeynep. (2007). Kütahya-Şeyhler
Beldesi Folklor Örnekleri. Kütahya.
ÇİÇEK, Zeynel Abidin. (2007). Diyarbakır’ın
Fethi, Tarihi ve Kültürü. Diyarbakır.
ÇOMAKLI, Zekiye. (2002). İpek Yolunda Bir
Kavşak Aşkale. Erzurum.
ÇORUHLU, Yaşar. (2010). Türk Mitolojisinin
Ana Hatları. İstanbul.

ALKAYA, Hasan Basri. (2006). Bursa ve
Çevresindeki Ziyaret Yerleri ve Bunların
Etrafında Oluşan Dinî İnançlar. Yüksek
Lisans Tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü. Bursa.

DAĞ, Kabihan. (2010). Elbistan ve Çevresinde
Ziyaret ve Ziyaret Yerleri. Yüksek Lisans
Tezi. Erciyes

ALPASLAN, İsmet. (2010). Ağrı Efsaneleri.
İzmir.
ALPTEKİN, Ali Berat. (1993). Fırat Havzası
Efsaneleri. Antakya.

DİKMEN, Alaattin. (2007). Bursa İnanç
Coğrafyası. Doktora Tezi. Uludağ
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Bursa.

ARAZ, Nezihe. (2001). Anadolu’nun Kadın
Erenleri. İstanbul.

ELİADE, Mircea. (1994). Ebedi Dönüş Mitosu.
Çev: Ümit Altuğ. Ankara.

AYTÜRK, Nihat-ALTAN, Bayram. (1990).
Türkiye’de Dinî Ziyaret Yerleri. Ankara.

ELİADE, Mircea. (2003). Demirciler ve
Simyacılar. Çev: Mehmet Emin Özcan.
İstanbul.

BACHOFEN, J. J. (1997). Söylence, Din ve
Anaerki. Çev: Nilgün Şarman. İstanbul.
BAŞAR, Zeki. (1972). İçtimai Âdetlerimizİnançlarımız ve Erzurum İlindeki Ziyaret
Yerlerimiz. Ankara.
BAYAR, Muharrem. (2010). Bolvadin
Türbeleri. Konya.
Bayburt Turizm Envanteri. (1997).
Hazırlayan: Kenan Suyubatmaz. Bayburt.
BAYRAK, Harun. (2007). İl İl Dinî Ziyaret
Yerlerimiz. İstanbul.
BORAZAN, Bünyamin. (2005). Şanlıurfa ve
Çevresinde Ziyaret ve Ziyaret Yerleri.
Yüksek Lisans Tezi. KSÜ Sosyal Bilimler
Enstitüsü. Kahramanmaraş.
CAN, Hakkı. (1998). Osmaniye İli XX.
Yüzyıl İnanç Coğrafyası. Yüksek Lisans
Tezi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü. Elazığ.
270

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Kayseri.

ELİADE, Mircea. (2009). Dinler Tarihine
Giriş. Çev: Lale Arslan. İstanbul.
ERGUN, Pervin. (2004). Türk Kültüründe
Ağaç Kültü. Ankara.
GASTER, Theodor. H. (2000). Thespis (Eski
Yakındoğu’da Ritüel, Mit ve Drama).
İstanbul.
GÖKBEL, Ahmet. (2010). Sivas İnanç Kültürü.
Sivas.
GÖNENÇ, Alpaslan. (2011). Antalya İli
Korkuteli İlçesinde Halk İnanışları ve
Halk Hekimliği. Yüksek Lisans Tezi.
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü. Konya.
GÜNDOĞAN, Mehmet. (1994). Afyon
Alimleri Evliyaları. Afyonkarahisar.
HELİMOĞLU YAVUZ, Muhsine. (1993).
Diyarbakır Efsaneleri. Ankara.

2013 / Yıl: 3 Sayı: 6

HİLMİ, Ömer Faruk. (2000). Hızır
Aleyhisselam. Şanlıurfa.
KALAFAT, Yaşar. (2006). “Anadolu’da Ulu
Kadın Kişiler ve Halk İnançları”. Yörtürk
Fikir, Kültür ve Sanat Dergisi, Sayı: 65,
3-14.
KAPTAN, Şükrü Tekin. (1993). Gönül
Sultanları Denizli’de (Türbeler Yatırlar).
Denizli.
KARAKAŞ, Rezan. (2012). “Siirt Halk
Kültürünün Şifa Dağıtıcıları: Kutsal
Sular”. Turkish Studies, Volume:
7/4, Fall 2012, 2149-2161. www.
turkishstudies.net/ 08. 09. 2013.
KAYA, Doğan. (1998). “Sivas’ta Yatırlar”.
I. Uluslar Arası Türk Dünyası Eren ve
Evliyaları Kongresi Bildirileri. Ankara.
KOÇAKER, Ebubekir. (2004). Yozgat
Yöresindeki Ziyaret Yerleri İle İlgili
Bir İnceleme. Yüksek Lisans Tezi.
Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü. Sivas.
KIRICI, Burhan. (2003). Başkale Dağlar
Kentinin Yol Ayrımı. Van.
LEVENT, Lamia. (2004). Bingöl Merkez
ve Merkeze Bağlı Köylerde Ziyaret ve
Ziyaret Yerleri. Yüksek Lisans Tezi. Fırat
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Elazığ.
MAHİROĞULLARI, Adnan. (1999). Dünden
Bugüne Zara. Sivas.
NANECİ, Özlem. (2006). Kayseri İlindeki
Manevi Ziyaret Yerleri. Yüksek Lisans
Tezi. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü. Manisa.
OYMAK, İskender. (1994). Malatya ve
Çevresinde Ziyaret ve Ziyaret Yerleri.
Yüksek Lisans Tezi. Erciyes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü. Kayseri.

ÖZDOĞAN, Rahime. (2006). Amasya’da
Adak Yerleri İle İlgili Halk Anlatıları.
Yüksek Lisans Tezi. Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüs.
Samsun.
ÖZEN, Kutlu. (1996). Sivas ve Divriği
Yöresinde Eski Türk İnançlarına Bağlı
Adak Yerleri. Sivas.
ÖZKAN, Selim Hilmi. (2011). Osmanlı’dan
Cumhuriyet’e Gündoğmuş. Alanya.
PINARBAŞI, Gülenay. (2011). Anadolu’nun
Ermiş Kadınları. İstanbul.
SCHİMMEL, Annemarie. (2004). Tanrı’nın
Yeryüzündeki İşaretleri. Çev: Ekrem
Demirli. İstanbul.
SENA, Cemil. (1978). Tanrı Anlayışı. İstanbul.
SEYİDOĞLU, Bilge. (1997). Erzurum
Efsaneleri. İstanbul.
STONE, Merlin. (2000). Tanrılar Kadınken.
Çev: Nilgün Şarman. İstanbul.
ŞEKER, Mehmet. (1994). Türk Kültüründe
Tire. Ankara.
ŞİMŞEK, E. Betül. (2010). Arslanköy (Mersin)
ve Çevresinde Türk Halk Edebiyatı ve
Folklor Ürünlerinin İncelenmesi. Yüksek
Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü. Konya.
ŞİMŞEK, Esma. (2001). “Trabzon’da
Anlatılan ‘Dağlar Anası’ Adlı Efsanenin
Eski Türk Dini İle İlgisi”. Trabzon ve
Çevresi Uluslararası Tarih-Dil-Edebiyat
Sempozyumu Bildirileri II. Cilt, Trabzon.
TANYU, Hikmet. (1987). Türklerde Taşla
İlgili İnançlar. Ankara.
TANYU, Hikmet. (2007). Türkiye’de Adak ve
Adak Yerleri. Ankara.
TANYU, Hikmet. (1967). Ankara ve
Çevresindeki Adak ve Adak Yerleri.
Ankara.

271

ALEVİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

TAŞYÜREK, Muzaffer. (2010). Erzurum
Türbeleri ve Ziyaret Yerleri. Erzurum.
TEMİZSOYLU, Aydın. (2012). Ankara’da
Halk Hekimliği. Yüksek Lisans Tezi.
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü. Ankara.
Tevfik Ebu İlm. (1995). Hz. Fatıma. Çev:
Burhan Başak. İstanbul.
TURYAN, Hasan. (1982). Bursa Evliyaları ve
Tarihi Eserleri. Bursa.
ULU, Mehmet Emin. (2004). Alperenler
Cenneti Tokat. İstanbul.
ÜÇER, Müjgan-PEŞKEN, Fatma. (2010).
Divriği. Sivas.
www.cayilcesi.com/11.10 2013.
YAKAR, Mehmet. (1978). Çankırı ve
Çevresinde Halk İnançları Üzerine Bir
İnceleme. Yüksek Lisans Tezi. Ankara
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Ankara.
YALÇINKAYA, Fatoş. (2008). Muş’ta Yatırlar
ve Yatırlarla İlgili Anlatılan Menkıbeler.
Yüksek Lisans Tezi. Yüzüncü Yıl
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Van.

272

YARDIMCI, Mehmet. (1998). “Zile’de Yatırlar
ve Ziyaret Yerleri İle İlgili İnanışlar,
Uygulamalar, Menkıbeler”. I Uluslar
Arası Türk Dünyası Eren ve Evliyaları
Kongresi Bildirileri. Ankara.
YAVUZ, Emrah. (2005). Harput Halk
Kültüründe Ziyaret ve Ziyaret Yerleri
Etrafında Oluşan İnanç ve Uygulamalar.
Yüksek Lisans Tezi. Fırat Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü. Elazığ.
YILMAZ, Leyla. (2002). Antalya: Bir Ortaçağ
Türk Şehrinin Mimarlık Mirası ve
Dokusunun Gelişimi (16. Yüzyılın
Sonuna Kadar). Ankara.
YILMAZ, Ömer. (2001). Dinî, Folklorik ve
Sosyal Yönleriyle Zara. İstanbul.
ZENGİN, Ahmet Yaşar. (2003). Kastamonu
Velileri. İstanbul.

KÜTAHYA ALEVİ KÖYLERİNDE SAĞALTMA
OCAKLARI
CURING HEARTHS IN ALEVI VILLAGES OF KÜTAHYA

Münire BAYSAN1

ABSTRACT
Curing hearths that are connected to

ÖZET

folk medicine that extends from Central

Orta Asya’dan Anadolu’ya uzanan halk

Asia to Anatolia are important elements of

hekimliğine bağlı sağaltma ocakları Türk

Turkish culture. These hearts are places of

kültürünün önemli yapı taşlarından birisi-

treatment for diseases that are accepted and

dir. Sağaltma ocakları, insanlık tarihi ile bir

exist throughout the human history. Islamic

olduğu kabul edilen hastalıklar ile baş ede-

motifs have been incorporated into treat-

bilmek için başvurulan tedavi yerleridir. İs-

ment methods of the hearths that host the

lami motifler, eski Türk inançlarının izlerini

traces of the old Turkish beliefs and have

taşıyan ocakların tedavi yöntemleri içerisine

reached to the present day. They still main-

dâhil edilmiş ve günümüze kadar varlığını

tain their existence actively in many parts of

sürdürmesi sağlanmıştır.

Ülkemizin pek

our country including Kütahya and its Ale-

çok yerinde aktif bir şekilde varlığını sürdü-

vi villages. In the first part of the article we

ren ocaklar, Kütahya’da da Alevi köyleri de

will inform you about Kütahya, Alevi belief

dâhil işlevini devam ettirmektedir. Makale-

system, folk medicine and the properties of

nin ilk bölümünde Kütahya, Alevilik, halk

the hearths (ocak). Then in the second part

hekimliği ve ocak kavramı üzerinde dur-

we will cover the healing practices of the

duktan sonra ikinci bölümde derlemiş oldu-

hearths that belong to Alevi settlements we

ğumuz ocakların Alevi yerleşim yerlerine

compiled.

ait sağaltma uygulamalarını vereceğiz.
Anahtar Kelimeler: Kütahya, Halk He-

Keywords: Kütahya, Folk Medicine,
Alevi Hearths, Healing.

kimliği, Alevi Ocaklar, Sağaltma.

1 Arş. Gör., Dumlupınar Üniversitesi, Fen-Edebiyat
Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.
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1. Giriş
Pek çok önemli hadiseye tanıklık eden
Kütahya, tarihi ve kültürel açıdan önemli
şehirlerimizden birisidir. Ezop’un, Evliya
Çelebi’nin doğduğu, ilk borsanın kurulduğu
yer olan şehrin kesin kuruluş tarihi bilinmemektedir. Ezop’un doğduğu yer olması nedeni ile Kütahya’nın M.Ö. VI. yüzyıla kadar
uzandığı bilinmektedir (Yıldız, 1981: 35).

tir. Türk hâkimiyetine girmesi ile beraber
Orta Asya Türk kültürü ile de tanışıp bu
kültür ile yoğrulmuştur. Halk hekimliğine
bağlı sağaltma ocakları ve yaptıkları tedaviler Türklerin Orta Asya coğrafyasından
getirip asırlardır yaşattığı önemli değerlerden birisidir. Kütahya şehir olarak sağaltma
ocaklarının canlı bir şekilde yaşatıldığı yerleşim yerlerindendir. Modern tıptan fayda
bulamayan insanların başvurduğu sağaltma

Kütahya’nın eski ismi Kotiacion (Kotia-

ocakları, eskiye nazaran azalmış olmasına

ion, Cotyaeium, Cotyaeum, Cotyaium)’dur.

rağmen varlığını ve işlevini devam ettir-

Şimdiki ismi bundan bozulmuş şeklidir

mektedir.

(Uzunçarşılı, 1932: 9). Friglilerin kurduğu
ilk siyasi hâkimiyetin ardından şehir Roma
İmparatorluğunun eline geçmiş, imparatorluğun bölünmesi neticesinde ise Bizans
sınırları içerinde kalarak önemli Hristiyan
merkezlerinden biri olmuş, daha sonra
Selçuklular ile yapılan Malazgirt Meydan
Savaşı ile yavaş yavaş Türk hâkimiyetine
girmeye başlamış ve Türk nüfusu giderek
artmıştır (Kütahya Tanıtım Kitabı, 1996: 2;
Turan, 2005: 206). Selçuklu Devleti’nin yıkılması ile Orta Asya’dan Anadolu’ya gelip
yerleşen ve bir Türk aşireti olan Germiyanoğlu Beyliği’nin eline geçen şehir önemli
kültür ve medeniyet merkezlerinden biri
haline gelmiştir (Varlık, 1974: 7). Germiyanoğlu Beyliği’nin ardından Osmanlı topraklarına dâhil edilen Şehr-i Kütahya Milli
Mücadele ve Kurtuluş Savaşı yıllarında da
önemli merkezlerden bir olma özelliğini korumuştur.
Varlığı M.Ö. VI. yüzyıla kadar gidebilen
Kütahya geniş bir kültür yelpazesine sahip274

Amacı, kullandığı maddi ve manevi
araçlar yardımıyla, halkın sağlığını korumak
ve hasta kimseleri sağlıklarına kavuşturmak
(Acıpayamlı, 1989: 5), bireyin toplum içinde her türlü çevre etkenleri ve bireysel faktörler ile bozulan sağlığını tedavi etmek ve
bireyin, dolayısı ile toplumun sağlığını korumak (Özer, 1988: 203) olan halk hekimliği
ve halk hekimliğine bağlı ocaklar, Anadolu
Türk tarihi ile sınırlı olmayıp Türk kültürlü
halklarla göç edip Türk kültür coğrafyasına
yayılmıştır (Kalafat, 2010: 123). Eski Türk
dini içerisinde önemli bir yere sahip olan
şamanlar, toplumun İslamiyeti kabul etmesinden sonra, bu yeni ortam içinde sahip oldukları otoritelerini uzun müddet koruyamamış; toplumunda etkisi ile din adamlığı
yönünü derviş, şeyh, veli gibi ruhani kişilere
devretmiş veya devretmek zorunda kalmış,
hekimlik, doktorluk yönünü ise ocaklı olarak devam ettirmiştir (Öngel, 1997 : 10).
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Ocak kavramı geleneksel kültürde hastalık sağaltımı konusunda önemli bir yere

ettiğimiz verilerle çok büyük farklar içermemektedir.

sahiptir (Kumartaşlıoğlu, 2012: 211). Halk
hekimliğine bağlı ocaklar belirli bir veya birkaç hastalığı sağaltma gücünde olan, bu işin
yöntemlerini bilen, bunu uzmanlık edinmiş
kimseyi gösterir (Boratav, 2013: 129). Hem
kadın hem de erkek ocaklılar mevcuttur. Tedavi yetisine sahip aileye ocaklı denilmektedir. Türk halkının hakiki doktoru bunlardır.
Her hastalığın ayrı bir ocağı vardır: sıtma
ocağı, kuduz ocağı, sarılık ocağı gibi. Ocak
deyince akla belirli bir hastalık ile uğraşan
aile gelir. Bu ailenin tedavi ile uğraşan fertlerine ocaklı adı verilmektedir. Bu ocaklı tedavi etme kudretini ailesinden kan yolu ile

Kütahya ve çevresinde “ocaklı” olma genel olarak kan bağına bağlıdır ve “el alma”
yöntemi ile varlığını sürdürür. Bu ocakların
da kendi içerisinde belli kaideleri mevcuttur. Bazı ocaklar sadece kızına ve oğluna el
verirken bazı ocaklar gelin ve damatlarına
da el verebilmektedir. Bazı ocak sahipleri
ise sağaltma yetisini kan bağı gütmeksizin
uzaktan gelen hastalarına aktarmakta ve
gittikleri yerde bu ocağı sürdürmelerini istemektedir. Kimi ocakların temelinde ise rüyada görülen Hz. Hızır ya da din büyükleri
yatmaktadır.

alır. Bunun için bir öğrenim ve eğitim evre-

2. Ocaklarda El Verme
İşlemi

sine ihtiyacı yoktur. Falan ocaklının sulbünden gelmesi yeterlidir (Acıpayamlı, 1989: 5).
Ocaklı aile içerisinde sağaltma işlemini ya-

1.1.

Ocaklı abdest alır, üç defa İhlâs ve

pan kişi genelde ailenin büyüğü olup kendi

bir defa Fatiha surelerini okuyarak el

ocak silsilesi gereğince vakti geldiğinde el

vereceği kişiye avucundan üç kez su

verir. Ocaklarda el verme yöntemi sahip ol-

içirir.

duğu ocağın kaideleri gereğince yapılır.

1.2.

Ocaklı kıbleye doğru oturur, el vere-

Kütahya ve çevresini kapsayan saha ça-

ceği kişi de önüne diz çöker. Bir bar-

lışmamızda Alevi köylerindeki ocaklara ait

dak suya dualar okuyan ocaklı bunu

verileri de derledik. Otuz altı tane olduğu

el verdiği kişiye içirir.

belirtilen Aydoğdu, Çamlıca, Sofca, Sobran,
Körs gibi Alevi yerleşim yerlerinden bizim

1.3.

gönlüne gelen duaları okur ve ağzına

çalışma sahamıza dâhil olanları inceledik

üç kez: “tü” diye tükürür.

(Karakuş, 2010: 375).
Alevi yerleşim birimlerindeki ocaklara
ait; el alma ve verme yöntemleri, hastalık
sağaltma yöntemleri ve kullandıkları malzemeler, Sünni yerleşim yerlerinden elde

Ocaklı abdest alır, el alacak kişiye

1.4.

Ocak sahibi avucuna tükürür ve el
alan kişi de besmele eşliğinde o tükürüğü yalar. (Bu gerçek tükürük
değildir. “Tü” şeklinde tükürür gibi
yapar)
275
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1.5.

1.6.

1.7.

Ocaklı işaret parmağı ile ağzından al-

ocaklıların çoğu kadındır ve yaş ola-

ceği kişinin ağzına sürer.

rak ailenin büyükleridir.

El veren kişi kendi ellerini, el alacak

2.5.

hastanın tekrar ocağa başvurmasına

rer.

gerek yoktur. Geçmezse üçlenmesi istenir.

Ocaklı el vereceği kişiyi karşısına
2.6.

ya da sonrasında dua okunur. Teda-

Rüyasında, Hz. Hızır ya da din ulu-

viler ırvasa ve dinsel-büyüsel yollar
ile yapılmaktadır.
2.7.

Kan bağı ile hiçbir el verme merasimi

bırakılır.
3.

2.2.

Baş Ağrısı: Nazar ve göz değmesinden kaynaklandığı düşünülen baş

ğimiz Ocakların Genel Özellikleri

ağrıları için hastaların başvurduğu

Ocakların çoğunda gün uygulaması

ocaktır.

vardır. Hastalık belli günlerde sağal-

3.1.1. Ocaklı hastayı kıbleye doğru oturtur

tılır. (Uzaktan gelen hastalar için bu

ve önüne bir bardak su ile bir bıçak ko-

kaideler bazen uygulanmamaktadır)

yar. Hastanın baş kısmını üç kez ova-

Pazartesi, çarşamba, cuma ya da salı,
bir atlanılarak tedavi uygulanır.
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3.1.

Alevi Yerleşim Yerlerinde Derledi-

perşembe, cumartesi şeklinde günler

2.3.

Sağaltma Ocaklarında Yapılan Tedavilerden Örnekler

yapmadan da ocaklı olunur (Baysan,
2014: 78).

Tedavi sonrasında ocaklılara el yeniliği adı altında hediye ya da demir para

Tedavi amaçlı gittiği ocaklının avucundan su içer.

2.1.

Ocakların genelinde tedavi esnasında

cudunu sıvazlar.

ğaltmaya başlar.

2.

Tedavi eğer tek uygulama ile geçerse

kişinin ellerine dualar okuyarak sü-

larının el vermesi üzerine hastalık sa-

1.9.

Diğer yerleşim yerlerinde olduğu gibi

dığı tükürüğü salâvat çekerek el vere-

oturtur ve dualar okuyarak onun vü-

1.8.

2.4.

layarak kollarına doğru, önce sağdan,
sonra soldan sıvazlar. Bu uygulamayı
üç kez dua okuyarak tekrarlar. Tedavi
sonunda ocaklı bardaktaki sudan bir

Korkuluk, göbek düşüğü gibi gün

yudum içer sonrasında hastaya içirir

yarım olmadan yani öğlene kadar

ve suyun kalanını hastanın başından

yapılan tedaviler olabildiği gibi, bazı

vücuduna doğru eli ile serpiştirir. Bu

ocaklarda ikindiye kadar süre tanın-

uygulama esnasında ağzına ne gelirse

maktadır.

o duaları okur (K.K. 1, 2).
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3.1.2. Uyumayan ve sürekli huysuzlanan

3.2.

3.4.

çocuklar da bu ocağa götürülür. Ab-

nı etkileyen, hastaneye yatacak kadar

dest alan ocaklı Kalem Suresi’nin ilk

ağır seyir, daha ziyade beş yaşın altın-

iki ayetini okuyup getirilen çocuğa

daki çocuklarda gözlenen ve ölümün

doğru üfler (K.K. 20).

en çok bir yaşından küçük çocuklarda
ortaya çıktığı bir boğaz hastalığıdır

Ben Tedavisi: Vücudun farklı yerle-

(Çöplü, Nar, Akbaş, Kurtoğlu, Esen,

rindeki çok sayıda ve rahatsız eden

2007: 176).

benler için gidilen ocaktır.
3.2.1. Ocaklı hastadan benlerini sayıp öyle

3.4.1. Hastanın boğazı ocaklı tarafından üç
gün ara vermeden krem ile ovalanır.

gelmesini ister. Ocaklı benlerin sayısı

Ocaklı yumuşayan boğaz damağına

kadar buğday tanesini alıp dua okur.

basıp boynundan hasta çocuğu sallar

Okunan buğdaylar tedavide kullanıl-

(K.K. 6, 7).

dıktan sonra toprağa gömülür (K.K.
3).
3.3.

Boğmaca: Boğmaca tüm yaş grupları-

3.4.2. Bu ocakta da aynı şekilde boğaz çekilmeden önce krem ile ovalanarak ağrı-

Bezeme: Vücutta şiş ve kızartılarla

lı bölge yumuşatılır. Ocaklı hastanın

beliren bir deri hastalığı; kızıl hasta-

ensesini de aynı şekilde kremle ovala-

lığı; frengi; vücutta akşamları çıkıp,

yıp elini ağzına sokarak bademciğini

sabahları batan kabarcıklar şeklindeki

kaldırır. Daha sonra hastayı boynun-

deri hastalığı; yüzde görülen bir deri

dan tutup sallar (K.K. 8).

hastalığı; çiçek hastalığı gibi tanımlanan hastalık çeşididir (Koç, 2010: 10).

3.5.

bölgesindeki şişliğin yöredeki adıdır.

3.3.1 Ağzını kuru bulgur ile dolduran

Bu hastalıkta çocuklar ağlamaktan

ocaklı bu bulgurları su yardımı ile

morarır. Ocağa tedavi amaçlı başvu-

hastanın bezemesinin yoğun olduğu

ranlar neredeyse yok denecek kadar

bölgeye üç seferde üfler. Tedavi esna-

azdır.

sında üç defa İhlâs ve bir defa Fatiha
surelerini okur (K.K. 4).

3.5.1. Ocaklı demir şişi kızdırır gibi yaparak
getirilen çocuğun karın bölgesine dua

3.3.2. Kırmızı toprak; baş kili ve soba külü

okuyarak sürer (K.K. 9).

ile karıştırılıp dualar eşliğinde bezemeli yerlere sürülür (K.K. 5).

Gelincik: Gelincik, çocukların karın

3.6.

Göbek Düşüğü: Ağır kaldırmaktan,
korkudan, çok fazla yemek yemekten
meydana gelen bir rahatsızlıktır.
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3.6.1. Tedaviye abdestli olarak başlayan
ocaklı önce Nas, Felak ve Fatiha surelerini okur. Oturdukları bölge yakınlarındaki çam ağaçlarından biri
yarılır gelen hasta bu çam ağacının
arasından üç kez dua ile geçirilir
(K.K. 10).
3.6.2. Ocaklı hastanın göbeğine çarşaf sarar. Bu çarşafı kasnağa geçirir ve bu
kasnağın ucunu da oklava ile sıkar.
Oklavayı çevirdikçe kasnak göbeği
sıkıştırır ve yerine geçirir. Bu işlemden sonra sabunla göbek yumuşatılır
(K.K. 14).
3.7.

Göz Çıbanı: Nazar ile vücudun herhangi bir yerinde çıkabilen büyük çıbandır. Ağrı yapıp iltihap toplar.

3.7.1. Ocaklı gelen hastayı karşısına oturtur. Üçer defa İhlâs ve Fatiha surelerini okuduktan sonra çıban ya da
yaranın olduğu bölgeye tükürür.
Uygulama sonunda ocaklı evine erkek gelirse nazar eden kişinin kadın;
kadın gelirse erkek olduğuna inanılır
(K.K. 11).
3.8. 	Çarpma: Felç geçiren hastalar bu ocağa getirilir.
3.8.1. Kıbleye doğru oturan ocaklı, hastayı karşısına alır ve iki kez Tebbet
Suresi’ni keseb kısmına kadar okur.
Bir kez de aynı surenin tamamını
okur. Arkasından üç defa İhlâs ve
bir Fatiha surelerini okuyarak: “Ya
Allah, Bismillah, Ya Muhammed, Ya
Ali” der ve hastayı soldan sağa doğru sol ayak terliğini vurmak sureti ile
278

tedavi eder. (Eskiden tedavi için atalarından kalma yeşil terlik kullanırlarmış ama günümüzde kendi kullandıkları sol ayak terliği ile çarpma
işlemini yapıyorlar) (K.K. 12, 13).
3.9.

Darama-Umma Ocağı: Bu ocağa süt
verdiği dönemde göğsünde şişlikler
oluşan kadınlar gider. Şişlik oluşmasının nedeni özendiği bir gıdayı yiyememesidir. Bu yüzden umma ocağı
da denilmektedir.

3.9.1. Kadınların göğsü şişer. Ocaklının
evine gelen hasta ocaklı tarafından
önce korkutulur. Korkutma işlemi
hastanın yalnız başına odaya alınması ile başlar. Ocaklı hastayı bir süre
beklettikten sonra kapıyı sertçe kapatarak hastayı ürpertir. Daha sona
baş kilini su ile karıştırır. İçine tarak
atar ve bu tarağı killi suya batırarak
hastanın göğsünü tarar. Uygulama
esnasında Fatiha, Ayetel Kürsi gibi
bildiği ve uygulama esnasında diline
gelen sure ve ayetleri okur (K.K. 5).
3.10.

Göz Silkmesi: Gözde kanlanma ve
ağrı oluştuğunda başvurulan ocaktır.
Daha çok çocuklar tedavi edilir.

3.10.1. Bir kap içerisine su konulur ve su
içerisine metal para, beş-on tane mercimek tanesi ve bir tarak atılır. Ocaklı
bu tarak ile suyu üç kez tarar; bir taraftan da Sübhaneke’den başlayarak
bildiği dua ve sureleri okur. Daha
sonra sudan rahatsız göze sürülür.
Kalan su ise ocaklı tarafından hastaya içirilmeye çalışılır (K.K. 6, 32).
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3.11.

Kulak Silkmesi: Kulağı ağrıyan ve

3.13.

ağrıdan uyumayan çocuklar bu ocak-

meydana gelen şişlikler ile romatiz-

ta tedavi edilir.

mal ağrıların sebep olduğu şişliklere
yapılan tedavinin adıdır.

3.11.1. Kulak otunun tohumu ateşte yakı-

3.12.

Örtleme: Yüz ve göz çevresinde

lır. Aynı zamanda bir kap içerisinde

3.13.1. Ocaklı hastanın yüzüne al bir bez ör-

su kaynatılır. Bu suyun üstü beyaz

ter. İhlâs, Fatiha, Ayetel Kürsi gibi

bir bez ile örtülür. Çocuğun ağrıyan

sure ve ayetleri okuyarak hastanın

kulağı hem kulak otunun dumanını

vücudunu yukarıdan aşağıya doğ-

alacak şekilde hem de sıcak sudan et-

ru bıçağın tersi ile kesiyormuş gibi

kilenecek şekilde tutulur. Bir müddet

yapar. Daha sonra hastanın yüzünü

sonra kulaktan küçük kurtların bezin

açarak yüzüne önce şerbet ve şerbe-

üzerine düştüğü görülür (K.K. 15,

tin üzerine de toz haline getirilmiş kı-

16).

zılçam kabuğunu sürer (K.K. 21, 22).

Kurşun Dökme: Bu ocağa daha çok

3.14.

Sarılık: Yüz ve göz bebekleri sararan
hastalar sarılık ocağına götürülür.

kendisine nazar değdiğine inanılan
büyükler ile huysuzlanan ve uyuma-

Ocaklı abdest alır. Hastanın iki ka-

yan çocuklar getirilir. Çocukların bu

şının ortasını döven taşı ile çarpı

davranışları sergilemesindeki sebep

şeklinde çizerek o bölgeyi kanatır.

gene nazar değmesidir. Nazara karşı

Buradan çıkan kana yedi sarımsak

kurşun dökme, halk arasında uygu-

ile yedi kesme şeker sürer. Hastadan

lanan yaygın bir gelenektir (Çıblak,

yedi gün boyunca günde birer tane

2004: 13).

sarımsak ve şekerden yemesi söyle-

3.12.1. Ocaklı, hastayı bir örtünün altına

nir. Uygulama esnasında Felâk, Nas

oturtur ve kurşunu ateşte erittikten

ve Ayetel Kürsi sure ve ayetler oku-

sonra üç defa İhlâs ve bir Fatiha su-

nur (K.K. 23).

relerini okuyarak hastanın başından
daha önceden hazır ettiği bir kabın
içine, suya döker. Bu uygulama üçe

3.15.

Siğil: Bir çeşit deri hastalığıdır. Özelikle ellerde görülür.

tamamlanır. Nazar olan kişinin kur-

3.15.1. Ocaklı tedavi öncesinde evinde Meh-

şunu sudan sivri uçlu, diken diken

met olan yedi kapıdan tuz toplar ve

çıkar. Hasta dağlara baktırılarak na-

bu tuzları birbirine karıştırır. Has-

zarın oraya gitmesi sağlanır (K.K. 17,

tanın siğilli bölgesini parmağı ile üç

18, 19).

kez daire içine alır, üç defa İhlâs ve
bir defa Fatiha surelerini okur ve
okuduğu duaları tuza da üfler. Uy279
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3.16.

gulama sonunda tedavide kullanılan

resinin üzerine tükürür. Daha sona

tuz sulak ve ayak değmedik bir böl-

evinden getirdiği külü, tükürüğü ile

geye dökülür. Tuzlar eridikçe siğil-

ıslatarak temrelerin üzerine sürer

lerde kaybolup gider (K.K. 24).

(K.K. 28).

Temre: Vücudun farklı yerlerinde çı-

3.16.5. Ocaklı temreli olan bölgeyi iğne ile

kabilen ve daire şeklinde kırmızılık-

daire içine alır, üçer defa temre dua-

lar oluşturan deri hastalığıdır.

sını ve Tebbet Suresi’ni okur. Duanın
sonunda temrenin olduğu yere tükü-

3.16.1. Ocaklı tedaviye başlamadan önce ab-

rür ve tükürüğü ile temreyi ovalar

dest alır. Bir şişe suyu yanına koyar.

(K.K. 29).

Gelen hastanın temreli bölgesine üçer
kez Ayetel Kürsi ayetini ve Fatiha su-

3.16.6. Ocaklı meşe sobasından aldığı meşe

resini okur. Her okumanın sonunda:

külünü toz halinde temrelerin oldu-

“tü” diyerek hem temreli bölgeye

ğu yere sürer, daha sonra iğne ile

hem de suya tükürür. Dua işleminin

temrelerin üzerini çizer ve temrelerin

sonunda şişedeki sudan alıp temreli

üzerine tükürerek tedavisini bitirir

bölgeye sürer. Hasta kalan suyu evi-

(K.K. 30).

ne götürüp tedavisine, iyileşene kadar devam eder (K.K. 25).

3.16.7. Soba maşası kızdırılır. Arpalar üzerine konulur ve kızgın maşada sıkıştı-

3.16.2. “Allah Allah Teal Allah” diyen ocaklı

rılarak yağı çıkarılır. Arpanın çıkan

birer defa Ayetel Kürsi ayetini, Felak,

yağı termelerin üzerine dua ile sürü-

Nas surelerini ve nazar duasını oku-

lür (K.K. 5).

yarak hastaya üfler (K.K. 26).
3.16.3. Ocaklı, iğne yardımı ile temreli bölgeyi önce yukarıdan aşağıya doğru
sonrada sağdan sola doğru çizer. Uygulama esnasında temre duasını ve
Felâk ile Nas surelerini okur. Tedavi
sonunda temrenin üzerine iki kez tükürür (K.K. 27).
3.16.4. Ocaklı, üç defa İhlâs, birer defa da
Fatiha, Nas ve Felak surelerini okuyarak temrenin etrafını iğne ile daire
şeklinde çizer. Bu uygulamayı üçe tamamlar ve en sonunda hastanın tem280

3.17.

Yılancık: Dizlerde görülen romatizma hastalığından kaynaklanan ağrılar bu ocakta tedavi edilmektedir.

3.17.1. Ocaklı: “benim elim değil Fadime
Anamızın eli” diyerek tedavisine
başlar. Soğanı iğne yardımı ile dua
okuyarak çizer. Çizdiği bu soğanı
ezer ve ağrıların olduğu bölgeye sürer (K.K. 31).
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4. Sonuç
Karşılıklı görüşme ve gözlem yolu
ile Kütahya ve yakın çevresini kapsayan çalışmalarımız neticesinde Aleviliğin

rum şaman olabilmek için, kam olmak için
belli başlı bir kamın neslinden olma kaidesine dolayısıyla Eski Türk inanç sistemine
dayanmaktadır (İnan, 2000: 76).

Kütahya’da canlı bir şekilde yaşatıldığını

Ocakların, sihri ve büyüsel yolları kul-

gördük. Cem ayinleri, “doksan” denilen ve

lanarak hastaları tedavi etmeleri, bu uygu-

ilkbahar ile sonbahar dönemlerini kapsayan

lamayı yaparken içerisine ayet, hadis ve du-

dua merasimleri bölge halkının katılımı ile

aları katıp “Besmele” ile başlamaları, hatta

devam ettirilmektedir. Aleviliğin varlığını

birçok ocağın abdestsiz tedaviye başlama-

canlı bir şekilde idame ettirmesine rağmen

ması tedavinin içerisine İslami unsurların

sağaltma ocakları için aynı şeyi söylemek

dâhil edildiğini yani dini boyutunu da gös-

pek mümkün değildir. Kütahya’nın geneli-

termektedir.

ne baktığımızda gördüğümüz bu manzara
Alevi yerleşim yerlerinde de aynıdır. Sağaltma ocaklarının tedavi işlevi eskiye oranla
çok azalmış durumdadır. Bu işlemi yapan
ocaklılar genelde altmış yaşın üzerinde ve
kendi aile bireylerine el verme hususunda
sıkıntı yaşamaktadırlar.
Ocaklarda yapılan sağaltma işlemleri
Sünni yerleşim yerlerinde yapılan tedaviler ile aynıdır. Bu uygulamalarda eski Türk
inançlarının izlerini görmek mümkündür.
Eski Türk din-inanç sistemi içerisinde din
adamı vazifesi gören şamanların görevleri
arasında olan hastalık sağaltımı günümüzde ocaklılar tarafından yapılmaktadır. Kadın ocaklı sayısı erkek ocaklılara göre daha
fazladır. Eski dönemlerde de bazı şamanistlere göre en kuvvetli şamanlar kadın şamanlardır. Eski devirlerde şamanlığın kadınlara
mahsus bir sanat olduğunu gösteren emareler vardır (İnan, 2000: 89).
Ocaklarda el verme işlemi genelde kan
bağı ile silsileler halinde devam eder. Bu du-

Tedavilerin genelde üçlenmesi, duaların
üçer kez okunması, üç kere tükürülmesi, üç
yudum su içirilmesi ile hem İslamiyet öncesi
inanışın hem de İslâm dininin kutsal sayılarından biri olan “üç” tedaviye eklenmekte
böylece dinsel bir güç oluşturulmaktadır.
(Hançerlioğlu, 2000: 679).
Tedavilerde kül, iğne, bıçak, kırmızı
örtü gibi malzemelerin kullanılmasında,
hastalıkların ateş ile korkutulmasında da
gene eski inanç sistemimizin uzantıları yatmaktadır. Ocaklılara el yeniliği adı altında
demir para verilmesi demirin eski dönemlerdeki kutsiyetinden ve iyileştirme gücünden kaynaklanmaktadır. Demirin gücü ve
kutsallığı, şamanların demirci olarak görülmesi bilinen hususlardır. Böylelikle kötü
ruhlar uzaklaştırılmaya çalışılmıştır (Kaya,
2001: 214).
Modern tıbbın hızlı ilerlemesine, kentten
köye bütün yerleşim yerlerine devlet eli ile
sağlık hizmetlerinin ulaştırılmasına rağmen
281
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Alevi yerleşim yerlerindeki ocaklar varlığını etkinliği eskiye nazaran azalmış olsa da
rağmen devam ettirmektedir. İnsanları sadece bedensel olarak değil ruhsal anlamda
da tedavi eden sağaltma ocakları günümüz
insanlarının modern tıptan fayda bulamadıkların da başvurdukları kurumlardır.
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YAZI TESLİM KURALLARI

1. Dergiye gönderilecek yazılar, Word( 7 veya 8 üstü

kin bir mektup, hakem değerlendirmelerinin birer

versiyon, IBM uyumlu ) programında yazılmış ol-

fotokopisi ile birlikte en kısa sürede yazarlara gön-

malıdır.

derilir.

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 verilmelidir.
4. Yazıda paragraflar girintili olmalı; ancak girintiler
için “sekme” veya “boşluk” tuşları kullanılmamalıdır. Paragraf özelliklerinden ayarlama yapınız.
5. Yazar ismi ya da isimleri makalede değil makaleye
iliştirilecek kapak sayfasında yer almalıdır. Bu kapak sayfasında, yazar isimleri dışında metin başlığı, yazarın adresi, telefonu, varsa elektronik posta
ve faks numarası yer almalıdır.
7. Hakem raporları doğrultusunda yazarlardan, yazılarında bazı düzeltmeler yapmaları istenebilir.
8. Yazının yayımlanması konusunda son karar dergi
yayın kuruluna aittir. Yayın kurulu kararına iliş-

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 yapıldığı sayfa numarası gösterilir.
2. Orijinal makalede atıf yapılan dipnotun sahibi isim
olarak dillendiriliyorsa ayrıca parantez içi dipnotta isim soyad bilgisi verilmez. Sadece atıf yapılan
kaynağın yayın tarihi ve alıntı yapılan kaynağın
sayfa numarası gösterilir.
3. Atıf yapılan kaynağın yazarı iki kişiyse, her iki yazarın 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 kullanılır.
5. Makalenin atıf yapılan ilgili bölümünde, atıfta bulunulan kaynak birden fazla ise parantez içi dipnotta 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 yapılmışsa, sıralamada yayın tarihi temel alınmalıdır.
3. Kaynakçada atıf yapılan kitabın gösterilmesi örnekteki gibi olmalıdır:
GÖLPINARLI, Abdulbaki. (1992). Alevi-Bektaşi
Nefesleri. İstanbul.
4. Kaynakçada atıf yapılan çeviri kitabın gösterilmesi 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 olmalıdır:
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