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“Karşıda görünen ne güzel yayla 

Bir dem süremedim giderim böyle 

Ela gözlü pirim sen himmet eyle 

Ben de bu yayladan Şah’a giderim” 

Pir Sultan Abdal

Sivas ili Anadolu’nun en önemli ve güzide yörelerinden biridir. Binlerce yıllık Anadolu kültürünün 
tüm renklerini bünyesinde barındıran Sivas, Alevi-Bektaşi inancının da Anadolu’daki en önemli merkez-
lerinden biridir. İlin geneline yayılan yüzlerce köyde Alevi-Bektaşi inancına mensup canlarımız yaşamakta 
olup birçok önemli eren ziyaretinin ve inanç-dede ocağının da merkezidir Sivas. 13. yüzyıldan itibaren 
Alevi-Bektaşi inancının temellenmeye başladığı Sivas yöresi, Alevi-Bektaşi tarihinde yer alan birçok önem-
li tarihi-karizmatik önderin de yetiştiği diyardır. Sivas elleri erenlerin sazının çalındığı, pirlerin gülbank 
(gülbenk) okuduğu bir kamiller toprağıdır. Yüzyıllar boyu bu asaletini diri tutabilen Sivas’ta Çamşıhı ve 
Emlek gibi sözün ustalarının, Telli Kuran bağlamanın üstatlarının yetiştiği tasavvuf okulları var olmuştur. 
Sayısız aşık, zakir ve ozan yetişmiş, bu aşıkların nefesleri, duvaz imamları tüm Alevi-Bektaşi toplumunun 
dilinde terennüm edilmiş, cem ibadetinde zikredilmiştir.

Sivas yöresinde doğmuş ve yetişmiş ulu pirlerin başında hiç şüphesiz Pir Sultan Abdal gelmektedir. 
Pir Sultan Abdal 16. yüzyılda yaşamış, Yıldızeli’nin Banaz köyünde doğmuştur. Banaz köyü Anadolu’da 
Alevi-Bektaşi inancının en önemli tarihsel-inançsal merkezlerinden biridir. Pir Sultan, yüreğinde Ehl-i 
beyt’in ve On İki İmamlar’ın inancı ve erenlerin coşkusu ile bu yüce yolda ser vermiş bir ulu derviştir. 
Merkezi Erdebil’de gövdesi Anadolu’da bulunan Erdebil-Safevi Dergahı’nın 16. yüzyılda Anadolu’daki 
Alevi-Bektaşi topluluklar üzerindeki düşünsel-inançsal etkinliğine bağlı olarak Pir Sultan Abdal da 
Erdebil-Safevi-Kızılbaş şahı Şah İsmail’e sıdk ile bağlı bir yol büyüğüdür. 16. yüzyılda Anadolu’daki Alevi-
Bektaşi toplulukların Erdebil-Safevi Dergahı ile olan birincil derecedeki inançsal irtibatı dönemin Osmanlı 
Devleti’ni de ciddi şekilde rahatsız etmiş ve 16. yüzyıl boyunca Osmanlı-Safevi çatışması artarak devam 
etmiştir. Nitekim Pir Sultan Abdal da Bu dönemim bir mensubu olup birebir bu mücadele süreci içinde yer 
almıştır. Şah İsmail’e olan bağlılığını:

Hızır Paşa bizi berdar etmeden 

Açılın kapılar şaha gidelim 

Siyaset günleri gelip yetmeden 

Açılın kapılar şaha gidelim 

PİR SULTAN ABDAL’IN YURDU SİVAS’TAN

Muzaffer BİLGİN

Alevilik Araştırmaları Dergisi Yönetim Kurulu Üyesi
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Gönül çıkmak ister, şahın köşküne 

Can boyanmak ister, Ali müşküne 

Pirim Ali On İk’imam aşkına 

Açılın kapılar şaha gidelim 

Her nereye gitsem, yolum dumandır 

Bizi böyle kılan, ahd-ü amandır 

Zincir boynum sıktı hayli zamandır 

Açılın kapılar şaha gidelim 

Yaz selleri gibi akar çağlarım 

Hançer aldım, ciğerciğim dağlarım 

Garip kaldım, şu arada ağlarım 

Açılın kapılar şaha gidelim 

Ilgın ılgın eser seher yelleri 

Yare selam eylen urum erleri 

Bize peyik geldi, şah bülbülleri 

Açılın kapılar şaha gidelim 

PİR SULTAN’ım eydür mürvetli şah’ım 

Yaram baş verdi, sızlar ciğergahım 

Arşa direk direk olmuştur ahım 

Açılın kapılar şaha gidelim

dizeleriyle dile getirmiştir.

Pir Sultan Abdal işte böyle bir coşkunluk ve aşkla yoluna ve şahına bağlı bir Alevi-Bektaşi önderidir. 
Tüm düşünce, ilke ve değerleri Ehl-i Beyt ve On İki İmamlar katarına bağlıdır. Bir aksiyon insanıdır ve 
davası kamil insanlıktır. Aşk edip söylediği tüm demelerinde, nefeslerinde, duvaz imamlarında bu tema 
bulunmaktadır. Bu sebeple yüzyılları aşmış ve günümüze kadar erenler yolunun tarihteki en önemli pirle-
rinden biri olarak canların gönlünde ve dilinde yaşamıştır. Sivas-Banaz’da Pir Sultan’ın yüreğinde yaşayan 
leduni aşka yüzyılları, sınırları aşmış Bulgaristan-Deliorman’daki canların meclisine, Toroslar’daki Tahtacı 
Türkmenlerin cemine, Ardahan-Damal’daki Gözü Kızıl ocaklısı erenlerin erkanına katılmıştır. Böylece Pir 
Sultan Abdal adeta kendi kelamını hatırlatırcasına halkın diline destan olmuştur.

İşte Alevilik Araştırmaları Dergisi olarak bizler de bu asil inancın Pir Sultan gibi eşsiz değerlerine ve 
tarif edilemez muhteşemliğine katrece kadar da olsa hizmet için yola çıktık. 2011 yılında başlayan yayın ça-
lışmamız aracılığı ile birçok bilim insanının inançsal-tarihsel önem taşıyan çalışmasına dergimizde yer ver-
dik. Önümüzdeki dönemde de bu çalışma ve yayınlarımızı arttırarak hizmetimize devam edeceğiz. Hün-
kar Hacı Bektaş Veli’nin, Sarı Saltık’ın, Yunus Emre’nin, Abdal Musa’nın, Seyyid Ali Sultan (Kızıldeli)’nin 
ve daha nice erenin, ulunun, dervişin yolu olan bu insanlık davasına hizmet için bizimle beraber yürüyen 

tüm canlarımızı muhabbetle, hürmetle ve saygıyla selamlarım. Erenlerin yolu daim olsun.   
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Tarihsel süreçte, Alevi-Bektaşi inancında devlet ve diğer 

inanç gruplarından gelen baskı ve yasaklara karşılık sözlü eği-

tim ve iletme tekniklerinin kullanılması sıklıkla görülmektedir. 

Uygulanan baskılara rağmen erenler yolunun değerleri asırlar-

dır dilden dile sözlü kültürde yaşatılmış olup günümüzde de 

gönüllerimizde hala yaşamaktadır. Tarihi süreçte değerli ozan 

ve şairlerimiz, kültürümüzün devamı ve sürdürülmesi için kar-

şılık beklemeden, gönülden ve inançla elçilik görevlerini yerine 

getirmişlerdir. Bu görevlerini yaparken divaneliklerine, görmeyen gözlerine, duymayan kulaklarına, fu-

karalıklarına aldırmadan inanç ve bilgelikle kültürümüzün hizmetkarları olmuşlardır. Kimi zaman Hızır 

olmuşlar, kimi zaman abdal olmuşlar, kimi zaman aşık olmuşlar, kimi zaman ilahi aşka inanmışlar, kimi 

zaman haksızın karşısında dimdik durmuşlar ve sonunda da Hakk’a yürümüşlerdir. İnançları uğruna 

göç etmişler, sürekli yer ve yurtlarından olmuşlar, insanlığa ve doğaya aşık olmuşlar, tüm canlılara sevgi 

ile bakmışlardır. Erenlerin sahip olduğu düşünce derinliğini ve ufuk gücünü, Pir Sultan’ın şu dizelerinde 

net bir biçimde görmek mümkündür:

Kul olayım kalem tutan eline

Katip ahvalim Şah’a böyle yaz

Şekerler ezeyim şirin diline

Katip ahvalim Şah’a böyle yaz

Sivas ilinde sazım çalınır

Çamlı beller bölük bölük bölünür

Ben dosttan ayrıldım bağrım delinir

Katip ahvalim Şah’a böyle yaz

Yol ulularımızın bizlere bıraktığı bu inançsal ve kültürel değerleri devamında gelen söz ustaları da 

yaşatmış ve devam ettirmiştir. Gönül elçilerimizi Kamberi ve Emektar gibi dostlar da unutmayarak şu 

dizelerle anmıştır:

GÖNLÜMÜZDEN ERENLERE 

Halil ŞAHİN

Alevilik Araştırmaları Dergisi Yönetim Kurulu Üyesi
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VEYSEL

Barıştan yanaymış kini bitirmiş

Halkın dertlerini dile getirmiş

Bostan ekmiş ürünleri yetirmiş

Kazmada kürekte bellerde VEYSEL

Sivrialan’ın mor menekşe gülünden

Yunus tutmuş sanki onun elinden

Hacı Bektaş Pir Sultan yolundan

Hakka niyaz eden kullarda VEYSEL

AŞIK VEYSEL’e

İlim tezgahında sevgi kumaşı

Hoşgörüden örnek al da VEYSEL’de

Marifet aklıyla edep nakışı

Deseni pek güzel, şal da VEYSEL’de

Dünya tarihine geçti sözüyle

Dosta doğru yürüyordu özüyle

Seyretti alemi gönül gözüyle

Hakka doğru giden yol da VEYSEL’de 

Anadolu, Balkanlar, Ortadoğu, Acem diyarında ve tüm dünyada kültürümüzün gerçek değerlerinin 

inanç mensuplarımıza ve insanlığa tüm gerçekliği ile anlatılması son derece önem taşımaktadır. Bu sebep-

le yol değerlerimizin bilimsel gerçeklere dayalı olarak araştırılması, basılarak yayınlanması ve tüm ilgili 

kurum, kuruluş ve inanç merkezlerine ulaştırılması öncelikli sıradadır. Yolumuzla ilgili yazılı ve sözlü 

kaynakların incelenmesi, derlenmesi ve değerlendirilmesinde bilgili, tecrübeli ve inançlarımızı algılayabi-

len araştırmacılara çok önemli görevler düşmektedir. Dergimiz de bu çalışmalara ve bu çalışmaları yapan 

araştırmacılara destek adına yayımlanmaya başlamış olup bu yüce yolda katre misali de olsa hizmetlerini 

devam ettirmektedir.

Ozanların, aşıkların sözlerinin ve muhabbetlerinin kainatta daim olması temennisiyle Alevilik Araş-

tırmaları Dergisi’nin bilim ve kültür dünyamıza hayırlı olmasını diler, emeği geçen tüm canlarımıza te-

şekkür ederim. Saygılarımla.  
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“Beşikler vermişim Nuh’a

Salıncaklar, hamaklar,

Havva Ana’n dünkü çocuk sayılır,

Anadolu’yum ben,

Tanıyor musun?”

Ahmet Arif

İnsanlığın bilinen en eski sözlü ve yazılı kültürlerine, birçok büyük uygarlığa ve imparatorluklara ev 

sahipliği yapmış Anadolu, kelimenin tam anlamıyla bir dil ve kültür mozaiği ve birçok inancın, milliyetin 

bir arada yaşadığı barışçıl bir dünya düzeninin olumlu bir örneğidir. Özellikle savaşlarla dünyanın en 

karanlık dönemlerini yaşadığı Ortaçağ’da, Pir Ahmet Yesevi’nin Türkistan’da tutuşturduğu, tüm dünya-

yı yavaş yavaş aydınlatacak aydınlanma meşalesini, on üçüncü yüzyılda Anadolu’ya taşıyan ilim irfan 

mektebinin önderleri, “İnsan-ı Kamil” Horasan Erenleri, hem yaşam biçimleri, hem de düşünceleriyle 

kendinden sonrakilere derin izler bırakmışlardır. 

Bu dönem; bilimin, edebiyatın, felsefenin ve sanatın yeniden tomurcuğa durup çiçek açtığı bir dö-

nemdir. Horasan Erenleri’nin piri de, asıl adıyla Muhammed Bektaş olan Hacı Bektaş Velî’dir. Anne 

ve babası Türk soyundan olan Pîr Hünkâr Hacı Bektaş Velî; Mevlâna, Güvenç Abdal, Seyyid Mahmud 

Hayrâni, Taptuk Emre, Seyyid Sultan Sucaeddin Veli, Hacım Sultan, Yunus Emre ve Nasreddin Hoca 

gibi birçok bilge ve erenle aşağı yukarı aynı dönemlerde yaşamış, Horasan diyarından Anadolu’ya gönül 

erleri uyandırmak, gönülleri aşkla, insan sevgisiyle, birlik ve beraberlik çerağıyla tutuşan düşünürler 

yetiştirmek üzere hocası Lokman Perende tarafından görevlendirilmiş ve Anadolu’nun tam ortasında 

Sulucakarahöyük’te kurduğu ocağında yetiştirdiği düşünürleri Anadolu’dan Balkanlar’a ve oradan da 

Avrupa’ya ve Afrika’ya uzanan geniş bir coğrafyaya göndererek insanlığı aydınlatmıştır. Eren düşünce-

sinin yaşatıldığı bu ocaklarda ve inanç sisteminde taliplere tam donanımlı bir eğitim verilmiş ve eserlerde 

öz be öz Türkçe kullanılmıştır. Böylece hem Türk dilini ve kültürünü dünyanın büyük bir coğrafyasına 

yaymayı başarmış, hem de Türklük mayasını bozmadan “eline, beline, diline” yani “yurduna-vatanına, 

soyuna-sopuna, konuştuğun ana diline sahip ol” düsturunu şiar edinerek, yetmiş iki millete bir nazarda 

bakarak ötekileştirmeden insan sevgisini ve Anadolu erenler felsefesini evrenselleştirmiştir. 

GÜNEŞİN DOĞDUĞU ANADOLU’DAN AVRUPA’YA VE 

DÜNYAYA KURULAN AYDINLANMA KÖPRÜSÜ

Prof. Dr. Medine SİVRİ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü
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Pîr Hünkâr Hacı Bektaş Velî her zaman zalimin karşısında, mazlumun yanında yer almış; dil, din, 

ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmemiş; özellikle kadınların ve çocukların eğitimine çok önem vermiş ve zahir 

ile batını, madde ile manayı, öz ile sözü, akıl ile sezgiyi birleştirmiştir. Anadolu’nun Türkleşmesi ve İs-

lamlaşmasında birlik ve beraberliği gerçekleştiren güçleri kendi ocak çatısı altında toplayarak; büyük bir 

hoşgörü, insan sevgisi ve inançla Türk tarihinin belki en kritik zamanlarında, aydınlanmacı ve yaraları 

sağaltan, sarıp sarmalayan kararlı yaklaşımıyla, Anadolu Türklüğünün ayakta kalmasını temin etmiştir. 

Anadolu Alevi-Bektaşi inanç ve ibadet dünyasında ve bu inancın kuşaktan kuşağa yaşatılarak akta-

rılmasında kadının ayrıcalıklı bir yeri olduğunun altını kalın çizgilerle çizmiş, onu son derece özgürlük-

çü ve eşitlikçi bir anlayışla iktidarın ve ekonomik dünyanın önemli bir parçası haline getirmiş, böylece 

hayatın içine ve merkezine yerleştirerek, Emevi Arap İslam anlayışından farklılığını ortaya koymuştur. 

Zaten Arapça, Almanca, Fransızca ve İtalyanca gibi cinsiyet ayrımcı bir dil olmayan Türk dilinin ürettiği 

bu kültürel ve felsefi  derinliği de özlü sözlerinde ve şiirlerinde sık sık dile getirmiştir.

Alevi-Bektaşilikte, her zaman kadın ve erkek on iki hizmetin görüldüğü ve Telli Kuran olarak kabul 

ettikleri bağlamanın eşliğinde deyiş ve nefeslerin, mersiyelerin okunduğu cemde birlikte, cemal cema-

le ve cinsiyetten arınmış olarak ibadet etmişler ve etmeye devam etmektedirler. Ortaçağ Avrupası’nda 

kadınlar, büyücülük ve cadılık suçlamalarıyla Engizisyon Mahkemeleri’nde yargılanıp yakılmış ve son 

derece bağnaz bir yaşama mahkûm edilmişken, Türk kadını bu ilim irfan sahibi anlayışla devlet yönetici-

liğinin ve sosyal yaşamın önemli bir unsuru haline gelmiştir.

 Aile kurumunu çok kutsal gören ve tek eşliliği kaçınılmaz koşul olarak kabul eden, nefi s atına binip 

özünü yitireni düşkün ilan eyleyen ve hatalarını düzeltmeyen düşkünleri ibadetlerine almayan Alevi-

Bektaşiler, ikrar verip yola girerken de kadın ve erkeğin birlikteliğini yüceltmiş ve musahip kardeş olup 

yol sürmekte de evlilik bağını zorunlu görmüşlerdir. İbadetlerini, “yol bir, sürek bin bir” anlayışıyla, 

ocak temelli “el ele el Hakk’a” düsturunu temele koyarak, dikey bir hiyerarşi değil yatay ve döngüsel bir 

yapılanmayla gerçekleştiren Alevi-Bektaşiler, kadın erkek ayrımı yapmadan insana can gözüyle bakarak, 

sevgiyi ve hoşgörüyü (Tanrı-evren-insan sevgisi) merkeze koyarak, her biri bir erdemi temsil eden “dört 

kapı, kırk makamdan” geçerek insan-ı kâmil olma noktasına ulaşmayı hedefl emişlerdir. Bu anlamda iba-

detin zahir boyutundan ziyade batın boyutunu daha çok önemseyip, özünü temizleyebilmek için uğra-

şan ve bu temizliği yaşama biçimi haline dönüştürmeye, amelini niyetine göre oluşturmaya çalışan bu 

inançta, Hakk âşıklığı ve Ehl-i Beyt sevgisi, din, dil, ırk ayrımı yapılmadan ve ötekileştirilmeden yaratılan 

tüm mahlûkatı Yaratan’dan ötürü sevmek çok önemlidir. Tanrı, evren ve insanı aynı özden ve bir gören, 

makro (evren) ve mikro (insan)  kozmos birlikteliğini (Tanrının kendisi) aile ve yurtla özdeşleştiren, “oku-

nacak en büyük kitap olarak insanı” gören bu yolda, bu inançta doğru ve dürüst olmak, rızalık almak ve 

daima çalışarak üretmek temele konulmuştur. 

 “İlimden gidilmeyen yolun sonunu karanlık” gören Alevilik-Bektaşilikte, özellikle kadının eğitimli 

olması, sağlıklı bir aile hayatı kurması ve hayatın içinde aktif yer alması son derece titizlik gösterilen bir 

husustur. Bu anlamda Fatıma Anamız Alevi kadını için bir erdem timsali ve kendisine örnek aldığı temel 

kişidir. Bereketin ve iffetin timsalidir. BURDAYIZ Ailenin temel direği kabul edilen kadın, Alevi-Bektaşi 

inancına göre Tanrıya ulaşma ve gerçekle bir olma noktasında erkekten daha şanslı ve avantajlıdır. Âşık 

ve Tekke edebiyatında Tanrıya ulaşma yolunda  “dolu ya da bade içmek” ya da “erişmek”, “ermek” tabi-

riyle karşılanan ve ermişliğe giden yolda çok önemli bir gösterge olarak kabul edilen bu konum, kadının 

kırk günde, erkeğin kırk yılda erişebileceği bir konumdur. Bu durum bile Anadolu Türk kültüründe ve 
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Alevi-Bektaşi inancında kadının nasıl yüceltildiğinin ve önemsendiğinin gösterilmesi açısından oldukça 

dikkat çekici bir husustur. Zaten kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’i insanlığa iletmekle görevlendirilen 

son peygamber Hz. Muhammed Mustafa’nın hadislerinden birinde “Cennet anaların ayağı altındadır” 

denilirken, cennete açılan kapının buradan geçtiğine özellikle dikkat çekilmekte ve kadına atfedilen değer 

ortaya konulmaktadır.

Bu oldukça derin ve zengin inancın ve kültürün; hem dini, hem de tarihi, siyasi, felsefi , edebi, peda-

gojik, sosyolojik, psikolojik, antropolojik, folklorik ve mitolojik açılardan akademik boyutta irdelenmesi 

ve kayıt altına alınması, böylece bu derinliğin ve zenginliğin gelecek kuşaklara aktarılarak ortak insanlık 

kültür mirasının bir parçası haline getirilmesi, bu tür ciddi ve titiz çalışmaların çoğaltılarak yaygınlaştırıl-

ması son derece hayati bir önem arz etmektedir. 

Bir avuç çağdaş Don Kişot’un, tüm olumsuzluklara rağmen büyük bir özveriyle bir araya gelerek, 

yoğun bir çabayla hazırlamaya ve yayınlamaya çalıştığı, işte elinizde tuttuğunuz bu akademik ve bilimsel 

dergi,  Anadolu kültürünün ve yaşam biçiminin izlerine, o dönemki yöre kültürünün insan ilişkilerine 

şahit olurken, hem de bir inancın yaşam pratiğine nasıl dönüştüğüne tanıklık etmenizi sağlayacaktır. 

Anadolu’nun karanlıkta kalan bu insancıl felsefesini, inanç ve kültür zenginliğini bu tür ciddi akademik 

ve bilimsel çalışmalarla gün yüzüne çıkarmalı ve dünya halklarına ulaştırılmalıyız. 

Bu anlamda, yıllardır tüm engellemelere rağmen hiç yılmadan ve yorulmadan, bu yol, bu düşünce, 

bu felsefe için karşılıksız hizmet veren, Anadolu Alevi-Bektaşi inancının söz ve kültür varlığını yaptığı 

titiz çalışmalarla ortaya çıkararak ölümsüzleştiren ve araştırmacılara önderlik eden Yrd. Doç. Dr. Coşkun 

Kökel’e, yolum ve inancım adına ve bir bilim insanı olarak etik açıdan teşekkürü bir borç bilirim. Er Hakk 

her daim onun ve bir bütün olarak ekibimizin yardımcısı, Hızır ve Erenler yoldaşı olsun.  

“Keleci bilen kişinin yüzünü ağ ede bir söz

Sözü pişirip diyenin işini sağ ede bir söz

Söz ola kese savaşı söz ola bitire başı

Söz ola ağılı aşı bal ile yağ ede bir söz 

Kişi bile söz demini demeye sözün kemini 

Bu cihân cehennemini sekiz uçmağ ede bir söz 

Yürü yürü yolun ile gâfi l olma bilin ile 

Key sakın ki dilin ile cânına dağ ede bir söz 

Yûnus imdi söz yatından söyle sözü gayetinden 

Key sakın o şeh katından seni ırağ ede bir söz” 

diyen Yunus Emre’nin dervişçe selamıyla, Gerçeğe Hü!  
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Hz. Peygamberin MS. 632’de vefatıyla birlikte yavaş yavaş 
Kur’an ahlakından uzaklaşma başlamış Emevilerin iktidarı saltana-
ta dönüştürme çabalarının karşısında dikilen Kur’an’a karşı; yine 
Kur’an’la örtüşmeyen birçok hadis üretilerek bu saltanat sevdası-
na dayanaklar oluşturulmuştur. Zamanla derinleşen siyasal anlaş-
mazlıklar hadis ve fıkıh yoluyla dahi giderilememiş, Müslümanlar 
birbirinin kanını dökmeye devam etmiştir. Bu çekişmelerden bıkan 
bir kısım insanlar Basra’ya çekilerek yöneticilerini sessizce protesto 
etmeye başlamışlardır. Siyasi egemenlerle, dinsel ve siyasal müca-
deleyi olanaksız gören bu gönül ehli insanlar, kurtuluşu ruhun yücelmesinde görüp uzlete çekilerek tasav-
vuf okulunu kurmuşlar ve geliştirmişlerdir. Diğer taraftan İslamiyet’in, Orta Asya Türkleri arasında yayıl-
maya başladığı dönemlerde, özellikle 8. İmam Aliyy’ül Rıza’yı takip ederek Horasan ve civarına göç eden 
bu tasavvuf okulunun mensupları, her türlü mezhepsel farklılıkları bir kenara iterek, kişinin hangi mezhep 
mensubu olduğuna bakmaksızın Allah’a, Hz. Peygamber’e ve Kur’an’a iman edip bağlılığını yeterli gör-
müşler, bireysel ibadete dayalı ritüelleri ise kişinin kendi hür iradesine bırakmışlardır Dindarlığı şekilcilik-
ten kurtarmak gerektiğine vurgu yaparak; herkesin bir zanaat edinerek helalinden geçinmesi gerektiğini 
belirtmişler diğer taraftan da Allah’a (c.c) “korku” ile değil “aşk” ile ulaşılabileceğini savunmuşlardır.

İslam felsefesinde Türk düşüncesinin sözlü geleneği “Horasan Erenleri” ile konu edilir. Yani Türk 
düşüncesinin bu geleneği “sözlü bilgi”yi ifade ve temsil eder. Sözlü bilgiyi öğrenme ise çıraklıktan, yani 
müritlikten geçer. Yöntemi ise dinleme, dinleneni tekrarlama, hamlıktan pişmeye ve yanmaya erişme, ol-
gunlaşma, atasözlerine ve bunları yeniden tertiplemeye hakim olma veya kalıplaşmış deyişlerle özgün de-
yişler oluşturma ve sonuçta ortak geçmişe tek vücut olarak yeniden bakıp katılabilmektir.

“Horasan Erenleri” tabiri Ahmed-i Yesevi bağlıları için kullanılır. Onların sayısı hakkında muhtelif 
rivayetler vardır. Bir rivayete göre Ahmed-i Yesevi’nin 99 000, bir diğer rivayete göre ise 12 000 talebesi var-
dır. Başka bir rivayete göre ise bağlıların 12 000’i Yesevi’nin yaşadığı muhitte, 99 000’i ise uzak ülkelerdedir. 
Hacım Sultan Velayetnamesi’ne göre Hacı Bektaş da bir Horosan Ereni, yani Yesevi bağlısıdır. Hacı Bektaş 
Velayetnamesi’ne ve Künhü’l- Ahbar’a göre ikisi arasındaki halka ise Ahmed-i Yesevi’nin halifelerinden 
“Lokman-ı Perende”dir. Filvaki, bu erenlerin hemen hepsi Hacı Bektaşi Veli’ye bağlı olarak Anadolu’yu 
kanaviçe gibi işlemişler ve bu toprakları aşk ve adalet estetiğinden mahrum bırakmamışlardır.

Bu bağlamda “Horasan Erenleri” XIII. yüzyıl Anadolu Selçukluları devrinde kendisinden en çok söz 
edilen topluluktur. Tarihçilerin en çok sözünü ettiği yönleri ise onların velayet-meab, keramet-iktisab, 
yani “kamil” birer insan\mürebbi olmalarıdır. Onlardan Anadolu’ya gelenler arasında adı geçenler ise 
Niyazabad’da Avşar Baba, Merzifonda Pir Dede, Karadeniz-Batova’da Akyazılı, Filibe yolu üzerinde 
Adatepe’de Kıdemli Baba Sultan, Bursa’da Geyikli Baba, Abdal Musa, Unkapanı’nda Horoz Dede, 600/1203-
4’de Anadolu’ya gelen Bozok sancağı civarında Osman Dede Tekkesi’ni yaptıran Emir Çin Osman, Zile’de 

AŞK OCAĞI HOROSAN’DAN GÜMÜŞHANE KÜRTÜN’E 

Adem DAĞIDIR 

Güvenç Abdal Araştırma Eğitim Kültür ve Tanıtma Derneği Genel Başkanı
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Şeyh Nusret, Tokat’ta Gajgaj Dede, Sulucakarahöyük’te Hacı Bektaşi Veli, Konya’da Mevlana, İstanbul’da 
Karaca Ahmet, Bigadiç’te Barak Emre, Karaman’da Yunus Emre, Kayseri’de Ahi Evren Dede, Kırım ve 
Balkanlarda Sarı Saltık ve Gümüşhane-Trabzon-Ordu-Giresun hattında irşad vazifesini yürüten ve aynı 
zamanda ocağımızın da kurucusu olan Güvenç Abdal’dır.

Güvenç Abdal bu misyonla Hacı Bektaşi Veli tarafından Gümüşhane-Kürtün-Harşit vadisine gönde-
rilmistir. Harşit’te Taşlıca (Şıhlı) köyünü kuran Güvenç Abdal Kürtün ve çevresinde başlayıp daha sonra 
Karadeniz bölgesinin geneline yayılan sosyal-tarihi-düşünsel bir örgütleniş geliştirebilmiştir. Taşlıca köyü 
merkezli olarak bölgeyi iskan eden Çepniler, kısa sürede Sinop’a kadar olan yerleşkede denetim kurabil-
miştir. Düşün-inanç dünyaları Güvenç Abdal aracılığında Hacı Bektaşi Veli Dergahı ile ilişkilendirilen Çep-
niler, düşünsel-inançsal kimliklerini tarihleri boyunca  korumuştur. Güvenç Abdal’ın adıyla anılan Alevi 
inanç-dede ocağı günümüzde Gümüşhane, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Zonguldak, Düzce, Kocaeli, 
Tokat, Erzurum, Kars, Sivas, Çorum, Yozgat ve Sakarya gibi illere bağlı yüzlerce yerleşim biriminde etkin-
liğini devam ettirmektedir.

Güvenç Abdal Araştırma Eğitim Kültür ve Tanıtma Derneği 2007 yılında İstanbul Sancaktepe’de, bu 
kültüre, inanca ve tarihe sahip çıkmak ve bu konuda araştırmalar yapmak, büyük düşünür Hacı Bektaşi 
Veli  felsefesini anlatmak ve yaymak için kurulmuştur. Derneğimiz 2010 yılında Güvenç Abdal Ocağı ça-
lıştayını yaparak, nüfusu 750 000 ve etkinlik sahası 15 ile dağılan ocağımızın tarihsel-inançsal-sosyolojik 
ve antropolojik yapısını ortaya koyan bilimsel bir çalışmanın yapılmasına karar vermiştir. Çalışmaya 2010 
yılında başlanmış, koordinatörlüğünü Sayın Coşkun Kökel yapmıştır. Çalışma 3 yıl sürmüş sonuçta 2013 
yılında Güvenç Abdal Ocaklıları adı ile 9 ciltlik bir külliyat ortaya çıkmıştır.

Ülkemiz üniversitelerinde yapılması gereken bu tür bir calışmayı, Güvenç Abdal Araştırma Eğitim 
Kültür ve Tanıtma Derneği yaparak inançsal ve kültürel tarihine sahip çıkmıştır. Sözlü kültürden yazılı 
kültüre geçişte, bilimsel ve akademik tabanlı örnek bir çalışma oluşturulmuştur. Alevilikle ilgili bilgi kir-
liliğinin ortadan kaldırması adına bir nebzede olsa da katkıda bulunmak ve toplumsal barışı pekiştirmek 
hedefl enmiştir. İnanç mensupları arasındaki sosyal irtibatı güçlendirmek hedefl enmiştir. En önemlisi de 
Alevilik inancının İslam’ın bir parçası olduğu bir kez daha ispatlanmıştır.

Bu çalışmanın ortaya çıkmasında emeği geçen Güvenç Abdal Araştırma Eğitim Kültür ve Tanıtma 
Derneği yöneticilerine, kurucularına, üyelerine, ekonomik katkı sağlayan iş adamlarına, külliyatın yazarı 
Yrd. Doç. Dr. Coşkun Kökel’e teşekkürlerimi sunuyorum. 

Bu bağlamda Alevi-Bektaşi inancının tarihsel, inançsal ve kültürel derinliğini bilimsel-akademik çalış-
malarla ortaya koymaya çalışan Alevilik Araştırmaları Dergisi başta ülke insanımızın birlik ve beraberliği 
için aynı zamanda erenler inancının geleceğe taşınması için son derece önemli bir hizmeti yerine getir-
mektedir. Bizler Güvenç Abdal ocaklıları olarak Alevilik Araştırmaları Dergisi’nin 2011 yılında başlattığı 
bu onurlu ve emsalsiz hizmeti her daim destekliyoruz. Gerek şahsım gerek kurum ve ocak mensupları-
mız başından beri Alevilik Araştırmaları Dergisi’nin tüm çalışmalarının içinde yer aldı. Derginin kuruluş 
çalışmalarını birebir takip ederek destek verdi. Nitekim devam eden yıllar içinde Alevilik Araştırmaları 
Dergisi yaptığı yayınlarla büyük bir boşluğu doldurdu. Alevilik-Bektaşilik üzerine çalışmalar yapan bilim 
insanlarının makaleleri dergide yayın imkanı buldu. Konu farklı bilimsel disiplinler açısından irdelenme 
imkanı ve tanıtılma fırsatı buldu. Bu vesile ile Alevilik Araştırmaları Dergisi’ne makalelerini göndererek ka-
muoyunu konu üzerine aydınlatan bilim insanlarının hepsine teşekkür ediyorum. Özellikle derginin 2011 
yılında yayına başlaması için her türlü maddi ve manevi fedakarlığı yapan değerli canımız ve kardeşimiz 
Sayın Özgür Savaş Özüdoğru’ya hürmet ve takdirlerimi sunuyorum. Başlattığı hizmet katarına devamında 
destek veren diğer iş adamı canlarımıza tek tek sonsuz teşekkür ediyorum. Ayrıca derginin başından beri 
editörlüğünü yürüten canımız Coşkun Kökel’i sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Alevilik Araştırmaları 
Dergisi’ne hizmet veren ve destek olan tüm canlara Yüce Allah sağlık, mutluluk ve huzur versin. Erenlerin 
nutku daim olsun.
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Doğu Ege bölgesi 13. yüzyıldan itibaren Alevi-Bektaşi inancının temsil edilmeye başladığı bir coğ-

rafyadır. Yüzyıllar ötesinden günümüze Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Isparta, Burdur, De-

nizli yörelerinde erenlerin yolu; dervişlerle, ocak ve tekkelerle yaşatılmıştır. Eskişehir ilinin bugün adıyla 

anılan ilçesinde bulunan Seyyid Battal Gazi Dergahı, İç Ege bölgesinde Alevi-Bektaşi inancının tarihsel 

merkezidir. 13. yüzyılda bizzat Hacı Bektaş Veli tarafından ziyaret edilen Seyyid Battal Gazi’nin mezarı 

akabinde türbeleşmiş ve kurulan dergah yörede eren inancının ana merkezi olmuştur. Seyyid Battal Gazi 

Dergahı’nın kurulmasının devamında bölgeye büyük kitleler halinde konar-göçer topluluklar yerleşmeye 

başlamış ve yöre yoğun bir iskan ve imar faaliyetine sahne olmuştur. Eskişehir, Afyonkarahisar ve Kü-

tahya illeri arasında kalan kır Türkmenlerce yurt tutularak dervişlerin tekkeler açtığı, boy mensuplarının 

köyler kurduğu bir vatana dönüşmüştür. Devamındaki yüzyıllarda bölgede açılan Şücaaddin Veli, Üryan 

Baba, Melik Gazi, Üryan Baba ve Bahşayiş Baba gibi tekkelerle Alevi-Bektaşi inancı daha da kurumsal bir 

kimlik kazanmıştır. Afyonkarahisar-Kütahya bölgesinde Hacı Bektaş Veli’nin görevlendirmesi ile Seyyid 

Cemal Sultan ve Rasul Baba ile yakılan muhabbet çerağı Afyonkarahisar toprağında Karaca Ahmet Sul-

tan, Şeyh Hamza Dede, Yaylacı Emre Sultan, Sarı Selçik gibi dervişler ve tekkelerle devam ettirilmiştir. 

Kütahya bölgesinde ise Hüseyin Gazi, Pir Ahmet Efendi, Sarı İsmail (Uzun Allah Kolu), Şeyh (Işık) Çakır, 

Seyyid Ali Sultan ocak ve tekkeleri Hacı Bektaş Veli yolunu temsil eden tarihi okullar olmuştur. Diğer 

taraftan Isparta’da Veli Baba ve Şah Ahmet Sultan, Uşak’ta Hacı Bektaş Veli’nin ulu halifelerinden Kolu 

Açık Hacım Sultan, Denizli de Sarı İsmail Sultan ve Burdur’da Niyazi Baba birer hakikat aynası olarak 

insanlık katarındaki yerlerini almıştır. 

Yüzyıllar boyunca İç Ege’de var olan erenler rahı günümüzde de onlarca yerleşim biriminde isimle-

rini andığımız ocaklar aracılığı ile Hak yolunda hizmetlerini devam ettirmektedir. Bölgede Seyyid Cemal 

Sultan (Kemal Sultan), Seyyid Battal Gazi, Şücaaddin Veli, Pir Ahmet Efendi, Hüseyin Gazi, Hamza Şeyh 

Dede, Ali Koç Baba, Koçu Baba, Seyyid Ali Sultan, Sarı İsmail (Uzun Allah Kolu), Şeyh Çakır (Işık Çakır), 

Veli Baba, Şah Ahmet Sultan, Sultan Samutlu, Garip Musa, Hıdır Abdal, Turabı Dede, Cibali Sultan, Sul-

tan Söylemez, Hasan Dede, Şah İbrahim Veli gibi ocakların dede veya talip toplulukları yerleşik olup yol 

sürmektedir. 

EDİTÖRÜN KALEMİNDEN

Yrd. Doç. Dr. Coşkun KÖKEL
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Sadece İç Ege bölgesinde değil Anadolu ve Balkan coğrafyalarının farklı birçok bölgesinde Alevi-

Bektaşi inancı tarihsel-inançsal bir gerçek olarak yaşamaktadır. Tarihimiz ve kültürümüz açısından Alevi-

Bektaşi inancının taşıdığı bu öncelik ve önem bizleri Alevilik Araştırmaları Dergisi’ni neşretmeye yönlen-

diren ana sebep olmuştur. Başından itibaren her zaman bu çalışmadaki hareket noktamız hakikat rahının 

bu muhteşemliğine teslimiyettir. Yeni sayımızda da eren inancının asalet ve derinliğini ortaya koyan kıy-

metli çalışmalara yer vermeye çalıştık. İlk makale olan “Kaz Dağları’nın Eteklerinde Bir Türkmen Köyü: 

Koşuburnu” adlı çalışmada Koşuburnu köyü merkezli olarak Tahtacı-Alevi inanç ve kültürü tanıtılmıştır. 

Ardından “Kutlu Atadan Hırkalı Sultana: Anadolu Erenlerinin Unvanlarındaki Egemenlik Çağrışımları” 

başlıklı metinde ise tasavvuf geleneğine ve politik hayata ait unvanların karşılıklı etkileşimi sosyolojik 

bir bakış açısıyla analiz edilmiştir. Devamındaki yazı “Karaağaç’da Bir Bektaşi Ocağı: Sarı Sufi  Hüseyin 

Baba-Hasib Baba Tekkesi” adlı olup yazıda İstanbul’daki tarihi Bektaşi tekkelerinden biri tanıtılmaktadır. 

Takip eden makale “Eksik Bir Hurûfîlik Metni: “Kitâb-ı Rafî’â”” başlığını taşımakta olup Hurûfîlik öğre-

tisini işleyen bir metnin kritiği yapılmıştır. “Anadolu Kadın Merkezli Ziyaret Yerlerinin Sağaltma İşlevi 

Üzerine Bir İnceleme” adını taşıyan çalışmada ise Anadolu’daki kadın ziyaret yerlerindeki sağaltma ge-

lenekleri tanıtılmaya çalışılmıştır.  Arkasından  “İnanç Kültürümüzde ve Âşık Edebiyatında “Aşk Olsun” 

” başlıklı makalede de âşık edebiyatımızda “Aşk Olsun” ifadesini tema alan şiir örnekleri tanıtılmıştır. 

Devamında da “Şah İsmail Hatai Türbesi’nin Mimari ve Arkeolojik İncelemesi” başlığı verilen metinde 

Şah Hatayi Türbesi’nin mimari özellikleri detaylı şekilde incelenmiştir. Ardından “Şia Kelimesi Üzerine 

Etimolojik Bir Tahlil” adını taşıyan yazıda şia kelimesinin kökensel analizi yapılmıştır. Takip eden metin  

“Türk Tasavvuf Edebiyatında Devir Nazariyesi ve Bir Devriyye Risalesi” başlıklı olup devir nazariyesi 

üzerine önem taşıyan bir risale değerlendirilmiştir. “Dinler ve Mitlerin İlişkisi Bağlamında Alevi-Bektaşi 

İnancının Mitik Yapısı” adlı makale bu sayımızda yer verilen son metin olup Alevi-Bektaşi inancının 

mitik unsurları üzerine detaylı bir sunum gerçekleştirilmiştir. Bu vesile ile bizlerle çok kıymetli bu çalış-

malarını paylaşan bilim insanlarına huzurunuzda tekrar teşekkür ediyorum.

Bir sonraki sayımızda buluşmak dileğiyle. 
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KAZ DAĞLARI’NIN ETEKLERİNDE 

BİR TÜRKMEN KÖYÜ: KOŞUBURNU

KOŞUBURNU: A TURKMEN VILLAGE ON THE OUTSKIRTS 
OF MOUNT IDA

Mehmet AÇA1

ÖZET

Kaz Dağları’nın Türkmenleri, kendileri-

ni Orta Asya ve Sibirya’ya bağlayan kökleri 

ve kültürel zenginlikleri ile dikkat çekmek-

tedirler. Kaz Dağları’nın Türkmenlerinin 

yaşadığı yerleşim birimlerinden birisi de 

Çanakkale ili Bayramiç ilçesine bağlı Koşu-

burnu köyüdür. Canlı bir şekilde yaşattıkla-

rı gelenekleriyle bugüne kadar iki belgesele 

konu olan Koşuburnu Türkmenleri, sahip 

oldukları üstün özellikleri ve kendi araların-

daki kardeşlik, dostluk ve barış eksenli iliş-

kileri ile günümüz Türkiye’sine bir toplum 

modeli örneği sunmaktadırlar.

Bu çalışmada, Koşuburnu Türkmenleri 

hakkında köken, tarih, coğrafya ve ekonomi 

eksenli bilgiler verildikten sonra inanç sis-

temleri ile “Hıdırellez” ve “düğün”den yola 

çıkılarak gelenekleri üzerinde durulmuş-

tur. Çalışma ile Koşuburnu Türkmenlerinin 

Türk milletini köklerine, başka bir deyiş-

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

le Orta Asya’ya ve Sibirya’ya bağladıkları, 

Koşuburnu’nda yaşatılan geleneklerin ise 

Türklerin Sibirya’dan Orta Asya’ya, oradan 

da Anadolu’ya taşıdıkları ve Anadolu top-

raklarında daha da çeşitlendirdikleri canlı 

gelenekler olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Kaz Dağları, Ça-

nakkale, Koşuburnu, Türkmen, Tahtacı.

ABSTRACT

The Turkmen of Mount Ida attract at-

tention with their roots and cultural rich-

nesses that connect them to Middle Asia and 

Siberia. One of the settlement units in which 

Turkmen live is Koşuburnu village, which is 

tied to Bayramiç district of Çanakkale city. 

Koşuburnu Turkmen who have been a sub-

ject of two documentary films up to today 

with their traditions which they are main-

tained lively present an exemplary of soci-

ety model to today’s Turkey, with their out-

standing features and their relationships for 

fellowship-, friendship- and peace-oriented 

among themselves.

In this study, after giving information 

on origin, history, geography and economy 
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of Koşuburnu Turkmen, we dwelt upon 

their traditions over ‘‘Hıdırellez (Ederlezi)’’ 

and “marriage wedding” together with 

their belief systems. Through the study, it 

was seen that the Koşuburnu Turkmen have 

connected the Turkish nation to her roots, 

in other words, to Middle Asia and Siberia, 

and the traditions living there are the tradi-

tions which the Turks had transferred from 

Siberia to Middle Asia, and from there to 

Anatolia, and which they have further di-

versified on Anatolian territories.

Keywords: Mount Ida, Çanakkale, 

Koşuburnu, Turkmen, Tahtaci. 

1. GİRİŞ

Kaz Dağları’nın eteklerine kurulu Ko-

şuburnu köyü, Çanakkale iline 71, Bayramiç 

ilçesine ise 23 km. uzaklıktadır. Bayramiç 

ilçesine bağlı olup, ilçenin güney-batısında 

yer almaktadır. Eski adı Eğridere olan kö-

yün ekonomisi tarıma ve hayvancılığa daya-

lıdır. Köyde tarıma elverişli arazi az olmakla 

birlikte köylüler, 20 km. uzaklıktaki Ezine il-

çesinin Bahçeli mevkiinde farklı büyüklük-

lerde araziler kiralayarak yakın zamanlara 

kadar hiç yapmadıkları domates yetiştirici-

liğine başlamışlardır. Köy, bugün yetiştir-

diği lezzetli domateslerle tanınmaktadır. 

Yetiştirilen domatesler daha tarlada iken sa-

tılmakta, İstanbul ve İzmir gibi büyük kent-

lere kamyonlarla gönderilmektedir.

Koşuburnu’nun yerini gösterir harita
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Çanakkale Tahtacı Türkmenleri, kendi 

aralarında üç oymağa ayrılmaktadırlar. Bu 

oymaklar Çiçili, Mazılı ve Araplı oymakları-

dır. Koşuburnu Türkmenleri, Durasan (Dur 

Hasan) Dede tarafından kurulduğuna ina-

nılan Yanyatır (Yanınyatır) Ocağı’na bağlı 

Çiçili Tahtacı oymağındandırlar.

Köy halkı, tıpkı diğer Türkmen köyleri 

gibi, Türklük, Atatürk ve Cumhuriyet’e sıkı 

sıkıya bağlıdır. Siyasi tercihlerdeki farklılığın 

köyde herhangi bir tartışmaya ve dargınlığa 

yol açmadığı gözlemlenmiştir. Köyde cami 

bulunamamaktadır. Cami konusu gündeme 

geldiğinde, bazı köylülerin camiye, özellikle 

de toplumu oluşturan diğer kesimlerle bü-

tünleşmek adına sıcak baktığı görülmüştür. 

Bu düşüncede, dışlanmışlığa son verme ar-

zusunun etkili olduğunu özellikle belirtmek 

gerekir. Köyde okuma yazma oranı oldukça 

yüksektir. Köylüler, çocuklarını okutma ve 

bir meslek sahibi yapma konusunda olduk-

ça isteklidirler.

Köye dedeler Değirmendere ve Çiftlik-

dere adlı köylerden gelmektedir. Bölgedeki 

Aleviler kendilerine Türkmen demektedir-

ler. Yörüklere ve diğer gruplara Türk diyen 

Türkmenler, Tahtacı ismini genellikle bil-

memektedirler. Balıkesir ve Çanakkale illeri 

başta olmak üzere, Batı Anadolu’da Türk-

men denilince akla Alevi Türk grupları gel-

mektedir. Çanakkale bölgesindeki Tahtacı 

Türkmenler, kendilerinin Fatih Sultan Meh-

met tarafından İstanbul’un fethi için gemi 

yapımında çalıştırılmak üzere Akdeniz böl-

gesinden getirildiklerine inanmaktadırlar. 

Genellikle ormanlık alanlarda yaşamaları, 

ağaç işleri ile uğraşmaları ve kendilerine 

Tahtacı denilmesi, onlarla Ağaçeriler arasın-

da bir bağlantı kurulmasına neden olmuş-

tur. Ağaçeriler, 16. yüzyıl tahrir defterlerine 

“Cemaat-i Tahtacıyan” olarak kaydedilmiş-

lerdir. Ağaçerilerin tarihi coğrafyası Azer-

baycan ve yakın çevresi olarak gösterilmek-

tedir. Ağaçerilerin bir kısmı Anadolu’ya ge-

çerken bir kısmı da İran’a yerleşmiştir.2

Kaz Dağları’nın eteklerinde yaşayan 

Tahtacı Türkmenlerin kökeni ve bu bölgeye 

nasıl yerleştikleri konusunda farklı görüşler 

bulunmaktadır.3 Bu görüşlerden en yay-

gını, Sarı Saltuk’la bağlantılı olanıdır. Sarı 

Saltuk’un tarih sahnesinde ilk görünüşü, 

Ahmet Yaşar Ocak’ın ifadesiyle, Anadolu 

Selçuklu Devleti’nin Moğol hakimiyeti altına 

girmesiyle baş gösteren saltanat mücadele-

leri dönemine rastlamaktadır. Anadolu’daki 

iktidar mücadelesini kaybederek Bizans’a 

sığınan II. İzzeddin Keykavus, imparator-

dan kendine tabi Anadolu’daki Türkmenle-

ri getirterek birlikte kışlayıp yaylayacakları 

bir arazi talep etmiş, talebi kabul edilince de 

Anadolu’daki Türk aşiretine el altından ha-

ber etmiş, onlar da vakit kaybetmeden Sarı 

Saltuk’un önderliğinde Üsküdar yoluyla 

Rumeli’ne geçip Dobruca’ya gelmişlerdir. 

Kaynaklar, gelen Türkmenlerin Çepni bo-

yuna mensup olduklarını bildirmektedir. 

Sarı Saltuk’un Altınorda hükümdarı Berke 

tarafından ülkesine davet edilmesi üzerine 

2 Ağaçeriler için bk. Sümer, 1988.

3 Bu görüşlere toplu halde yer veren üç çalışma için bk. 
Birdoğan, 1995; Selçuk, 2009; Coşkun Çıblak, 2013.
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Türkmenler Deşt-i Kıpçak sahasına geçmiş-

lerse de Keykavus’un ölümü üzerine tekrar 

Dobruca’ya geri dönmüşlerdir. Ocak, bu 

Türkmenlerin Dobruca’da Sarı Saltuk’un 

vefatına kadar kaldıklarını, onun vefatın-

dan sonra ise, Balkanlarda meydana gelen 

bir takım siyasi gelişmeler sonucu, bir kıs-

mının geri Anadolu’ya döndüğünü, bir kıs-

mının ise Dobruca’da kaldığını belirttikten 

sonra Yazıcızade’den yola çıkarak bu geri 

dönüşün Sarı Saltuk’un vefatından sonra 

Türkmenlerin başına geçen Halil Ece’nin 

başkanlığında gerçekleştiğini, Türkmenle-

rin gemilerle Karesi iline geçerek orada yer-

leştiklerini yazmıştır (Ocak, 2011: 23-33). 

Başka bir görüşe göre bu topluluk, Ak-

tav Yarımadası’ndan Tuna kıyılarına gel-

miştir. Bizans İmparatoru, geldikleri yere 

istinaden Aktavlı denilen bu Türkmenler-

den bir ordu oluşturarak Osman Gazi’ye 

karşı savaştırmak istemiştir. Karşılarındaki 

ordunun kendi dilleriyle konuşan askerler-

den oluştuğunu gören Aktavlılar, kendi dil-

lerinden olan askerlere karşı silah çekmeyi 

uygun bulmayarak Tuna kıyılarındaki yurt-

larına geri dönmek istemişlerse de Bizans 

İmparatoru Çanakkale Boğazı’nı kapatarak 

buna izin vermemiştir. Tuna kıyılarındaki 

yurtlarına geri dönemeyen bu Türkmenler, 

Kaz Dağları’nın sırt ve derelerindeki uygun 

yerlere yerleşmişlerdir (Birdoğan, 1995: 19; 

Mutlu, 2011: 1505-1506).4

4 Tahtacılar için ayrıca bk. Yetişen, 1986; Eröz, 1990; 
Yörükan, 2002; Selçuk, 2009; Küçük, 2009.

Koşuburnu’nun Tahtacı Türkmenlerine 

göre inanç bireyseldir ve inanan ile Tanrı 

arasındadır. İnsanları inançlarından dola-

yı yargılamak, insanlara düşmez. Tahtacı 

Türkmen’in sosyal düzeni bozabilecek gi-

rişimlere tahammülü yoktur. Bu nedenle, 

hata işleyenlerin cezası kul hakkını gözeten, 

hukuk ve adalet eksenli doğal bir hukuk me-

kanizması içerisinde mutlaka verilmektedir. 

Tıpkı diğer Alevi Türkmenlerde olduğu 

gibi, “düşkün” olan bir insan, ceme alınma-

makta, toplumdan dışlanmaktadır. Bu doğal 

mekanizma, yüzyıllar boyunca sosyal yapı 

ve düzeninin ayakta kalmasını sağlamıştır. 

Bu mekanizma “birey”e büyük bir değer ve-

ren Türkmen’in topluma ve sosyal düzene 

de ne kadar önem verdiğini göstermektedir. 

Toplum, dirlik ve düzeni korumaya çalışan 

geleneksel kurum ve kuralların yanı sıra, 

sağlıklı ve dengeli bireylerle ayakta kala-

bilmektedir. Hiçbir bireyin, içinde yaşadığı 

toplumdaki diğer bireylerin hakkını ve hu-

kukunu çiğnemeye hakkı yoktur. Bir bireye 

yönelik her bir hak ihlali, bütün bir topluma 

yönelik bir ihlal olarak görülmektedir.

Koşuburnu Türkmenlerinin düşünce ve 

inanç sisteminin merkezinde, diğer Alevi 

Türkmenlerdeki gibi, insan ve insan sevgi-

si yer almaktadır. İnançlarının kökenlerini 

bir yandan Hz. Peygamber, Hz. Ali ve Ehl-i 

Beyt’e, diğer yandan da Ahmed Yesevi, Hacı 

Bektaş Veli, Sarı Saltuk ve Yunus Emre’ye 

bağlayan Koşuburnu Türkmenleri arasın-

da dışlanmak, ancak toplumu oluşturan bi-

reylerin haklarını gasp etmek ve toplumsal 
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ahengi bozmak anlamına gelen suçları işle-

mekle mümkün olabilmektedir. Aslını inkâr 

edeni haramzade olarak nitelendiren; iline, 

diline ve töresine sadık olan; insanın ancak 

eline, beline ve diline sahip olarak insan ola-

bileceğine inanan Türkmen, başkalarına kar-

şı sergilediği hoşgörü ile beslediği sevgi ve 

saygının kendisine karşı da gösterilmesini 

beklemektedir. İnancını özgürce yaşamak is-

teyen ve bundan dolayı devlet ve millet tara-

fından hor görülmek istemeyen Türkmen’in 

tahammül edemeyeceği şeylerin başında 

hor görülmek ve dışlanmak gelmektedir. 

Anadolu’nun gururlu Türkmenleri, hoşgö-

rülü ve bağışlayıcı olmakla birlikte kendile-

rine yapılan kötülükleri ve haksızlıkları da 

unutmamaktadırlar. Kerbela’da şehit edilen 

Hz. Hüseyin için matem tutmayı ve Ehl-i 

Beyt’e zulmedenlere beddua etmeyi inan-

cının en temel unsurlarından birisi haline 

getiren Alevi Türkmen, Kerbela sonrasında 

ortaya çıkan “Muaviye” ve “Yezid” muadil-

lerini de hiçbir zaman unutmamıştır. 

Türkmenler, bütün bu kırgınlık ve kız-

gınlıklarına rağmen, mensubu oldukları 

millet bünyesinde huzurlu bir şekilde yaşa-

maktan ve devletin karar mekanizmalarında 

yer almaktan başka bir şey istememektedir-

ler. Uğruna canlar verdiği devletinin kendi-

sini dışlamasından ve potansiyel bir tehlike 

olarak görmesinden bizar olan Türkmen, 

kendisini bu devletin asli unsuru olarak gör-

mekte ve böyle de görülmek istemektedir.

2. TÜRKMEN’İN ORTA ASYA 

vE SİBİRYA’DAKİ KÖKLERİNİ 

GÖZLER ÖNÜNE SEREN 

GELENEKLER

İlk kez, Ağustos 2013’te kaybettiğimiz 

merhum Servet Somuncuoğlu ve ekibi ta-

rafından çekilen “Zamana Karşı-Kazdağı 

Tahtacı Türkmenleri” adlı belgesel saye-

sinde tanıma imkânı bulduğum ve Haziran 

2012’de yine merhum Servet Somuncuoğlu 

sayesinde ziyaret ederek üç gün konuğu ol-

duğum Koşuburnu köyü, bizi köy meyda-

nındaki Atatürk büstü ve sıcakkanlı, konuk-

sever Türkmenleri ile karşıladı. Gittiğimiz 

yer, sanki ilk defa gittiğimiz bir köy değil 

de bundan önceki hayatlarımızda bir ömür 

yaşadığımız bir köy idi. Köy kahvesindeki 

herkesin “hoş geldin” diyerek teker teker 

hal hatır sorduğu, gelişimizi haber alanların 

kahve önünde toplandığı köy yemyeşildi. 

Anadolu’nun pek çok yerleşim birimine ha-

kim olan tedirginlikten burada eser yoktu. 

Bize köyden birisiymişiz gibi davranan köy-

lülerin bu tutumunda, başımızda onların 

nazarında bir efsane olan merhum Servet 

Somuncuoğlu’nun bulunması da hayli etki-

li olmuştu. O, bir hıdırellezde TRT İstanbul 

Televizyonu ekibiyle birlikte köye gelmiş, 

üç günlük hıdırellez kutlamalarını, sıcak-

kanlı ve güler yüzlü Tahtacıları ve hıdırel-

lez ritüellerini kayıt altına almış, daha sonra 

da TRT Belgesel’de “Zamana Karşı-Kazdağı 

Koşuburnu Türkmenleri” adıyla üç bölüm 

halinde bütün Türkiye’ye izlettirmişti. Böy-

lece Anadolu’nun en batısındaki paha biçil-
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mez hazinelerden birisi daha keşfedilmiş, 

Türk kültürüyle değerlerinin aradan geçen 

onca zamana karşın nasıl dimdik ayakta 

durduğu, gelenekle modernin muhteşem 

sentezi Koşuburnu Tahtacıları sayesinde 

dünyaya bir kez daha gösterilmişti.

Koşuburnu Türkmenlerini iki belgeselle ölümsüz kılan ölümsüz isim Servet Somuncuoğlu 

(Türker Eroğlu Arşivi)

Bir Türkmen düğününü belgeselleştir-

mek amacıyla bir kez daha harekete geçen 

merhum Servet Somuncuoğlu, soluğu yine 

Koşuburnu köyünde almış, beni ve Gazi 

Üniversitesi’nden Doç. Dr. Türker Eroğlu’nu 

da belgesele danışmanlık yapmak üzere 

köye davet etmişti.5 Üç gün boyunca Koşu-

5 Yapımcılığını merhum Servet Somuncuoğlu’nun 
üstlendiği belgesel, “Koşuburnu’nda Düğün” adıyla 
ilk kez 06. 06. 2014 tarihinde TRT Belgesel’de yayın-
lanmıştır. 

burnu Türkmenleri arasında yaşamış, aynı 

tabağa kaşık sallamış ve bir Dede Korkut 

düğününe şahit olmuştuk. Üç gün boyun-

ca süren düğünde, sadece iki gencin dünya 

evine girişine değil, bir Türkmen köyünde-

ki sosyal dayanışma ruhuna, “han-ı yağ-

ma” geleneğine, sevinci paylaşma, birlikte 

doya doya gülüp eğlenme alışkanlığına, 

Sibirya’dan Orta Asya’ya, Orta Asya’dan da 

Anadolu’ya taşınan evlenme geleneklerine 

de tanık olmuştuk.
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Aşağıda, Koşuburnu Türkmenlerini 

Orta Asya’ya, oradan da Sibirya’ya bağla-

yan iki gelenek hakkında kısaca bilgi veri-

lecektir. Bunlardan ilki hıdırellez diğeri ise 

adeta Dede Korkut Kitabı’ndan süzülüp ge-

len Türkmen düğünüdür.

2.1. Yaşayanlarla Ölüleri Eşikte 

Buluşturan Kutlu Gün: Hıdırellez

Çanakkale bölgesindeki Tahtacı Türk-

menlerinin önde gelen bayramı, baharın 

gelişini müjdeleyen hıdırellezdir. Ataların 

ruhlarıyla buluşma günü olarak da nitelen-

direbileceğimiz hıdırellezi üç gün boyunca 

kutlayan Türkmen geleneğinde hıdırellezin 

ilk günü hazırlık, ikinci günü mezar, üçüncü 

günü de dede günüdür. Türkmenler, ikinci 

gün olan mezar gününde (7 Mayıs) atala-

rının ruhlarıyla buluşup onlara kurbanlar 

sunmaktadırlar.

6, 7, 8 mayıs günlerinde kutlanan hıdı-

rellezin ilk gününde mezarlıktaki tören için 

kadınlar tarafından hazırlıklar yapılmakta, 

ikinci gününde ise sabahın erken saatlerin-

de traktörlerle konvoy halinde köy mezar-

lığına gidilmektedir. Mezarlığa gelenler, 

“ocak” adını verdikleri aile mezarlarının 

başına yerleşmektedirler. Atalarının ruhları 

için mezarlıkta kestikleri oğlakların etleri-

ni pişiren Türkmenler, ruhları Tanrı katına 

kaldıran kutlu çam ağaçlarının altındaki 

mezarlarda yatan yakınlarını da ziyaret et-

mektedirler. İnsanlar mezarlıkta sohbetler 

etmekte, öğleden sonra da “Şah Alim’in yo-

luna canım kurban olsun” gibi sözler eşli-

ğinde gençler semahı yapılmaktadır. Semah 

sonrasında ocaklardan (ailelerden) gelen ye-

meklerle meclis (sofra) kurulmakta, erkekler 

başlarına Buldan bezinden geleneksel baş-

lıklarını sararak meclise oturmakta, ocak-

lardan gelen ikramlar (fındık, fıstık, kuru 

üzüm, kuru incir) soyun sürdürücüsü taze 

fidanlara, yani çocuklara dağıtılmakta, sofra 

duasından sonra da toplu halde yemekler 

yenilmektedir. Mezarlığa gelenler, topluca 

yenilen yemekten sonra traktörlerine bi-

nerek köylerine dönmektedirler. 7 mayısta 

gerçekleştirilen mezarlık ziyareti, hem yılın 

bir gününü ataların ruhlarıyla birlikte geçir-

mek, hem de ölümü ve öteki dünyayı hatır-

lamak anlamına gelmektedir. Hayatla ölü-

mün iç içe geçtiği mezarlık ziyareti, dirilerle 

ölülerin “eşik”te buluştukları bir yerdir. Son 

gün, yani 8 mayısta “Düzgün Dede”ye gi-

dilmektedir. Burada kurbanlar kesilmekte, 

dualar edilmekte, adaklar adanmakta, kesi-

len kurban etlerinden hazırlanan yemekler 

yenilmektedir.6

6 Koşuburnu Türkmenlerinin Hıdırellez kutlamala-
rıyla ilgili daha fazla bilgi için bk. Aksoy, 2011. Kutla-
maların sözel ve görsel anlatımı için ise bk. “Zamana 
Karşı-Kazdağı Tahtacı Türkmenleri” adlı belgesel. 
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Koşuburnu köyü mezarlığında 1931 tarihli balbal biçiminde bir mezar taşı (Türker Eroğlu Arşivi)

2.2. Dede Korkut Kitabı’ndan 

Süzülüp Gelen Görkemli Bir 

Sahne: Düğün

Bölgedeki diğer Türkmen köyleri gibi, 

Koşuburnu’nda da düğünler üç gün sür-

mektedir. Düğünün bitimi ya pazar ya da 

perşembe günü olmaktadır. Pazar günü bi-

tecek düğün cuma, perşembe günü bitecek 

düğün ise salı günü başlamaktadır.

Kadınlar, cuma günü toplanarak pazar 

günü gelinin yeni evine giderken giyeceği 

başlığı hazırlamaktadırlar. Bu başlığa bölge-

de “kepez” denilmektedir. Kepez, boyanmış 

kaz ya da kartal tüylerinden hazırlanmakta-

dır. Oğlan evinde düzülen kepez, cumartesi 

akşamı düğün alayıyla birlikte bir genç kızın 

başında kız evine götürülmektedir. Kepez 

düzme işi bitince kız evine geçilmekte ve 

gelin olacak kızın saçına kına yakılmaktadır. 

Cuma günü yapılan hazırlıklar bunlardan 

ibarettir. Cumartesi günü akşamüzeri bay-

rakla kepez götürülmektedir. Sabahleyin ge-

len misafirlere yemek ve içki ikram edilmek-

tedir. Bu sırada davulcu ve klarnetçiler, yöre 

havalarını çalmaktadırlar. Cumartesi gecesi 

gelinin eline ve ayağına kına yakılmaktadır. 

Kına, düğün evinden kız evine düğün alayı 

ile götürülmektedir. Düğün alayında önde 

davullar, arkada gençler, en arkada ise kına 

götüren kadınlar yer almaktadır. Kınadan 

sonra köy meydanında davullar çalınmak-

ta, isteyen köy sakinleri zeybek ve diğer 

oyunları oynamaktadırlar. Koşuburnu dü-

ğünlerinde gençler tarafından cumartesi ak-

şamı seyirlik oyunlar da oynanmaktadır. Bu 
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oyunlar, genellikle doğaçlama oyunlar olup 

komik unsurlarla doludur. Oyunları oyna-

yanların kostümleri, önceden hazırlanmış 

giysilerden oluşmaktadır. 

Pazar sabahı çevre köylerden gelen mi-

safirler ağırlanmakta, öğleden sonra ise bir 

hedefe ateş etme, üç adım atlama ve koşu 

yarışları düzenlenmektedir. Bizzat göz-

lemleme imkânı bulduğumuz bu tür yarış-

lar, Koşuburnu düğünlerini Dede Korkut 

düğünleriyle birleştiren en önemli unsur-

lardandır. Hedefe ateş etme yarışmasında 

hedef olarak uzaktaki bir duvar üzerine ko-

nulan bir şişe kullanılmaktadır. Bayraktar, 

yanında davulcu ve klarnetçi ile nişan atıla-

cak yere gitmektedir. İsteyen her bir köylü 

elinde silahıyla hedefi vurma yarışmasına 

katılabilmektedir. Uzaktaki duvara dikilen 

şişeyi vuran atıcıya bayraktar ödül olarak 

genellikle gömlek vermektedir. Hedefi vur-

ma yarışmasından sonra üç adım atlama ve 

yüz metre koşusuna geçilmektedir. Bu ya-

rışmalara da her isteyen katılabilmektedir. 

Ardından düğün alayı hazırlanarak oğlan 

evinden kız evine gitmektedir. Düğün ala-

yı, kepezi giymiş gelini alarak köyü dolaş-

tırmaktadır. Bu sırada köy meydanında alay 

havası oynanmaktadır. Gelin yeni evine 

getirilip teslim edilmekte ve böylece düğün 

sona ermektedir. Gelin arabadan inerken 

düğün sahibi gelinin başına buğday ve pa-

radan oluşan saçı saçmaktadır. Yere düşen 

paralar köylüler tarafından kapışılmaktadır. 

Türklük coğrafyasındaki hemen her düğün-

de görülen saçı geleneği, bolluk ve bereket 

beklentisini ifade etmektedir.

 Üç adım atlama yarışından bir sahne (Türker Eroğlu Arşivi)
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Koşuburnu düğünlerinde iki bayrağa 

yer verilmektedir. Bunlar, “düğün bayra-

ğı” ve “köy bayrağı”dır. Düğün bayrağı, 

cumartesi günü sabahı düğün evinde dü-

ğün sahibi tarafından dedenin huzurunda 

kırmızı ve beyaz tülbentler ve bir el aynası 

ile hazırlanan bayraktır. Bayrak, kadınlar 

tarafından dikilmektedir. Düğün sahibi bu 

bayrağı, üç defa: “Peygambere salâvat, sey-

yidine Muhammed, kutlu olsun diyenin 

akıbeti hayrolsun” sözleriyle salâvatlayarak 

kaldırmaktadır. Bayrak, daha sonra düğün 

evinin kapısına: “Karşıdan gelen Ali’dir / 

Elinde badesi doludur / Pirimiz Hünkâr 

Hacı Bektaş Veli’dir, Veli” denilerek bağlan-

maktadır.

Köy bayrağı, köyün malı olan Türk 

Bayrağı’dır. Düğün sahibi, bu bayrağı dü-

ğünde taşıması için köy gençlerinden biri-

ni seçmektedir. Seçilen delikanlı, bayraktar 

görevini üstlenmektedir. Cumartesi günü 

köyün genç kızları, bayraktar seçilen gencin 

evinde bayrağı çiçeklerle süslemektedirler. 

Buna “Bayrak Dikme” denilmektedir. Bay-

rak dikme bitince köyün gençleri bayrağın 

üzerine para atmaktadırlar. Bayraktar, bu 

paraları genç kızlara paylaştırmaktadır. 

Bayrak daha sonra üç kez salavâtlanarak 

kaldırılıp düğün evine götürülerek evin 

kapısına bağlanmaktadır. Köylülerin ifade-

sine göre eskiden bu bayrak, “cambaz” da 

denilen dokuz dallı Kazdağı köknarına ta-

kılırmış. Bayrağı hazırlayanlar köknarın her 

bir dalına ayna ve süs de takarlarmış. Söz 

konusu dokuz dallı “cambaz”, Türk mitolo-

jisindeki dokuz dallı hayat ağacını simgele-

mektedir. Hayat ağacını simgeleyen dokuz 

dallı cambaz, dikildiği yeri, dünyanın mer-

kezine dönüştürmektedir. Türk mitolojisine 

göre hayat ağacının bulunduğu yer, dünya-

nın göbeği ya da merkezidir. Bu göbek ya 

da merkezde bulunan ve Tanrı katına kadar 

uzandığına inanılan hayat ağacı gökyüzü, 

yeryüzü ve yeraltını birleştirmektedir. Ha-

yat ağacının bulunduğu yer, dünyanın en 

kutlu ve en bereketli yeridir. Cambaz, gelin-

le damadın gerdeğe girecekleri, hayatlarını 

birlikte sürdürecekleri, ailenin ve toplumun 

devamlılığını sağlayacak çocukları dünyaya 

getirecekleri evi, dünyanın merkezine dö-

nüştürüp kut ve bereketle doldurmaktadır.
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Bayrak düğün evine götürülürken (Türker Eroğlu Arşivi)

 Düğün evine getirilen bayrak asılacağı yere götürülürken (Türker Eroğlu Arşivi)
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Son derece görkemli ve eğlenceli bir şe-

kilde yapılan Koşuburnu düğünlerinin öne 

çıkan motiflerinden birisi de düğün sırasın-

da evlenmekte olan delikanlı ile babasına 

sık sık eziyet edilmesidir. Gerek bayrak ve 

gerekse gelin teslimi sırasında bayraktarın 

önderliğindeki gençler, sık sık mola vererek 

içki içmekte, bu molalar sırasında zaman 

zaman damadı ya da babasını yanlarına ge-

tirterek onlara istedikleri her şeyi (oynama, 

çikolata ve içki getirme vd.) yaptırmakta-

dırlar. Geleneksel yapısını büyük oranda 

koruyan düğünlerde bazı şeylerin bozul-

maya başladığı da görülmektedir. Örneğin, 

düğünlerdeki bayraktar manileri ile yöresel 

türkülerin yerini arabesk müzik almaya baş-

lamıştır.

Koşuburnu düğünlerinin dikkat çeken 

bir diğer sahnesi de, oğlan evinden kız evine 

gelin almaya gelindiğinde iki taraf arasında 

yaşanan sembolik mücadeledir. Aralarında 

kızın babası ile ağabeylerinin de yer aldığı 

kız tarafı, kızı teslim etmemek için mücade-

le edip oğlan tarafından gelenleri eve sok-

mamaya çalışmaktadır. Kızı almaya gelenler 

de kız tarafını aşarak kızı almaya çalışmak-

tadırlar. Birkaç kez gerçekleştirilen saldırı 

ve geri püskürtmelerden sonra oğlan tarafı 

kız tarafına, özellikle de kızın babasıyla ağa-

beylerine bir hediye (rakı, bira vd.) vererek 

kız tarafını razı etmekte ve gelini evden 

çıkararak gelin arabasına bindirmektedir. 

Bugün daha çok oyuna dönüşmüş olan bu 

sembolik mücadele, eski Türk düğünlerinin 

izlerini taşımaktadır. Nitekim Abdülkadir 

İnan, “Türk Düğünlerinde Exogami İzleri” 

başlıklı makalesinde, kız ve güvey tarafları 

arasında yaşanan bu sembolik “savaş” ve 

“barış”ı, Türklerdeki dışarıdan evlenme ge-

leneğine bağlamaktadır (İnan, 1987).7

3. SONUÇ

Sahip olduğu üstün özellikleriyle, de-

ğerlerinden ve geleneklerinden hızla yoksun 

kalan günümüz dünyasının direnen yüzü 

olmaya devam eden Koşuburnu, kökleri 

ve kültürel zenginlikleriyle Sibirya ve Orta 

Asya’yı karış karış dolaşan, Türk boylarının 

kültürlerini ve tarihsel miraslarını yakın-

dan gören merhum Servet Somuncuoğlu’nu 

kendisine çekmiş ve bu vesileyle iki önemli 

belgeselin konusu olmuş bir köydür. 

Sahip oldukları üstün özellikleri ve ken-

di aralarındaki kardeşlik, dostluk ve barış 

eksenli ilişkileri ile günümüz Türkiye’sine 

bir toplum modeli örneği sunan Koşuburnu 

Türkmenleri, Türk milletini köklerine, başka 

bir deyişle Orta Asya’ya ve Sibirya’ya bağ-

lamaktadır. Koşuburnu’nda yaşatılan gele-

nekler, Türklerin Sibirya’dan Orta Asya’ya, 

oradan da Anadolu’ya taşıdıkları ve Anado-

lu topraklarında daha da çeşitlendirdikleri 

geleneklerdir. Ölülerle yaşayanların “eşik”te 

buluştukları hızıdırellez kutlamaları ile bir 

toy havasında gerçekleştirilen düğünler, 

köklerin belirgin bir şekilde kendisini gös-

terdiği anların başında gelmektedir.

7 Üzerinde kısaca durduğumuz bu Türkmen düğü-
nü hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isteyenler, 
Doç. Dr. Türker Eroğlu ile birlikte danışmanlığını 
yaptığımız “Koşuburnu’nda Düğün” adlı belgeseli 
izleyebilirler.
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KUTLU ATADAN HIRKALI SULTANA: 

ANADOLU ERENLERİNİN UNvANLARINDAKİ 

EGEMENLİK ÇAĞRIŞIMLARI

FROM BLESSED ANCESTOR TO CARDIGANED SULTAN:
SOVEREIGNTY ASSOCIATIONS IN THE NAMES OF 

ANATOLIAN SAINTS

M. Esat HARMANCI1

ÖZET

Anadolu kültüründe veli ve eren keli-

meleriyle birlikte kullanılan ata, baba, dede, 

pir, şah ve sultan gibi kelimeler mitolojik, 

dinsel, ekonomik ve siyasal açılardan da bir 

anlam taşırlar. Aşiret, tasavvuf ve kanaat ön-

derliği bağlamında bir nüfuz ve egemenlik 

alanı elde eden bu zümrelerin zamanla ya-

şadığı değişim daha çok Alevi-Bektaşi inanç 

sistemi bağlamında ele alınmıştır. Bu çalış-

ma kapsamında göçebeliğin neden oldu-

ğu sosyal durum, taşra-merkez arasındaki 

akademik ve siyasal farklılaşma ve kurum-

sallaşma süreçlerinin oluşturduğu yabancı-

laşma üzerinden Anadolu kültür hayatının 

ataerkil düzenden marjinal ama egemen bir 

dile evrilmesi değerlendirilmiş ve bu marji-

nal alanın bir egemenlik dili üzerinden siya-

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

sal ironi aktarmaya yönelik var olma biçimi 

vurgulanmaya çalışılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Ata, Baba, Dede, 

Şah, Sultan, Bektaşilik, Devlet, İktidar.

ABCTRACT 

In the Anatolian culture, the words of 

ancestors, father, grandfather king and sul-

tan, used with the word saint, have mean-

ings in mythological, religious, economic 

and political aspects. In this article, the 

changes of this clan, have gained an influ-

ence and jurisdiction in the context of tribal, 

Sufism and opinion leadership, that occur 

over time are discussed in the context of 

the Alevi-Bektashi faith system. Through 

the alienation created by the institutional-

ization process, the social situation, caused 

by immigration and academic and political 

differentiation between provincial-center, 

the evolution of the Anatolian cultural life 

from patriarchal order to marijinal but dom-

inant language and the presence form of this 
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marijinal area is intended to convey a politi-

cal irony over the sovereignty languages has 

been explained in detail.

Keywords: Ancestor, Father, Grandfa-

ther, Shah, Patriarch, Sultan, Bektashi, State, 

Power.

Ataerkil Unvanlar

XII. yüzyıldan itibaren Orta Asya’da 

Türk mutasavvıfları arasında “şeyh, pîr” ve 

“halife” mânasında kullanılan “ata” kelime-

si, “terbiye eden, edep öğreten, yol gösteren; 

kendisine bağlananları kayıran ve koruyan 

şeyh” anlamına da gelmektedir. Türkler 

eskiden dinî bir kutsiyet de izâfe ettikleri 

menkıbevî şahsiyetlere, dervişlere, şeyhle-

re, ululara ve toplum içinde saygı kazanmış 

yaşlı kimselere ata veya bab (baba) unvanını 

verirlerdi (Alptekin, 1991: 32).

İslâm’ın ilk asırlarında din âlimlerine, 

âbid, zâhid ve mürşidlere baba unvanı ve-

rildiğine dair kesin bir bilgiye sahip değiliz. 

X. yüzyıldan itibaren çeşitli nedenlerle bazı 

meczuplarla münzevi sufîlere “bab” veya 

“baba” unvanının verilmeye başlandığı gö-

rülmektedir. XI. yüzyıldan itibaren baba un-

vanı, başta İran ve Azerbaycan olmak üzere 

İslâm ülkelerinde yaygın bir şekilde kullanıl-

maya başlanmıştır. Baba Kûhî (ö. 442/1050) 

ile Baba Tâhir-i Uryân da (ö. 447/1055) o yıl-

larda bu unvanla tanınan sufîlerdendir. Baba 

unvanı XII. yüzyılda Türkistan’da hâcegân 

yolunu tutan sufîlerle Yesevî dervişleri ara-

sında da ilgi görmeye başladığı için menkı-

belerde Ahmed Yesevî’nin mürşidi olarak 

adı geçen Arslan Baba ile Ahmed Yesevî’nin 

halifelerinden Zengi Baba ve Maçin Baba bu 

unvanla tanınırlar. Ata ile baba kelimeleri 

aynı anlamı taşıdığından Yesevî dervişleri-

ne önceleri ata denirken daha sonraları hem 

baba hem de ata unvanı verilmeye başlan-

mıştır. Örneğin Korkut Ata, İrkıl Ata, Çoban 

Ata, Zengi Ata, Mansur Ata, Sâhib Ata gibi 

şahıslar Türk dünyasında bu unvanı almış 

ünlü kişilerdir.

Anadolu’nun fethinden sonra buraya 

gelen sufî ve dervişler arasında baba un-

vanlı mutasavvıf ve şeyhler vardı. Bunların 

en tanınmışı, Babaî tarikatının kurucusu 

sayılan Baba İlyâs-ı Horasânî (ö. 637/1240) 

ile onun adına bir isyan hareketi gerçek-

leştiren Baba İshak’tır. Başta Hacı Bektâş-ı 

Velî olmak üzere Baba İlyas’ın halifelerin-

den çoğu ve ilk Bektaşîler baba unvanını 

kullanmamıştır. Bununla birlikte bu unvan 

XIII. ve XIV. asırda Anadolu’daki tasavvuf 

zümreleri arasında oldukça yaygındır. Ni-

tekim Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ile il-

gili rivayetlerde sık sık adları geçen Geyikli 

Baba ve Koyun Baba’dan başka Barakîler’in 

şeyhi sayılan Barak Baba ile Duğlu Baba, 

Avşar Baba, Postinpûş Baba, Somuncu 

Baba, Otman Baba ve Timur’un ziyaret et-

tiği Baba Süngü ile halifeleri bu unvanla ta-

nınan sufîlerdendir. Balım Sultan tarafından 

teşkilâtlandırılan Bektaşîliğin iki kolundan 

biri Babalar (Babagân veya Nâzenînân) ko-

ludur. Bektaşîliğin son şeklinde ise babalık 

belli bir eğitimden geçtikten sonra ulaşılan 

önemli bir makam haline gelir. (Uludağ, 
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1991: 365-366) Ayrıca bir esnaf kuruluşu 

olan ahî birliklerinin başkanları (Ahî Baba) 

ile gemi reislerine de baba (Baba Oruç) de-

nilmiştir (Alptekin, 1991: 33).

Alevîlik’te de ocakzâde dedeler bilge ve 

rehber atalığı temsil ederler. Bir kimsenin 

dede olması için dede soyundan gelmesi 

şarttır. Alevîler genellikle dedelerin Hz. Ali 

soyundan geldiğini kabul ederler. Dede, 

kendilerini dede olarak tanıyanlardan ikrar 

alır, âyinleri idare eder, bağlıları arasında çı-

kan anlaşmazlıkları çözümleme hususunda 

hakemlik yapar, suçlu görülenleri düşkün 

ederek uyarır. 

Anadolu’da Sünnî halk arasında da 

dede inancı önemli bir yere sahiptir. Ermiş 

bir kişi olarak düşünülen dedelerin ölüm-

lerinden sonra da insanlara yardımcı ve ya-

rarlı olacaklarına inanıldığından yatır diye 

bilinen kabirleri ziyaret edilerek buralarda 

mumlar yakılır, çaputlar bağlanır, dua edi-

lir ve dilekte bulunulur. Dedelerin, mezar-

larını bozan veya buralarda uygunsuz işler 

yapanları cezalandırdıklarına inanılır (Ulu-

dağ, 1994: 76).

Sonraları bir sufî unvanı da olan ve “yö-

netici, hükümdar, devlet başkanı” anlamına 

gelen sultan kelimesinin bir unvan olarak 

siyasî-idarî mânada ilk defa Abbâsî Halife-

si Hârûnürreşîd tarafından veziri Ca‘fer b. 

Yahyâ el-Bermekî’ye verildiği kaydedilmek-

tedir. Kelimenin İslâm dünyasında siyasî bir 

unvan olarak yayılması Selçuklular zama-

nında olmuştur. Kelime, sikkeler üzerinde 

ilk defa Selçuklu Devleti’nin kurucusu Tuğ-

rul Bey adına 435’te (1043-44) Hemedan’da 

bastırılan parada “es-sultânü’l-muazzam” 

şeklinde yer almıştır. XI. ve XII. yüzyıllarda 

Farsça bir unvan olan “şah”la birleştirilerek 

“sultanşah” şeklinde bilhassa şehzadeler 

için özel bir ad olarak kullanılmıştır. İran 

coğrafyasında İlhanlılar’ın kuruluşunu ta-

kip eden yıllarda yerini Türkçe “ilhan” ve 

“han” unvanlarına bırakmıştır. Kaynaklar-

da İlhanlı hükümdarlarından ilk defa Ah-

med Teküder’in (1282-1284) İslâmiyet’i ka-

bulünün ardından han unvanı yerine sultan 

unvanını kullanmaya başladığı kaydedil-

mektedir (Öztürk, 2009: 496). 

Sultanın, XIII. yüzyıldan itibaren siyasal 

anlamı dışında zaman zaman sufî, ârif ve 

mutasavvıflar için de kullanıldığı görülmek-

tedir. Devlet adamları ve onların çocukları 

dışındaki bütün bu kullanımların odağında 

velilik kültü yatmaktadır. Halk, en büyük 

saygıyı ifade edebilmek için dünyada yücel-

tilebilecek en yüksek makamla hitabı uygun 

bulmuştur. Eyüp Sultan, Baba Sultan, Abdal 

Musa Sultan, Balım Sultan, Hacım Sultan, 

Pir Sultan, Emir Sultan, Aşıklı Sultan, Mü-

hürlü Sultan ve Karaca Ahmet Sultan gibi 

pek çok manevi şahsiyet için “sultan” nisbe-

si kullanılmıştır.

Kuruluş sürecinden itibaren tasavvuf 

öncüleri için kullanılan “sultan” ve “şah” 

gibi siyaset alanına ilişkin unvanlar, ilk ba-

kışta sufî düşüncesinde devletli patronaj 

modellemesi izlenimi vermektedir. Ege-

menliğin ve özneleşmenin bir süreç olarak 

işlev gördüğü Osmanlı toplum düzeninde 
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özne modelleri din, tasavvuf, siyaset, aka-

demi ve ekonomi üzerinden icra edilmiştir. 

Gönlü bir ülke ve gönülde taht kuran kanaat 

önderlerini de padişah olarak gören kültür, 

içinde yaşadığı siyasal sisteme uygun bir hi-

yerarşi düzenini manevi alanda da uygula-

mış olabilir. 

Tasavvuf düşüncesinin kurumsal bir 

yapıya dönüşme süreci ile Asyalı Müslü-

man toplumların gelenekçi bir devlet düze-

nine sahip olmaları arasında bir eş zaman-

lılık söz konusudur. Bu yüzden de iktidar 

alanları açısından birinin diğerini gölgede 

bıraktığını söyleyebilmek için zamana ihti-

yaç olduğunu düşünsek de durumun devlet 

lehine bir başlangıç evresini ifade ettiğini 

söylemeliyiz.

Baba sultanların, şah-ı velayetlerin ve 

padişah-ı devranların varlığından birkaç 

yüzyıl sonra bahsedilmeye başlanacaktır. 

Dönemsel olarak bakıldığında, tasavvuf ha-

reketinde siyasal iktidar simgelerinin kulla-

nılmaya başlandığı yılların, kuruluş evresi-

nin tamamlandığı ve tasavvuf düşüncesinin 

kurumsallaştığı nispeten yerleşik düzene 

geçildiği dönemlere denk düştüğü görüle-

cektir.

Oğuz Adanır, özneliği seçkinlerin teke-

linden kurtarma eylemi olarak tanımladığı 

bu özneleşme sürecinin Batı’da kiliseyle bir-

likte başladığını ve ahlakî, bilimsel, politik 

ve ekonomik özne tiplerini ortaya çıkardığı-

nı belirtir. Yazar, Osmanlı potlaç düzeninde 

bütün bu özneleşme alanının tek bir öznede 

toplanmış olduğunu söyler. Kendisine dinî, 

siyasal, ekonomik ve politik nitelikleri tem-

sil etme hakkı verilmiş olanlar, bunları doğal 

hakları olarak görmeye başladıkları zaman 

öznelleşme süreçleri de başlamış olur. Bu, 

mutlak hakimiyet ya da despot olma arzusu 

olarak görülmez. Çünkü “o, nesnenin ken-

disine hazırlamış olduğu tuzağa düşerek 

özneleşme sürecini başlatmak zorunda olan 

kişidir.” Çünkü Osmanlı düzeninde sultan, 

ekonomik gücü aracılığı ile politik, ahlakî 

ve bilimsel liderliği de oynamaya çalışır fa-

kat işler tersine dönünce de onun bu yegane 

özne olma durumuna kendiliğinden katkı-

da bulunanlar, kendi özneleşme alanlarında 

yol almaya ve daha sonra kendi öznelikle-

rini ilan etmeye başlayacaklardır (Adanır, 

2010: 54, 154).

Ahlakî ve bilimsel gücün öznesi ule-

madır. Bunun muhalefet kanadında pir ya 

da şeyh yer alır. Politik ve ekonomik gücün 

öznesi olan padişah, bu konuda yardımcıla-

rı olmadan bu alanın yegane öznesi olama-

yacağı için diğer alanlardaki güç sahipleri 

ile ayrıcalıklı bir ilişki içerisinde olur. Bu 

sarmal ve ikircikli ilişki, güç dengeleri ölçü-

sünde öznenin politik, ekonomik, ahlaki ve 

bilimsel yönünü belirleyecektir. Böylelikle 

ister istemez kendi dışındakilerin özneleş-

me dinamizmini de zinde tutmuş olacaktır. 

“Despotun son sözü söylemesine gerek kal-

madığı gün, herkes kendi özneliğini ilan et-

miş olacaktır.” Adanır, muhalefet kanadın-

da gördüğü şeyhin bütün bu nitelikleri tek 

başına denetlediğini düşünür. Dahası bir 

derebeylik modeli olarak tıpkı bir padişah 

gibi davranmak zorunda kalacaklarını ifade 
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eder. Ona göre bu iktidar, veren elden alan 

ele dönüşmüş olan bir özneleşme süreci ola-

rak kabul edilir (Adanır, 2010: 154-172).

“Kutlu ata” kültünün İslam öncesi Arap 

toplumlarında “seyyid, şerif ve şeyh” keli-

meleri etrafında varlığından haberdar olu-

yoruz. Asil bir soydan gelen seyyidin, ka-

bilesi üzerindeki otoritesi ona duyulan say-

gıyla ilgiliydi ve bunun kazanılması asalet, 

zenginlik, cömertlik, ticarî ve malî alanda 

maharet, yaşça büyüklük, yiğitlik, hitabet 

ve hilim gibi niteliklerle mümkün oluyordu. 

Nüfuz sahibi bir kimse olmasına rağmen 

görevlendirme ve cezalandırma yetkisi bu-

lunmadığı için mutlak bir otoriteye sahip 

olmayan seyyid, kabileyi meydana getiren 

aile liderlerinden oluşan kabile meclisiyle 

istişare ettikten sonra karar verebilirdi. Söz-

lükte “efendi, bey, önder, sahip, faziletli, 

kerim” gibi anlamlara gelen seyyid kelime-

si, Kur’ân-ı Kerîm’de “toplumda seçkin bir 

yere sahip olan kimse” (Âl-i İmrân 3/39) ve 

“kadının kocası” (Yûsuf 12/25) mânalarında 

yer alır. Terim olarak ise “şerefli, asil soylu, 

onurlu, kutsal, mübarek” mânasına gelen 

şerîf ile birlikte “nesl-i pâk-i Muhammedî’ye 

mensup olup yücelmiş olan” anlamında Hz. 

Peygamber’in Hz. Ali ile Fâtıma’dan doğan 

torunlarıyla onların soyundan gelenler için 

unvan olarak kullanılmıştır (Küçükaşçı, 

2009: 40-41).

Alevî-Bektaşî inanç sisteminde de silsi-

leye yönelik bir erdem aktarımı hüküm sür-

müş, Anadolu yerleşim düzeninde Türk ya 

da Kürt fark etmeksizin aşiretli kümelenme-

lerde seyyidlik kurumunun çok yönlü işlevi 

varlığını hissettirmiştir. Abbasiler dönemin-

den beri nakibüleşraflık kurumu üzerinden 

sürdürülen seyyidlik şecere sistemi, Osman-

lı düzeninde de etkin olmuş ve hemen her 

dönemde seyyidlikle siyasal tolerans arasın-

da bir ilişki olmuştur.

Anadolu Alevî toplumlarında, coğraf-

yanın ve siyasal hareketliliğin de etkisiyle 

babadan oğula geçen seyyidlik, aşiret reis-

liği ve dedelik kurumlarının da eklenmesiy-

le bir siyasal ve ekonomik güç, nüfuz alanı 

meydana getirmiştir. Seyyid ya da dedenin 

aşiret reisi olması gerekmediği halde sey-

yidlerin birden çok aşirete nüfuz edebilme-

si, bu mistik güçle mümkün hale gelmiştir. 

Tarihte görülen yanlış uygulamalardan da 

anlaşıldığı üzere, zaman zaman son derece 

keyfî bir feodal sistemin bölgesel etkinliği 

için seyyidlik kurumu da alet edilmek isten-

miştir. 

Şu halde seyyidlik kurumunun, “kutlu 

ata” kültünün dinî orijinli olmakla birlikte 

ataerkil bir dinamikle işleyen sosyo-politik 

bir etkinlik alanından beslendiğini söyleme-

liyiz. Nitekim etnik bir silsileye dayanan bu 

kurumsal yapının zamanla pek çok etnisite 

içerisinde nüfuz kazandığı görülür. Çünkü, 

Abbasiler ve Osmanoğulları döneminde ver-

gi muafiyeti, sosyal ve ekonomik imtiyazlar 

gibi ayrıcalıklar yanında, siyasal anlamda da 

bir güvence anlamına gelen seyyid unvanı, 

ispatı çok zor olan dönemlere gelindiğinde 

bir sığınma alanına da dönüşür.
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Yüzlerce yıl pek çok alanda işlev gören 

seyyidlik sisteminin yaygınlaşmasının ve 

muteber sayılmasının temel nedeni şüphe-

siz peygamber sevgisidir. Fakat toplumla-

rın inanma ihtiyacı yanında coğrafyanın ve 

içerisinde bulunulan sosyo-politik koşul-

ların sağladığı bir mitik olgunun varlığı da 

unutulmamalıdır. Ortaya çıkan bütün bu 

unvanların eril ya da dişil olması bütünüyle 

sosyal koşullara bağlı olan yüce birey kül-

tünün, dinî bir form üzerinden var olma bi-

çimi olarak anlaşılmalıdır. İlkellerin dini ile 

aramızdaki mesafe, çağlar dolayısı ile algı-

lamayı zorlaştıran kurumsal değişimlerden 

kaynaklanır. Bu yüzden inanç konusunda, 

her zaman olduğu gibi anlaşılması zor sim-

geler ve semboller yığını ile karşı karşıya 

kalırız. 

Dervişin Devleti

Dervişlerin ve taliplerin, siyasal ikti-

darla kuruluş ve gelişme evresinde nasıl bir 

ilişki içinde oldukları, kültürün bütün şube-

leri için önem taşıyan bir konudur. Siyasal 

gücün kuruluş evresi, sosyal ve kültürel an-

lamdaki yerleşik düzene elbette öncülük et-

miştir. Devlet düzeni adı verilen sistematik 

ve bütüncül kurum, belirli bir refah düzeyi 

söz konusu olunca gerçekleşmiş olur. Bu dü-

zeyin sağlanması için zorunlu olan kaos ve 

savaş hali, devleti oluşturan bütün toplum 

kesimleri için de bir kaos durumunu ifade 

eder. Fakat geniş bir coğrafyaya yayılmış ve 

üç yüz yıllık bir göç sürecini yaşayan Ana-

dolu toplumu için ne devlet ne de sosyal 

kesimlerin homojen bir refahından bahset-

mek mümkün değildir. Konaklanan ya da 

yerleşilen coğrafyanın özelliklerine göre de 

oldukça çeşitli yerleşim düzenlerinden ve 

devlet geleneklerinden söz edilebilir.

Devletin tasavvuf konusundaki resmi 

politikası son yüz yıldır önemli bir tartışma 

konusu olmuştur. Osmanlı yükselme döne-

mindeki kitabî etkinliğin siyaset ve bürokra-

si kurumuna da etki ettiğini söylemek yanlış 

olmaz. Sosyal hayatın önemli sivil toplum 

örgütleri olan tarikatlar için de benzer bir 

durum üzerinden kıyaslama yapılır. Bu dö-

nemde medreselerde İslamî ilimlerin ağır-

lık kazanması ve böylece akademinin fıkıh, 

kelam, akaid, hadis ve tefsir gibi alanlarda 

yazılı kültür eserleri üzerinden donanmaya 

başlamasıyla kuruluş dönemi, şifahî gele-

nekli avam dinine yönelik ilk eleştiriler ge-

lişmeye başlar.

O dönemde, atalar kültü, sözlü gelenek 

ve yerleşme dönemi kaosu içerisinde yeni 

dini, akademik anlamda öğretecek bir sınıf 

yeni yeni oluşmaktadır. Halbuki Anadolu 

dışında kelamî konularda önemli bir mesafe 

katedilmiş, tercümelerin başlaması ve Arap-

ça eserlerin ulaşılır hale gelmesiyle birlikte 

öz eleştiri süreci de başlamış olur. Tasav-

vuf düşüncesi, söze ve istidlale dayanma-

yan bir inanma yoludur. Fakat, o dönemin 

koşullarında ashabın Hz. Peygamber’den 

istemediğini ulema halka sormaya başla-

mış, halkın yüzlerce yıllık inanış sistemini 

değersizleştirmiştir. Örneğin Kınalızade Ali 

Efendi, bilginin incelikleri, Kur’an’daki mü-

teşabih ayetler, kaza ve kaderin gizemi, şeri-
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at ve hikmetin esrarlı meseleleri konusunda 

avamın sorgulama içinde olmasını bir afet 

olarak görerek avamdan beklenenin sadece 

ibadet ve iman gayreti olduğunu ifade eder 

(Kınalızade, 1248: 205).

Bu konuya tasavvuf çevrelerinin ba-

kışı bugün oluşan beklentiden farklıdır. 

Örneğin, özellikle geç dönem Nakşîliğinin 

siyasetle ilişkileri abartılı şekilde bütün 

Nakşibendî geleneğinin bir özelliği olarak 

tanıtılır. Halbuki Miladi 9. asırdan itibaren 

başlayan ve daha sonra Yeseviye, Kübreviye 

ve Nakşibendiye öncülerinin dahil olduğu 

Orta Asya şeyhlerinin büyük bir kısmı aynı 

esasları paylaşıyordu. Şeriata bağlılık, bir 

şeyhin denetimi altında olmak, bazı durum-

larda siyasî faaliyette bulunmaktan ibaret 

olan bu esaslar Bahâeddin Nakşibend’den 

sonra Ubeydullah Ahrâr, Ahmed-i Sirhindî 

ve Hâlid el-Bağdâdî’de korunarak merkezî 

bir doktrin niteliği kazanmıştır (Algar, 2006: 

335-6).

Bu yüzyılarda, değişim süreçlerinin ve 

çatışma ortamlarının devam ettiği bölgeler-

de göçebe ve savaşçı devletlerin hareketlili-

ğine inat, halkta yerleşik ve dingin bir sos-

yal hayatın devam ettiği unutulmamalıdır. 

Savaş, kazanç ve dünyalı hengamelere itiraz 

eden sufînin kurduğu bireysel dünyanın bir 

iktidar evrenine dönüşmesi uzun zaman al-

mıştır. Tacını tahtını terk eden, sufî Bestamlı 

Bayezid bu çatışmanın en önemli örneği ola-

rak aktarılır. Elbette tasavvufun anlatısı, biz-

lere kutsalcı üslubundan kaynaklı şatafatlı 

bir iktidarın terk edildiğini aktarmaktadır.

Zaten kuruluş süreci tasavvuf düşün-

cesinin melamet veya fütüvvet eksenli bir 

meşrebe dayanıyor olması sufîye bu yolun 

siyasal, ekonomik, sosyal ve dinsel bir ik-

tidar alanı açmış olduğunu düşündürmez. 

Çünkü melamet, bireyin kendisine bile böy-

le bir haz alanı için izin vermemesini öğütle-

yen bir dünya görüşüdür. Maddi ve manevi 

bütün dünyalı değerleri değersizleştirmenin 

içselleşmesi demek olan bu terk anlayışında-

ki dervişin devlet imgesinden nemalanmak 

istemesi başlangıçta ironi ile izah edilebilir.

Bu sükunet, coğrafyanın sağladığı gü-

venlik ve refahı temin eden koşullar değiş-

tiği zaman siyasal, ekonomik ve yerine göre 

dinsel bir kavgaya da dönüşebilmiştir. Ab-

dal Musa Velayetnamesi’nden öğrendiği-

mize göre Toros Dağları’nın güvenli mevki-

sine rağmen tehdit söz konusu olduğunda 

savaşçı bir eylemsellik derhal devreye gir-

mekte ve ister istemez siyasal ve ekonomik 

anlamda güce ve iktidara mal olan bir sonuç 

ortaya çıkmaktadır.

Bugün için mezhepçi bir taassup ile, 

coğrafyanın bir bölgesine özgü ayrılıkçı bir 

toplumsal hareket modeli üzerinden de-

ğerlendirilen bu siyasallaşma, özellikle Ba-

bailer İsyanı’nın oluşturduğu algı sonucu, 

Anadolu’nun bütün kesimlerinde homojen 

bir siyasal hareketin bulunduğunu düşün-

dürmüştür. Bu kadim yanılgı; değişimi, 

coğrafyanın dönemsel koşullarını ve sufî 

hareketin o dönem için birbirinden habersiz 

marjinal yaşantısını bilmemekten kaynak-

lanmaktadır.
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Göçebenin Kayıtsızlığı

Kuruluş dönemi ekonomisi, başlangıçta 

hayatta kalmaya dönük bir hayvancılık dü-

zenine dayanır. Konar-göçerliğin gereği ola-

rak sermayenin üretim araçlarına yüklen-

mesine ilişkin o günkü koşullarda çok ciddi 

riskler bulunmaktadır. Sürekli yer değişik-

liği, yabani hayatın almak istediği bedel ve 

en önemlisi de yağmacı savaş düzeni. Eko-

nominin, dışa bağımlılık olgusunun geçerli 

olmadığı bir yaşam tarzına dayanması se-

bebiyle üretim, bölgesel kolektiflerin hayata 

tutunmasından ibaret kalmıştır. Dolayısıyla 

da esnaf sınıfının oluşması, şehirli yaşam 

evresine kalacaktır. İhtiyacı karşılayan her 

türlü üretim, yerleşim bölgesinden sağlan-

maktadır ve şayet ortada ciddi bir yaşam 

sorunu varsa, yerleşilen bölgenin sorunu ol-

duğu için daha elverişli bir coğrafya arayışı 

ile bu sorun giderilmektedir.

Anadolu yerleşimindeki kuruluş evre-

sinde, siyasal iktidar da bu düzene tabi idi. 

Üretici sınıfı oluşmadığı gibi asker, bürok-

rat ve din adamı sınıfı da yoktu. Bu koşul-

larda ahlak, ekonomi, siyaset ve din alanla-

rında olduğu gibi sufî hareketin de “baba” 

ve “dede” gibi ataerkil aile düzeninden 

kıymetlendirildiğini görmekteyiz. Çünkü 

içinde bulunulan koşullarda erdem ve gücü 

simgeleyen, kan bağına dayalı ve manevi 

tarafı olan bir yüce birey kültüdür. O koşul-

larda da bunu sağlayan yüce birey, yaşlı bir 

kutlu atadır. 

Yaş, bugün bile bütün donanımsızlıkla-

rı ile dahi olsa tek başına kültürel, sosyal ve 

manevi bir gücü ifade eder. Erdemi, tecrü-

beyi ve büyüyü karşılar. Hayatta uzun süre 

kalabilmeyi başarmış olan bir kişi, yaşam 

kahramanı olarak görülür. Bizim bilemedi-

ğimiz tanıklıkları, yaşlı bilgenin erdemini, 

uzun yaşamı da sahip olduğu büyüyü ifade 

eder. Büyücülerin sadece yaşlılar arasından 

seçilmiş olması boşuna değildir. Yaşlılardan 

aynı zamanda korkarız, çünkü onların ola-

ğanüstü güçleri olabileceğine inanırız. 

Babalık ve dedelik kurumunun Alevi-

Bektaşi kültüründe devam etmesinin sebebi 

de budur. Bugün bile Alevi-Bektaşi yerleşim 

bölgelerinin ortak özelliği, geçiş yollarından 

uzak, sarp, dağ ya da vadi yamaçlarında 

gizlenmiş göçerler yerleşimi olmasıdır. Yüz-

lerce yıl, kuruluş dönemi jargonu, yaşam 

düzeni ve kurumsallaşmakta olan ortodoks 

yapıya nazaran geç kalmış tasavvuf anlayışı 

bu coğrafyada belli ölçüde otantik yapının 

korunmasına izin vermiştir. Bu yüzden de 

kutlu kişi kültü, kan bağıyla aktarılan bir 

baba ya da dedeye miras bırakılarak bu-

güne kadar değişmeden devam etmiştir. 

Mevlevilikteki dedelik de Mevlana okulu-

nun Kalenderî Şemsî bir meşrebe dayanıyor 

olması sebebiyledir. Mevlevilik, bugünkü 

tabirle Alevi-Bektaşi yerleşimcilerin şehirli 

ve kurumsal modelidir. Sonuçta her ikisi de 

Horasan okulundan ve meşrebinden beslen-

mektedir.

Göçebelerin karakteristik hoyratlığı, 

bedevi karakteri ve doğadan öğrenilen öz-

güveni sebebiyle, merkezden farklı olarak 

taşraya özgü dinî-tasavvufi hayata ilişkin 

pek çok şey söylememize izin vermektedir. 
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Cumhuriyet Anadolusunda, Köprülü’nün 

önemli katkılarına rağmen politik tarih ya-

zıcılığı sebebiyle bugüne kadar tabu haline 

gelen bazı yaklaşımlar etkisini hala sürdür-

düğü için taşralı sosyal yapılar konusunda 

hala önyargılarımız bulunmaktadır.

Bu yaklaşıma göre, Türklerin İslam-

laşma sürecinde eski inanç sistemini örf ve 

ananeye dönüştürüp kendi geleneklerine 

uygun olarak Türkmen babalarının telkin 

ettiği inançları kabul etmeleri, kelam alim-

lerinin felsefe tartışmalarından uzaklaşma 

isteklerine bağlanır. Halbuki tanışık bu iki 

grubun, çatışmadan çok tabiata özgü doğal-

lığın bir sonucu olarak uzaklaşmasından ve 

arada uzun sürede bir mesafe oluşmasından 

söz edilebilir. Bu mesafe, bilinçli bir lakayt-

lığın sonucu değil merkez dışında, taşranın 

ve göçebeliğin oluşturduğu özgüvenden 

kaynaklanan bir kayıtsızlıktır.

İbn Haldun’a göre hadari ve bedeviler 

arasında tasavvufi hayat açısından önemli 

bir avantaj farkı vardır. Ahlak bakımından 

aşırı uçlardan uzak, öğrenme ve kavrama 

konusunda keskin bir zihne sahip, yeme 

içme konusunda da kalbe kasvet ve nefse 

gaflet verecek bolluktan uzak olan göçebe-

ler, din ve ibadet konusunda bolluk ve refah 

içinde yaşayanlara göre daha ileri seviye-

dedirler. Ayrıca taşralı bedeviler, “ilk fıtrat 

üzere bulundukları için kendilerine gelen 

şeyi kabule hazır olurlar” (Şeker, 2011: 149-

150). Çünkü onların din tasavvuru, henüz 

kitabî olandan uzak, coğrafyada şekillenen 

mitolojik bir inanma sistemine dayanır.

Türkistan coğrafyasından ayrılmakla 

mitik kodlarını kaybetmeyen toplum, bir 

taraftan bu evrensel arketiplere bağlı hayatı 

sürdürürken bir taraftan da yeni coğrafyada 

yeni dine ait mistik bir yapıya uyum sağla-

maya çalışmaktadır. Bir anlamda firar kapısı 

olan tasavvuf, iki kutuplu bir sosyal hayatın 

oluşmasında her dönem belirleyici duru-

munda olmuştur. Bir uçta, hayat karşısında 

devamlı bir nefis mücadelesi ile sonuçlanan 

ölüm, diğer uçta da coşkun bir anarşi, Ana-

dolu halklarının siyasal çizgideki itaatkar-

lığını belirleyen iki uçlu bir mızrak görevi 

görmüştür.

Batınilik olgusunu hazırlayan sosyo-

politik ortam, pek çok yansımaları ile top-

lumların ve siyasal sistemlerin hafızasını 

tazelemeye yönelik, egemen devlet gözüy-

le sürekli tehdit algısı ürettiği için, marjinal 

sufîliğin ister istemez kendi kendine yetin-

meyi sağlayan bir özgürlük alanı pek çok 

taşralı göçebeyi peşinden sürüklemiş, şehirli 

merkez kültür açısından da bir ev sahipliği 

duygusu oluşmasına olanak tanımıştır. Biri-

nin diğerini yadırgadığı bu yapı, diyalektik 

düzlemde ele alınması gereken bir olgudur. 

Hamaset ve anarşi, doktrinleşen yapıla-

rı nedeniyle, bugüne kadar bu çatışmanın 

sağlıklı bir şekilde ele alınmasına da engel 

olmuştur.

Hırkalı Padişahlar

Ekonomik, siyasal ve sosyal anlamda 

kent ile taşra arasında önemli bir fark bu-

lunmaktadır. Fakat saray ve eyalet merkez-

lerinde durum bütünüyle farklılık göster-
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mektedir. Bedevi ve göçebe boylar, atılıma 

müsait ve asi yapıları nedeniyle zaman za-

man Selçuklu sultanlarının merkezi otorite-

sinden kaçarak idarenin uzağındaki mıntı-

kalara ve sınır boylarına doğru bir hareket 

halinde oldukları (Şeker, 2011: 115) için de 

taşra ile şehir arasındaki mesafe, taşranın 

kendine özgü, alternatif ve dinamik bir ka-

rakter oluşturmasına izin vermiştir.

Yüzlerce yıl değişmeden devam eden 

Anadolu kırsalındaki sosyal düzen, kuru-

luş dönemi tasavvuf yapısının korunmasına 

büyük ölçüde katkı sağlamıştır. Meşrep ba-

kımından iki kutuplu bir yapılanma, özün-

de benzer bir iptidailiği hep sürdürmüş, 

ister Sünni ister Alevi-Bektaşi, hiçbir taşralı 

kanaat önderi, şehirli ve kurumsal tekkenin 

ekonomik ve siyasal kazanımlarını elde ede-

memiştir.

Osmanlı yükselme dönemi kentleri, her 

geçen gün daha da kurumsallaşan şehirli si-

yasal sistemin etkisini hissetmeye başlamış-

tır. Bu değişim, pek çok sosyal yapının sim-

gelerle kendisini aktarmasına ve semboller 

dünyasının oluşmasına neden olmuştur. Öz 

ve işlev, yerini gösterge ve imgelere bırak-

maya başlamış, her alanda başlayan profes-

yonelleşme, tasavvuf dünyasını da peşin-

den sürüklemiştir. Kuruluş süreçlerindeki 

babalar ve dedeler de sultanlaşma evresine 

geçmiş ve kent merkezlerindeki kurumsal 

tekkeler, o güne kadar siyasal iktidarın sa-

hip olduğu pek çok alanda varlık göster-

meye başlamıştır. Böylelikle de başlangıçta 

melamet/fütüvvet odaklı zühd anlayışı, 

siyasal bir güce de sahip olabilen akademi 

kurumlarındaki muktedir takvacılara yerini 

bırakmaya başlamıştır.

“Pir”, “baba”, “dede” ve “ata” unvanla-

rı ile anılan manevi şahsiyetlerin, Anadolu 

kuruluş dönemi ataerkil ve anonim yaşam 

tarzı ile şekillenen bilge tipinin tasavvuf 

alanındaki öncüleri olduğunu ve kültürel, 

dinsel, ahlaki, ekonomik ve siyasal güçlere 

de hükmettiklerini söyleyebiliriz. Bu yapı, 

mitolojik bağlamda ilkel dönem yerleşim 

düzenini de ifa etmektedir. Büyük Selçuk-

lular dönemi Asya topraklarında kurumsal-

laşma sürecine tanık olan bu göçer toplum, 

Anadolu’da da bir kent ve devlet kurum-

sallaşmasına el vermiştir. Zaman içerisinde 

“gazi” unvanını alan beyler, hanedana men-

sup olunca “han” unvanını almış, tümüyle 

şehirli ve saraylı sisteme geçince de “sultan” 

olmuşlardır. Klasik dönem sayılan yüksel-

me evresinde de İran etkisiyle “şah” ve “pa-

dişah” unvanına sahip olmuşlardır.

İslam, Anadolu’ya göç eden Türkle-

re devlet baskısı altında empoze edilen bir 

dünya görüşü olmamıştır. Şamanist, şi-

facı ve nispeten büyülü hayat, tasavvufta 

da varlığını sürdürebileceğini görmüştür. 

Devletleşme sürecine geçen toplum, din ko-

nusunda da evrim geçirmiş, hiçbir zaman 

bütünüyle ilkel dinle ilişkisini kesmemiştir. 

Bu süreçte Şamanizm ile Müslümanlık ara-

sındaki ilişki, Anadolu toplumlarının din ve 

devlet ilişkilerinde işlevsel bir değişikliğe 

ihtiyaç duymamış, sadece ritüeller, imgeler 

ve göstergeler farklılaşmıştır. Din ile devle-
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tin sıkı ilişkisi dinin ya da devletin kendine 

özgü, kendine muhtaç kılan karakterlerin-

den çok kentli siyasal sistemin iktidar yapı-

sından kaynaklanmıştır.

Kurumsal ve kentli devlet, bütün güç 

ve iktidar alanlarına nüfuz edebilecek bir 

kudrete ancak şehir modelinde sahip olabil-

miş, ekonomik, sosyal ve siyasal anlamda o 

günkü koşullarda varlığını hissettirebildiği 

sürece devlet olduğunu kabul ettirmiştir. Bu 

her zaman böyle olmuştur. Gidilemeyen yer 

devletin değildir. Bu yönüyle boydan boya 

binlerce kilometrelik Osmanlı coğrafyasın-

da devletin varlığından bahsedilemezdi. 

Taşranın şamanist, büyücü, köylü, toprağa 

bağlı, hoyrat ve özgür yaşamı, kendi dere-

beyleri nispetinde iktidar sembollerini oluş-

turmuştu.

Bu coğrafyalarda yaşayan yerli halkın 

bozulmayan geleneği yanında, göçerlerin il-

kel dini de hüküm sürmektedir. Az çok yeni 

dinle tanışan Türkmen boyları, adına tasav-

vuf da demeyecekleri bir metafizik düşünce 

üretmiş, atalar kültü ile yeni dini sembolik 

anlamda birleştirmeye çalışmışlardır. Fakat 

Türkistan ve İran coğrafyalarından göç sıra-

sında karşılaşılan fütüvvet/melamet neşve-

sinin lezzetini alan kimi boylar Anadolu’da 

girebildikleri kalıba göre taşralı bir tasavvuf 

düşüncesini yaşatmaya başlamışlardır.

Bu dünya görüşünün karakteri birkaç 

sebepten batınî olduğu için söylem de esrar-

lı olmak zorunda kalmıştır. Bu taşralı dünya 

görüşü, ehliyetli kelamcıların felsefe diline 

benzemediği ve bu zarfla sunulmadığı için 

yol kazalarına neden olmuştur. İnsanlık ta-

rihi kadar eski olan itham ve ihbar gelene-

ği, Anadolu coğrafyasında da sosyo-politik 

ve sosyo-ekonomik egemenlerini üretmiş, 

zümreler çatışması için Anadolu’ya özgü 

iddialar üretilmeye başlanmıştı. Rafizî, mül-

hid ya da zındık gibi kesin hükümlerle itham 

edilen taşralı halkın, siyasal ve entelektüel 

egemenlik karşısında felsefe yaparak meş-

rulaşacağı bir zemin henüz oluşmamıştı.

Avam zaten bu kurumsal felsefe dilini 

de bilemediği için avamdır. Fakat felsefe 

insanlık tarihi boyunca devam edecektir. 

Şiir ve menkıbe üzerinden Anadolu’da yeni 

bir kapı açılmıştır. Tasavvuf düşüncesi, ne-

redeyse yeryüzünün yarısında felsefenin 

etkinliğini ve yoluna devam ettiğini kanıt-

lamaktadır. Atalar kültü, sözlü gelenek ve 

kaos ortamı inanılmaz bir anlatı geleneği 

üretmiş, istiareli ve belagatlı anlatı yerine 

yeni coğrafyada nefes, deyiş ya da menakıb-

nameler hüküm sürmüştür.

İddia edildiği gibi bu anlatım aracı bir 

gizlenme ve ithamdan saklanma yöntemi de 

değildir. Koşulların elverdiği hikmet, sözel 

formları kullanmak zorundadır. Öyle ol-

masaydı şathiyelerden hiç bahsetmememiz 

gerekirdi. Elbette ithamlara ve ağır ceza-

landırmalara tanık olunmuştur. Bu konuda 

aşıkları cesaretlendiren çok değerli bir öz 

bulunmaktadır. Hakikat yolunun haklılığı-

na inanmış yol erliği, bütün egemen norm-

ları gözardı etmek için yeterli görülen bir rol 

model olmuştur.
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Dervişin kendisini devlet içinde görme-

sindeki ironik yan da tam olarak bu duruş-

la ilgilidir. Hakikatli yolcunun zirveye göz 

dikmesi anlamına gelen bu tavır, şathiyeler-

deki kutsala, yasak çizgide teğet duran cam-

baz cesaretidir. Bu bir oyun görünümlü an-

latı biçimidir. Tehlikenin farkında olarak en 

yakın noktaya kadar gelebilme oyunudur. 

Zahire göre karar veren zahidler, bu oyunu 

ve oyundaki gösterileri suç saydıkları için 

de oldukça cazip bir gösteridir. İddia ve it-

hama ilişkin malzeme ortaya çıkar çıkmaz 

avam ve havas içerisinde bulunan gammaz-

lar yordamıyla halledilirler. Devlet ve devlet 

fetişleri de bu oyunun araçlarından biridir. 

Devletli imgeler, Kızıldeli Sultan’ın elindeki 

tahta kılıç gibidir. 

Başlangıçta Yesevî tarzı bir söylem ve 

Bektaşî meşrebindeki bir erkan hüküm sür-

mekte iken zamanla baba ve dedeler rehber-

liğinde taşrada kendine özgü bir kurumsal-

laşma süreci de yaşanmıştır. Bu yaşam dü-

şüncesinin şehirde geçirdiği süreç ise elbette 

büyük ölçüde farklılık göstermiştir. Şehir, 

devletin düzenli olarak erişebildiği bir alan 

olması bakımından akademik yapının da 

gelişmesini kontrol etmiştir. Medrese, cami, 

külliye ve tekkeler gibi kurumlar, devletle 

de ilişkili birer misyon kurumları durumu-

na gelmiştir.

Artık saraylı devlet, siyasal, kültürel, 

ekonomik ve dinsel anlamda iktidarı temsil 

etmeye başlamış olur. Taşrada kalan kimi 

gezgin kimi yerleşik melamet ocaklıları, 

kendilerini bu iktidarın dışında görmeye ve 

hissetmeye başlarlar. Kimi zaman fiziksel 

temas düzeyinde çatışma hikayelerinin on-

larca yıl süren etkisi ile kimi zaman da sü-

rekli değişim gösteren kurumsal tasavvufun 

kırsaldaki meşrepten sürekli uzaklaşıyor ol-

ması, pek çok yabancılaşmayı da elbette be-

raberinde getirmiştir.

Devlet; mezhep, meşrep ve siyaset ala-

nında seçkinci ve özenli bir akademik yapı, 

din kurumlarında olduğu gibi tasavvufta 

da şekilci bir profesyonelliği böylece hazır-

lamış olur. Dönemin iktidar organlarıyla da 

yüzleşen ve her geçen gün devlete yaklaşan 

şehirli tasavvuf yapısı taşrada kalan şama-

nist, Alici ve kırsal dervişliği yoz ve iptidaî 

bulduğu için ithamlarda bulunarak egemen-

lik alanını paylaşmak istemez.

Bu iki taraflı yabancılaşma, siyasal ko-

şulların da etkisiyle taban tabana zıt iki dün-

ya görüşüne dönüşmüştür. Birincisi devlet 

erkine yakın, ondan nemalanan, onu tasvip 

eden ve zaman zaman da siyasal iktidarın 

gücüne el uzatan siyasal bir egemenlik ala-

nına dönüşürken taşralı yapı, içine kapalı, 

münzevi, küskün ve kendi iktidar alanının 

alternatif siyaset planını icra etmekteydi. 

Melamet düşüncesinin, egemen ve sembol-

cü iktidar alanını yadırgayıcı söylemi ve din, 

siyaset ve ekonomi alanlarında iktidar sem-

bolü olan “padişah” olgusuna olan suçlayıcı 

ve muhalif yaklaşımı, müstehzi ve alternatif 

bir sufî söylemini ortaya çıkarmıştır.

“Gönül sultanı” ifadesi ile, popüler 

karşılığını bulan bu söylem, başlangıçta 

melamet/fütüvvet odaklı bir tepkiyi kar-
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şılamaktaydı. Kudretli ve devletli sultanın 

egemenlik alanına itiraz eden ve merkezden 

her bakımdan uzak olan bu dervişler için, 

bir yönüyle tersine bir unvan olan “şah”lık 

ve “sultan”lık uygun görülmüştür. Nitekim 

melamet de profesyonelleşen sufî düşünce-

sine bir tepki hareketidir. Fakat bu terk ve 

inkar sürecinde gücü ve devleti temsil eden 

bir unvanın kullanılması hayli dikkat çeki-

cidir.

Bu uygulamanın pek çok örneği bu-

lunmakla birlikte belki de en güzel temsili 

Pir Sultan Abdal’da yaşamaktadır. “Pir”lik, 

yoldaki önderliği, ulu, kutlu ve bilge kişiliği, 

yaşlı tecrübeyi, postnişinliği, dedelik maka-

mını, hilafeti temsil eder. Bu konum, ataerkil 

iktidardan öte kanaat önderliği mevkisidir. 

“Sultan”lık, yukarıda bahsedilen kurumsal 

şehirli kültüre tepkiden doğan ironiyi sonra-

dan da kabullenilen ilahi makamı karşılar. 

Sultan kelimesi, siyasal bir terim olması-

na rağmen siyasal bir iktidar alanını -istisna-

ları bulunmakla birlikte- ifade etmez. Tasar-

ruflu, ehliyetli bir velilik makamıdır. Ocaklı 

mürşid mevkisidir. “Abdal” ise ricalü’l-gayb 

kültüne olan inancın göstergesi olarak mela-

met meşrebinin dünya görüşünü ifade eder. 

Kentli kurumsal tasavvuf sisteminde kutb 

ve gavsa dönüşen gizli erenler inancını kar-

şılar. Bu yönüyle de melamet ve fütüvvetin 

zirve velisini işaret eder.

İster unvanlı olsun ister unvansız, böy-

lesi ataerkil sıfatların her birinin bu üçlü ya-

pıya dayandığını söyleyebiliriz. Bir yanı ata, 

baba, dede ve pirlik silsilesi sebebiyle ataer-

kil düzen hiyerarşisine dayanır, bir yanı sul-

tan, şah gibi terimlerle ironik ve müstehzi 

bir tepki de olsa siyasal alana yaslanır, bir 

yanı da melamet/fütüvvet doktrininin fakir, 

abdal, sersem, deli, miskin, meczup, divane, 

üryan, barak, torlak, ışık, cavlak, köçek, ka-

lender, harabi, harabati yanına bağlanır.

İçselleşen ve bir süre sonra bir dünya gö-

rüşüne de dönüşen bu meşreb, kendi içinde 

bu üçlü sistemin meşrulaştığı fakat dışardan 

da kınanan ve itham edilen bir yabancılaş-

mayı ifade eder. Bugün siyasal anlamda söz 

konusu edilen bu zümrelerin, hafızalarda 

kalan tarihsel travmalarına rağmen kendi-

lerine siyasal egemenlik alanı açmak üzere 

homojenleşen bir teşebbüslerinden de bah-

sedilemez.

Celladına aşık olmak, iktidar objesi ile 

muktedir olmak ya da melametin tersine 

dünyası mıdır, tam olarak sınırlandırmak 

mümkün değildir fakat, her üçünün de et-

kisinin olduğu şüphesizdir. “Taç”, “şah”, 

“saray”, “makam” gibi kelimeler bütünüyle 

bir saraylı eğretileme sisteminin de egemen 

olduğunu göstermektedir. Klasik Türk ede-

biyatında görülen saray merkezli estetik de 

tasavvuftaki bu yapıya benzemektedir. Bu 

yönüyle padişahlığın iktidar ve güç bağla-

mında bütünüyle kuşatıcı bir egemenlik ala-

nı edindiğini göstermektedir. Çünkü estetik, 

müzik, resim, tasavvuf, din ya da ahlak gibi 

sosyal alanlar, birbirine uzak ya da yakın 

kurumsal ilkelerine rağmen iktidar öznesi 

karşısında nesne görevine asla itiraz etme-

mişlerdir.
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KARAAĞAÇ’DA BİR BEKTAŞİ OCAĞI: 

SARI SUFİ HÜSEYİN BABA-HASİB BABA TEKKESİ

A BEKTASHI OCAK IN KARAAGAC: SARI SUFİ HÜSEYİN 
BABA-HASİB BABA DERVISH LODGE

 Fahri MADEN1 

ÖZET

Karaağaç Tekkesi, İstanbul’un en önemli 

Bektaşi tekkelerinden biridir. Vakıf kayıtları 

tekkenin tarihinin II. Bayezid dönemine ka-

dar geri gittiği izlenimi veriyorsa da tekkey-

le ilgili elimizdeki arşiv belgeleri Sultan III. 

Mustafa (1757-1774) devrine tekabül etmek-

tedir. 1826 yılına kadar tekkede Sarı Sufi Hü-

seyin Baba, Salih Baba, Ali Baba, Teber Baba 

ve İbrahim Baba’nın post-nişinlik yaptığı tes-

pit edilmektedir. Karaağaç Tekkesi’nin ge-

rek Bektaşilik içerisinde gerekse Yeniçerilik-

Bektaşilik ilişkilerinde özel bir yeri vardır. 

Karaağaç Tekkesi İstanbul Bektaşi tekkeleri 

içerisinde “en kıdemlisi” olduğundan baba-

erenlerin en yaşlısı sürekli Karaağaç Tekkesi 

post-nişini olur ve Hacı Bektaş Vekili ünva-

nını alırdı. Ayrıca Yeniçeri Ocağı’nın 94. Or-

tasında Bektaşi babasına tahsis edilmiş “ve-

kil postu” adlı oda bulunmaktaydı. Buraya 

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

Karaağaç Tekkesi şeyhi baba olarak geçerdi. 

Ocak işlerinde önemli bir nüfuza sahip olan 

bu şeyhe, Yeniçeriler de büyük saygı ve hür-

met gösterirlerdi. 1826 yılında Yeniçeri Oca-

ğı ile birlikte Bektaşiliğin de yasaklanması 

üzerine yıktırılan Karaağaç Tekkesi, Sultan 

Abdülaziz döneminde, 1870 yılında Yeniceli 

Hasib Baba tarafından yeniden faaliyete ge-

çirilmiştir. Bu sebeple tekke Hasib Baba’nın 

ismiyle de anılmaktadır. Hasib Baba’dan 

sonra tekkede uzun süre torunu Hüseyin 

Zeki Baba post-nişinlik yapmıştır. Hüseyin 

Zeki Baba, Bektaşiliğin İstanbul’da yaygın-

laşması için büyük çaba harcamıştır. Zama-

nın tanınmış şairlerinden olan Hüseyin Zeki 

Baba pek çok halife ve mürid yetiştirmiştir. 

1925 yılında tüm tekke ve türbelerin kapa-

tılması kararından Karaağaç Tekkesi de na-

sibini almış, bu tarihte atıl duruma düşen 

tekke, Hüseyin Zeki Baba’nın vefat etmesi-

nin ardından harap hale gelmiştir. Kaderine 

terkedilen tekkenin binaları tarihe karışmış, 

zamanla çevresi çöplük haline gelmiş, ar-

saları hayvan alınıp satılan alanlara dönüş-

müştür. Bununla birlikte günümüzde Kara-
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ağaç Tekkesi aslına uygun olarak yeniden 

ihya edilmiş, 8 Nisan 2010 tarihinde yapılan 

cem töreni ile ibadete açılmış; böylece, yok 

olan önemli bir kültürel varlık tekrar kaza-

nılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Bektaşilik, Yeniçe-

rilik, Karaağaç Tekkesi, Hasib Baba, Hüse-

yin Zeki Baba.

ABSTRACT

Karaagac Dervish Lodge is one of Is-

tanbul’s most important Bektashi dervish 

lodge. The foundation records also gives the 

impression that if you go back to the lodge 

of Bayezid II. historical period, we have ar-

chival documents related to lodge Sultan 

Mustafa III. (1757-1774) corresponds to the 

cycle. It is determined that Sarı Sufi Hüseyin 

Baba, Salih Baba, Ali Baba, Teber Baba and 

İbrahim Baba has been post-nisin in the 

dervish lodge until 1826. There is a special 

place both in Bektashism and in Janissary-

Bektashism relationship of Karaagac Der-

vish Lodge. As the Karaagac Dervish Lodge 

is the “most senior” among Istanbul Bek-

tashi lodges, the oldest of those babaerenler 

is constantly Karaagac Dervish Lodge post-

nisin and he receives the title of chairman of 

Haci Bektas. Also there was a room named 

“surrogate post” allocated to the Bektashi 

father at 94th Middle of Janissary. Here, Karaa-

gac Dervish Lodge sheikh was referred to as 

the Baba. The Janissaries also show great re-

spect and reverence to the sheikh that have 

a significant influence on Ocak jobs. The 

Karaagac Dervish Lodge, which was razed 

in 1826 therewith the prohibition of Bek-

tashism together with the Janissaries, were 

resumed into operation by Yeniceli Hasib 

Baba in 1870 on the perion of Sultan Abdu-

laziz. Therefore dervish lodge is called with 

Hasib Baba’s name. After Hasib Baba, his 

grandson Hüseyin Zeki Baba has been post-

nisin for a long time in the lodge. Hüseyin 

Zeki Baba has made a great effort to spread 

the Bektashi in Istanbul. Hüseyin Zeki Baba, 

who is one of the well-known poet of his 

time, has produced many “halife” and “mu-

rid”. Karaagac Dervish Lodge took his share 

from the decision to close all lodges and 

shrines in 1925. The lodge which remains 

inactive in this date, has become dilapidated 

after the death of Hüseyin Zeki Baba. The 

buildings of the lodge that heve been left to 

its faith has been vanished, its environment 

has become a dumping ground, and its lands 

heve turned to the areas which is used for the 

animals purchase and sell. However, today 

Karaagac Dervish Lodge was reestablished 

in accordance with its original, and opened 

for worship with the “cem” ceremony held 

on 8 April 2010. Thus, an important but dis-

appeared cultural asset has been recovered. 

Keywords: Bektashism, Janissary, Kara-

agac Dervish Lodge, Hasib Baba, Hüseyin 

Zeki Baba.
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1. GİRİŞ: 1826’YA KADAR 

KARAAĞAÇ TEKKESİ

İstanbul Bektaşi tekkeleri sur dışında, 

şehre uzak yerlerde veya sahilleri gören 

tepelerde kurulmuştur. Bunla rın bir kısmı 

kentin fethi kadar eski olup 15. ve 16. yüz-

yıla dayanırken, birçoğu 18. yüzyılda inşa 

edilmiştir. Karaağaç Tekkesi’nin tesis edil-

diği bölge evkâf kayıtlarına göre Sultan II. 

Bâyezıt’ın Haremeyn evkâfina aittir (BOA, 

C. EV, 135/6717)2. Bu durumda tekkenin 

tarihini Sultan II. Bayezid zamanına kadar 

geri götürmek mümkündür. Karaağaç mev-

kiinde Sultan III. Ahmet dönemi ileri ge-

lenlerinden Koca Beşir Ağa’nın yenilediği 

Karaağaç Camii’nin yakınlarında bulunan 

tekke zamanla yıkılmış, Sultan III. Mustafa 

(1757-1774) devrinin sonlarında fukaradan 

bir kimse tarafından küçük bir kulübe ola-

rak yeniden kurulmuş, zamanla tam teşek-

küllü, faal ve büyük bir tekke haline gelmiş-

tir (Ayvansarâyî, 2001: 387; Yücer, 2003: 502; 

Göncüoğlu, 2005: 128).

Karaağaç Tekkesi’nin tarihine baktığı-

mızda Karaağaç Camii yakınlarında kurul-

duğu ve Karaağaç Çayırı denen bu mıntı-

kada eskiden Bostancılar kışlası, bir sahil 

sarayı ve tuğla harmanları da bulunuyordu 

(Yüksel, 2012: 79). Tekkenin bulunduğu yer 

bugün Beyoğlu ilçesi sınırları içinde, Sütlü-

ce mahallesi, Dutluk sokak, 3257 ada, 2 nolu 

2 Tekkenin II. Bayezid Vakfiyesi’ne bağlı olması se-
bebiyle tarihinin 16. yüzyılın başlarına kadar geriye 
gittiği ifade edilmiştir. Ancak 18. yüzyılın ikinci ya-
rısına değin burada kimlerin post-nişinlik yaptıkları 
bilinmemektedir (Işın, 1994-II: 134).

parseldir. Tekke Haliç’e bakan yamacın gü-

neyine, duvar örgülü taraçalar üzerine yer-

leştirilmişti. Haliç’e bakan yamacın kuzey-

doğusunda hazire, yamacın güneyinde yer 

alan meşrutaya ait yapı parçalarının kuzey-

batısında türbe, meşruta parçalarının önün-

de kuyu ve Karaağaç Ayazması (Suyu)’nın 

kaynağı yer alıyordu (Göncüoğlu, 2005: 

128). 

İstanbul’un en önemli Bektaşi tekke-

lerinden biri olan ve Sütlüce-Kâğıthâne 

arasın da Karaağaç Çayırı denilen mevkide 

kurulan Karaağaç Tekkesi’yle ilgili elimiz-

deki kayıtlar Sultan III. Mustafa (1757-1774) 

devrinden sonrasına tekabül etmektedir. 

Mart 1781 tarihli arşiv kayıtlarında tekke 

Sultan Bayezid Han evkafından, Haslar 

(Hasköy) kazasına bağlı Ebu Eyyüp Ensari 

hazretlerinin karşısında, Sütlüce isimli ma-

halde Karaağaç Çayırı (Hadikası)’na bitişik, 

“tarik-i Bektaşiyeden kutbü’l-ârifîn Sarı Sûfî 

Hüseyin Baba zaviyesi” olarak belirtilmek-

tedir. Bu kayıtlara göre tekkeyi elinde berat 

olmadan tasarrufunda bulunduran Bektaşi 

Ali Baba’nın vefatı üzerine harap halde bu-

lunan ve mütevelli beratı olmayan Sarı Sufi 

Tekkesi’ne kimsenin beratına dâhil değil ise 

şartıyla 14 Şubat 1780 tarihinde erbab-ı is-

tihkakdan Hafız Mehmed Emin Halife tayin 

edilmiştir. Ancak daha sonra tekkeye gelen 

giden misafirlere yemek ikram etmek şar-

tıyla dönemin Hacı Bektaş Veli Tekkesi sec-

cadenişini Şeyh Abdüllatif’in arzıyla Hafız 

Şeyh Salih Baba post-nişin tayin edilmiştir. 

Bu tayin Salih Baba’nın başvurusu üzerine 

gerçekleşmiş, Salih Baba dilekçesinde ken-
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disinin Bektaşi tarikatı meşayihlerinden 

olup kırk senelik ömrünü tarikat-ı aliyyeye 

hizmetle geçirdiğini, münhal kalan Sarı Sufi 

Tekkesi’ne atamasının yapılmasını ve eline 

berat verilip kimsenin müdahale etmeme-

sini istemiştir. Böylece Sultan Bayezid Han 

evkafından olup 3.691 guruş geliri bulunan 

Sarı Sufi Hüseyin Baba Tekkesi ve vakfına 

1 Mart 1781 tarihinde Salih Baba post-nişin 

tayin edilmiş, ayrıca başkasının buraya mü-

dahale etmemesi, böyle bir müdahalenin 

meşru olmayacağı belirtilmiştir (BOA, C. 

EV, 493/24903; BOA, C. EV, 135/6717). 

Bu arşiv kayıtlarından Karaağaç 

Tekkesi’nin Sarı Sufi Hüseyin Baba’nın is-

miyle zikredildiği görülmektedir. Ancak 

elimizde Sarı Sufi Hüseyin Baba’nın haya-

tına dair bir bilgi bulunmamaktadır. Bu zat 

muhtemelen Salih Baba’nın babasıdır.3 Yine 

bu arşiv kayıtlarında Salih Baba’dan önce 

tekkenin Şeyh Ali Baba adlı bir Bektaşi ba-

basının tasarrufunda olduğu, fakat Şeyh Ali 

Baba’nın elinde tekkeyi idare etme yetkisi 

veren beratın bulunmadığı tespit edilmek-

tedir (BOA, C. EV, 493/24903; BOA, C. EV, 

135/6717). 

Salih Baba, Sarı Sufi Hüseyin Baba 

Tekkesi’nin kendi idaresine verilmesini is-

terken kimsenin müdahale etmemesini de 

rica etmiştir. Ancak fazla geçmeden tekke-

ye Hafız Mehmed Emin Halife tarafından 

müdahale edilmiştir. Hafız Mehmed Emin 

3 Salih Baba’ya tekke şeyhliğinin iade edildiği bir ar-
şiv kaydında geçen “Derviş Salih Baba ibn Hüseyin 
Baba” ifadesinden bu sonuca varmak mümkündür 
(BOA, C. EV, 473/23903). 

tekkenin ismini değiştirip “Çinili Bostan 

kurbunda Sarı Sûfî zaviyesi ve tevliyeti” 

sahipsiz diyerek kendi üzerine tevcih ve 

berat ettirip “benim berat ettirdiğim zaviye 

budur” demiştir. Salih Baba’nın başvurusu 

üzerine yapılan inceleme ile Sarı Sufi Hüse-

yin Baba Tekkesi’nin 1 Mart 1781 tarihinde 

Salih Baba’ya tevcih edildiği ve hala üzerin-

de olduğu anlaşılıp tekke idaresi Nisan 1781 

tarihi itibarıyla yeniden Salih Baba’ya bıra-

kılmıştır (BOA, C. EV, 493/24903; BOA, C. 

EV, 135/6717). 

Salih Baba, Sarı Sufi Hüseyin Baba 

Tekkesi’ne yeniden post-nişin olduktan 

sonra bu defa tekkenin geliri olmadığını 

ifade ederek günlük 15-20 akçe verilmesi-

ni talep etmiştir. Bu talep üzerine tekkeye 

1781 yılından itibaren İnöz gümrüğü gelir-

lerinden günlük 20 akçe yemek parası tahsis 

edilmiştir (BOA, C. EV, 614/30963). Ayrıca 

Temmuz 1782 tarihinden itibaren de Salih 

Baba’ya günde iki ekmek verilmesi emredil-

miştir (BOA, C. EV, 502/25378).

Sarı Sufi Hüseyin Baba Tekkesi’nin dö-

nemin kaynaklarında Ali Baba’nın ismiyle 

anıldığı da tespit edilmektedir. Zira 13 Ka-

sım 1784 tarihli İstanbul’daki tekke, zâviye 

ve hankâhlara dair bir vesikada bu tekke 

“Karaağaç’ta Bektaşî Ali Baba Zâviyesi” 

şeklinde yer almaktadır (Çetin, 1981: 589).

Öte yandan Sarı Sufi Hüseyin Baba 

Tekkesi’ne müdahalesi yasaklanmış olan 

Hafız Mehmet Emin’in Kasım 1784 tarihin-

de tekkeyi kendi idaresine geçirmek için bir 

girişimde daha bulunduğu görülmektedir. 
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Ancak bu girişimi de başarısız olmuş, Salih 

Baba’nın itirazı ve Divan-ı Hümayun’a ver-

diği dilekçesi dikkate alınarak Hafız Meh-

met Emin’in müdahalesi ortadan kaldırıl-

mıştır (BOA, C. EV, 509/25727). 

Ancak Salih Baba görevini rahat ve so-

runsuz bir şekilde sürdürememiştir. Zira 

tekkeye bir müdahale de Aşçı Mustafa 

Baba’dan gelmiştir. Buna göre tekke 30 Ekim 

1797 tarihinde yanlışlıkla Bektaşi babaların-

dan Aşçı Mustafa Baba’nın üzerine tevcih 

ve berat ettirilmiştir. Dönemin Hacı Bektaş 

Veli Tekkesi seccadenişini Şeyh Abdülla-

tif, 1 Aralık 1799’da Aşçı Mustafa Baba’nın 

tekkeyi yanlışlıkla tasarrufuna almasından 

son ra “zabtı tarihinden o ana kadar ehlulla-

hı tağyir ve tarikimiz ricaline hezâr, envâ-ı 

beliye isaliyle cevr ve eza ve dervişan-ı fu-

karamızı perişan, elsine-i nasa giriftar ve 

hilaf-ı rıza-yı hazret-i bari ve mugayir-i 

hazret-i padişahi harekat-ı namarziyyeye 

ictisar, tarikimiz ve turuk-ı şita dervişan 

ve fukaraların emn ve rahatları meslub ve 

cümle sine sari, dua-yı devam-ı ömrü dev-

let ve ezdiyad-ı nusret evrad ve ezkarlarına 

mani, hem dall hem mudill olup, iştimam-ı 

bengiyyât ve teşrib-i hamr ve araka sevk, 

adı geçen zaviyeyi tamamen harap ve bakır 

kaplarını yabancılara satıp, evliyaullahın ır-

zını hetk ve tüm mü’minlerin su-i zannına 

bais-i siyyema, vekilim kulları ve tarikimiz 

men ve ihtiyarları merraten bade uhra bi’d-

defeat kerratla tenbih eylemişler iken enva-ı 

şekavet ve tahrik-i fitne ve mukız-ı fesada 

yevmen fe-yevmen tezayüdünü ve esnaf-ı 

menhiyat ve muharremat irtikabını tariki-

miz meşayihinden bu hususa tam vukufları 

olan sekat-ı sahihatü’l-kelimât kesanın bi’ş-

şöhret ve’t-tevâtür haberleriyle araştırarak, 

bilfiil getirtip sual eylediğimde, kaziyye 

minvâl-i meşruh üzere âdet-i müstemirresi 

idüğünü saniyen ve salisen tarafımızda dahi 

ikrar ve itiraf” ettiğini ifade ederek tekkenin 

onun tasarrufundan alınarak Derviş Sa lih 

Baba bin Hüseyin Baba’ya tevcih ve berat et-

tirilmesini istemiştir. Şeyh Abdüllatif’in bu 

arzı üzerine Karaağaç Tekkesi 9 Ocak 1800 

tarihinde Derviş Salih Baba’ya tevcih edil-

miştir (BOA, C. EV, 473/23903).

Salih Baba’nın tekkede ne zamana ka-

dar post-nişinlik yaptığına dair elimizde bil-

gi bulunmamaktadır. Bu arada tekkede bir 

süre de Teber Baba’nın post-nişinlik ettiği 

(Kocadağ, 1998: 266), bu münasebetle bura-

ya Teber Baba Tekkesi denildiği de rivayet 

edilmektedir (Noyan, 2002-V: 149). Bunun-

la birlikte 1826’da Yeniçeriliğin kaldırılması 

ve Bektaşiliğin yasaklanması sırasında tek-

kede Hacı Bektaş Vekili denilen Arnavut 

İbrahim Baba’nın post-nişin bulunduğu 

tespit edilmektedir (Esad Efendi, 1243: 212; 

Ayvansarayî, 1281-I: 303).

Bedri Noyan Dedebaba’ya göre Yeni-

çeri Ocağı’nın 94. Ortası Haliç, Karaağaç 

ve çevresinin güvenliğinden sorumluydu. 

94. Ortada Bektaşi babasına tahsis edilmiş 

“vekil postu” adlı oda bulunmaktaydı. Ka-

raağaç Tekkesi İstanbul Bektaşi tekkeleri 

içerisinde “en kıdemlisi” olduğundan baba-

erenler içerisinden en yaşlısı sürekli Karaa-

ğaç Tekkesi post-nişini olur ve Hacı Bektaş 
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Vekili unvanını alırdı. Bu zat vefat edince 

İstanbul’un en yaşlı babaereni onun yerine 

geçerdi. Yine Yeniçerilerin geleneksel töre-

ninde Bektaşiliği, Karaağaç Bektaşi Tekkesi 

post-nişini olan babaerenler temsil ederdi 

(Noyan, 1998-I: 155; Öz, 2001: 211; Muslu, 

2003: 505). Böylece 94. Orta’da oturan ve 

Karaağaç Tekkesi’nden giden Bektaşi şeyhi 

Yeniçerilerin Bektaşiliğe olan yakınlıklarını 

ifade ederdi. Ocak işlerinde önemli bir nüfu-

za sahip olan bu şeyhe, Yeniçeriler de büyük 

saygı ve hürmet gösterirlerdi (Uzunçarşılı, 

1943-I: 566).

1826 öncesine ait Topkapı Sarayı arşi-

vinde yer alan İstanbul ve civarına ait üç 

ayrı tekke listesinde bu tekke “Karaağaç’ta 

Bektaşi Tekkesi” şeklinde kaydedilmiştir 

(Yüksel, 2012: 81). 

2. KARAAĞAÇ TEKKESİ 

YIKTIRILIYOR

1826 yılı Bektaşi tarikatının tarihinde 

önemli bir dönüm noktası olmuştur. Tarikat 

bu tarihte Yeniçeri Ocağı ile birlikte yasak-

lanmış, öncelikle İstanbul’dan başlayarak 

Bektaşi tekkeleri kapatılıp yıktırılırken tek-

kelerdeki şeyh ve dervişler sürgüne gön-

derilmiş, mal varlıkları ve vakıfları devlet 

tarafından müsadere edilmiştir. Bu süreçte 

kapatılan ve yıktırılan tekkelerden biri de 

Karaağaç Tekkesi olmuştur (Ahmed Râsim, 

1328-IV: 1830-1833). 

1826’da Sultan II. Mahmut Bektaşiliği 

yasaklayan ve Bektaşi tekkelerinin yıktırıl-

masını emreden fermanında, yıkım kara-

rının son 60 yıl içerisinde yaptırılmış olan 

Bektaşi tekkeleri için uygulanmasını em-

retmişse de bu kurala riayet edilmemiş, 60 

yıldan eski olan tekkeler de ortadan kaldırıl-

mıştır. Karaağaç Bektaşi Tekkesi, 1826 yılın-

da İstanbul’da tamamen yıktırılan tekkeler-

den biridir. Keza Karaağaç Tekkesi Sultan 

III. Mustafa döneminde yapılmış olup bu 

dönem başlangıç kabul edilirse tarihi ucu 

ucuna 60 yıla ulaşmaktadır. Böyle olmakla 

birlikte içerisindeki Bektaşiler uzaklaştırıla-

rak tekke yerle bir edilmiştir.

1826’da İstanbul’da derviş sayısı bakı-

mından en kalabalık tekke olan ve aynı za-

manda Hacı Bektaş Veli Tekkesi (Pîr Evi)’nin 

vekilinin bulunduğu Karaağaç Tekkesi’ndeki 

Bektaşiler üçe farklı bölgeye gönderilmiş-

lerdir. Tekkenin şeyhi ve Hacı Bektaş Ve-

kili İbrahim Baba, Hacı Yahya Baba, Derviş 

Yusuf, Aşçı Derviş İsmail, Kahveci Derviş 

İsmail, Nakib Derviş Hüseyin, Bahçıvan 

Derviş Hüseyin isimlerinde altı dervişiyle 

Birgi’ye sürgün edilmiştir. Ayrıca Karaa-

ğaç Tekkesi’ndeki Derviş Ali, Derviş Hacı 

Talip ve Yusuf Baba4 ile misafirlerden Hacı 

Süleyman, Derviş Hacı Hasan, Derviş Meh-

di ve Derviş Ali Amasya’ya gönderilmiştir. 

İlave olarak tekkedeki Antepli Derviş Mus-

tafa ile misafir Derviş Mustafa Güzelhisar’a 

sürgün edilmiştir (BOA, C. ZB, 34/1680; 

Esad Efendi, 1243: 212; Ahmet Cevdet 

Paşa, 1966-XII: 238; Ayvansarayî, 2001:387; 

4 Ahmed Lütfi Efendi, bu kişinin Güzelhisar’a sürgün 
edildiğini belirtmektedir (Ahmed Lütfi Efendi, 1290-I: 
151).
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Varol, 2011:465).5 Görüldüğü gibi Bektaşi 

yasağı tekkelerdeki misafirlere kadar yayıl-

mıştır. 

Emin Efendi, Menakıb-ı Kethüda-

zade’sinde Sütlüce’deki Karaağaç Tekke-

si şeyhi İbrahim Baba’yı anlatırken onun 

Fatih Camiine gittiğini, Hoca Abdurrahim 

Efendi’nin ikindi dersinde hazır bulunduğu-

nu ve ikindi namazını kılıp ders okuduktan 

sonra tekrar tekkesine döndüğünü söyle-

mektedir. Bu sırada ahalinin İbrahim Baba’yı 

başındaki fahriyesiyle görüp Bektaşiler ca-

mide pek görülmediklerinden şaşırdıklarını 

haber vermektedir. Ayrıca İbrahim Baba’nın 

tekkesine sarhoş gelen veya terbiyesizlik ya-

pan olursa kovduğunu nakletmektedir. Bu-

nunla birlikte Menakıb-ı Kethüdazade’deki 

kayda göre İbrahim Baba okur-yazar olup 

taşrada tahsil görmüş ve Hoca Abdurrahim 

Efendi’den icazet almıştır. 1826’da Bekta-

şi tekkelerinin yıktırılması ve Bektaşilerin 

darphaneye hapsedelip itikadi yoklamadan 

geçirildiği sırada İbrahim Baba da hapsedi-

lip sorgulanmıştır. Şeyhülislam’ın huzurun-

da toplanan mecliste kendisine sorulan so-

ruların hepsine uygun cevap vermesi üzeri-

5 “Ve Karaağaç Tekyesi’nde olan Hacı Bektâş vekili 
dedikleri İbrahim Baba ile sekiz nefer müridesi ve …
Karaağaç’ta misafir olan Yusuf Baba Amasya’ya ve 
yine misafir Ayntâbî Mustafa Baba Güzelhisâr’a...” 
(Esad Efendi, 1243: 212; Ahmet Cevdet Paşa, 1966-
XII: 238; Ayvansarayî, 2001: 387; Varol, 2011: 465). 
Amasya’ya sürgün edilen misafir dervişlerden Hacı 
Hasan’ın eşi Ayşe Hatun 1840 yılında devletten ko-
casının affedilmesini istemiştir. Ayşe Hatun’un iki 
çocukla perişan vaziyette kaldığını acıklı bir şekilde 
yazması üzerine Hacı Hasan affedilmiştir (BOA, C. 
ZB, 34/1680).

ne şaşıran Şeyhülislam kendisine: “Bu sual-

lerin cevaplarını biliyorsun da bu Bektaşilik 

nedir?” demiştir. Arından Birgi’ye sürgün 

edilen İbrahim Baba hakkında Birgi uleması 

ve ileri gelenlerinde itikadının düzgün ol-

duğuna dair kanaat hâsıl olmuş ve bu yolda 

merkezi hükümete bir mektup yazmışlarsa 

da affına muvaffak olamamışlardır. İbrahim 

Baba daha sonra affedilmiş ise de İstanbul’a 

gelmeyerek Birgi’de kalmış ve orada vefat 

etmiştir (Emin Efendi, 1302: 71-72; Yücer, 

2003: 525-526).

Karaağaç Tekkesi’nin yıktırılması için 

hocagândan ve mektûbî defteri hulefâsından 

Seyyid İbrahim Nazif Efendi ve hâssa mi-

marı halifelerinden Tahir Efendi memur 

kılınarak tekkenin bulunduğu yere gönde-

rilmiştir. Memurlar tekkenin yıkım işlemi 

tamamlandıktan sonra bir defter düzenle-

mişlerdir. Bu deftere göre tekkenin geride 

kalan enkazı hazine tarafından satılmış, 

tekkenin arsası üzerindeki kârgîr ve üzeri 

kubbeli türbe yıktırılmayıp yalnızca demir 

pencereleri sökülmüştür (BOA, MAD, 9766, 

s. 338-339; BOA, MAD, 9731, s. 406). Yine 

tekkenin Sultan Bâyezid vakfından olan ve 

tekke şeyhi tarafından zapt oluna gelmiş bu-

lunan 86.000 zira (49.378 metrekare) mahal 

ile Şeyh Ali Dede’nin üzerindeki yıllık 400 

akçe mukataat-ı zemin ve 80 akçe bedel-i 

öşr-i mukataa gelirli 10 dönüm arsaya el 

konulmuştur. Vakf olan hane, arsa, tarla 

ve bağların bağlı bulunduğu vakfa; mülk 

olanların ise bilinen varisleri varsa onlara 

bırakılması emredilmiştir. Bunun üzerine 

Karaağaç Sarı Sûfî Tekkesi’nin 86.000 zira 
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(49.378 metrakare) ve 10 dönüm arazisi Sul-

tan Bâyezid vakfına terk edilmiştir. Karaa-

ğaç Tekkesi bu şekilde ortadan kaldırılıp 

emlakı zapt edildikten sonra çevresindeki 

86.000 zira (49.378 metrakare) arsası bahçe 

haline getirilip Bektaşi olmayan bir kişinin 

tasarrufuna bırakılmıştır (BOA, EV. HMH, 

Defter nr. 8367, v. 15b; BOA, MAD, 9766, s. 

338-339; BOA, MAD, 9731, s. 406; BOA, C. 

ZB, 34/1680). 

3. KARAAĞAÇ TEKKESİ’NİN 

YENİDEN AÇILMASI: HASİB 

BABA DÖNEMİ

1826 yılında II. Mahmut tarafından Ye-

niçeri ordusunun lağvedilmesi ile birlikte 

diğer Bektaşi tekkeleri gibi kapatılan Kara-

ağaç Tekkesi, uzun süre arsa-bahçe olarak 

kalmıştır. Bununla birlikte Karaağaç Tek-

kesi, Tanzimat’tan sonra İstanbul’da Nakşi 

tekkesi adı altında açılan dokuz Bektaşi tek-

kesinden biri olarak gösterilmiştir (Alevilik, 

1998: 52).

Sultan II. Mahmut döneminin sonların-

dan itibaren Bektaşiler üzerindeki baskının 

giderek yumuşamasıyla İstanbul’da yıktırı-

lan tekkeler yeniden açılmaya başlamıştır. 

Bununla birlikte Karaağaç Tekkesi’nin uzun 

süre kapalı kalmasının ardından arsası üze-

rine Kadiri tekkesi kurulması girişimi ol-

muştur. 4 Aralık 1857 tarihinde Şeyh İsma-

il Efendi tarafından Bektaşi tekkelerinden 

olup yıktırılarak ortadan kaldırılmış olan 

Karaağaç Tekkesi’nin eşyalarının devlet ha-

zinesi tarafından zabtedilip satıldığı, ayrıca 

134 dönüm tekke mahallinin de satılarak pa-

rasının devlet hazinesine konulmuş olduğu 

belirtilerek, adı geçen tekkenin yerine Kadi-

ri dergâhı inşa ve ihya olunacağından zikr 

olunan eşya ve arsanın devlet hazinesine 

aktarılan satış bedelinin yeni inşa edilecek 

dergâh için verilmesi ve Hacı Haşim Bey’in 

tasarrufunda bulunan 13 dönüm mahallin 

bahası olan 30.000 kuruşun ita edilmesi ta-

lep edilmiştir (BOA, A. MKT. NZD, 244/64). 

Fakat Şeyh İsmail Efendi’nin bu talebi karşı-

lıksız kalmıştır. 

Öte yandan Kitab-ı Cebbar Kulu adlı 

eser 1865 yılında Karaağaç Tekkesi’nde is-

tinsah edildiğine (Üveysilikten Bektaşîliğe 

Kitab-ı Cebbâr Kulu, 1997: 4) göre tekke 

bu tarihten önce açılmış olmalıdır. Ancak 

elimizdeki bilgiler Karaağaç Tekkesi’nin 

“Bektaşi tekkelerinin sivilleşip halka indiği 

ve tekkelerin altın çağı” olan Sultan Abdüla-

ziz döneminde, 1870 yılında Yeniceli Hasib 

Baba (Hasib bin Mustafa) tarafından yeni-

den faaliyete geçirildiğini ortaya koymakta-

dır. Bu itibarla tekke ikinci banisi olan Hasib 

Baba’nın adıyla da anılmaktadır (Öz, 2001: 

211). 

Irène Mélikoff, Hasib Baba’nın Karaağaç 

Tekkesi’ne post-nişin tayin edildiğine dair 

belgenin Rahmi Koç’un elinde bulunduğu-

nu haber vermektedir. Mélikoff, üzerinde 

Hacı Bektaş Veli Tekkesi post-nişinlerinin 

imza ve mühürleri bulunan Ağustos 1870 ta-

rihli bu belgenin fotokopisinin görüntüsünü 

veriyorsa da belge okunabilecek durumda 

değildir. Bununla birlikte Mélikoff belgeyi 

kısmen özetlemiş, daha çok belgedeki silsi-

le ve şecere üzerinde durmuştur (Mélikoff, 
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2006: 219, 231). Mélikoff’un sözünü ettiği 

belgeyle ilgili verdiği bilgiler şöyledir: 

“Sayın Rahmi Koç’a ait böyle bir belge-

nin, bana Sayın büyükelçi Fuat Bayramoğlu 

tarafından verilmiş bir fotokopisi elimde bu-

lunmaktadır. Bu belge, Ağustos 1870 tarihli-

dir ve Hacı Bektaş-ı Veli dergâhı secdenişini 

tarikatın şeyhi Seyyid Şeyh Feyzullah tara-

fından, Hacı Bektaş-ı Veli’nin tarikatına bağ-

lı Derviş Hasib Baba’nın Karaağaç dergâhı 

postnişinliğine liyakatini belgelemektedir. 

Farsça ifadelerin bulunduğu Türkçe -en 

mühim- ibarelerle birlikte; belge Arapça 

kaleme alınmıştır. En üstte, Hacı Bektaş-ı 

Veli’nin mührü olan, “Hazret-i Sultan Hacı 

Bektaş-ı Veli, kaddesallah” yazılı tuğra yer 

almaktadır. Solda tuğra kıvrımının üstün-

de, Bektaşi Dede Baba’ların giydiği, On İki 

İmam’a işaret olmak üzere on iki dilimli, ila-

hi vahdeti gösteren bir düğme üzerine kon-

muş Hüseyni tac vardır. Tac’ın üzerinde ‘Ya 

Hasan, ya Hüseyin’ adları okunmaktadır. 

Tac’ın altına doğru ise on iki yüzeyli ve her 

Bektaşi’nin göğsünde taşıdığı, Hacı Bektaş 

taşı da denen teslim taşı (Tanrı’ya bağlanış 

taşı) asılıdır. Tuğra’nın sağında da ‘Meded 

ya Ali’ yazılıdır. Kur’an ayetlerinden sonra, 

‘düşkünlerin ve yoksulların sığınağı; salik-

lerin kutbu, kâmillerin ulusu, Sultan Hacı 

Bektaş-ı Veli Hazretleri’nin, Tanrı onu kut-

sasın, yüce tarikatına bağlı’ İstanbul Karaa-

ğaç dergahı postnişinliğine liyakatle Hasib 

Baba Halife’nin atanması gelmektedir. Son-

ra, Hasib Baba’ya verilen ayrıcalıklar sırala-

nıyor: ‘Biz kendisine, seccade üzerine otur-

ma, şer’î ibadetleri yaptırma, zekât kabul 

etme, mümkün olduğunda hac yaptırma, 

Ramazan orucunu gözleme, giren ve çıka-

na damga vurma, zikr merasimi sonunda 

ahd ve tövbe kıldırma, fakirlere, düşkünlere 

(yani dervişlere), Müslimin ve halayık züm-

relere yardımı teşvik etme, mikraz kullan-

ma ve talibin saçını kesme, hırka giydirme 

mutlak yetkisini veriyoruz.’ Atama, büyük 

atası Hacı Bektaş, adına, Halife Seyyid Şeyh 

Feyzullah Efendi tarafından yapılmıştır.” 

(Mélikoff, 2006: 219-220) 

Mélikoff, Karaağaç Tekkesi’ne Hasib 

Baba’nın şeyh olarak atanmasına ilişkin bu 

bilgileri verdikten sonra belge üzerinde yer 

alan dönemin Hacı Bektaş Veli Tekkesi post-

nişini Feyzullah Efendi’den başlayarak Hacı 

Bektaş Veli’ye kadar uzanan silsilede adı 

geçen zatların hayatlarına dair açıklamalar 

yapmaktadır (Mélikoff, 2006: 221-223).

Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde bulu-

nan, tarihi belirsiz İstanbul Tekkeleri Nüfus 

Vukuatı Defteri’nde Karaağaç Tekkesi’yle 

ilgili önemli bilgiler bulunmaktadır. Önce-

likle bu defterde tekkenin post-nişini Ha-

sib Baba (Hasib bin Mustafa), çocukları ve 

tekkenin o dönemdeki dervişlerinin doğum 

tarihleri, hatta yolculuk tarihleri hakkında 

malumat verilmektedir. Bu deftere Hasib 

Baba’nın doğum tarihi 1221 (1806-1807) ola-

rak kaydedilmiştir. Ayrıca Hasib Baba’nın 5 

Ağustos 1870’te Nevşehir’e yolculuk yaptığı 

ve buradan 19 Kasım 1870’te İstanbul’a geri 

döndüğü; 8 Ekim 1872’de Aydın’a gidip 6 

Ağustos 1873’te tekrar İstanbul’a döndüğü 

kaydı yer almaktadır. 
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Nüfus Vukuatı Defteri’nde Ha-

sib Baba’dan sonra oğlu Mustafa Hızır 

Efendi’nin adı geçmektedir. Defterde Mus-

tafa Hızır Efendi’nin 1246 (1830-1831) ta-

rihinde doğduğu ve 3 Haziran 1872’de 

Hezargrad’a gittiği belirtilmektedir. Yine 

deftere göre Mustafa Hızır Efendi’den son-

ra 1284 (1867-1868) doğumlu, İstanbullu ve 

Derviş Mustafa Efendi’nin oğlu Hüseyin 

Zeki Efendi’nin adı zikredilmektedir. 

Hüseyin Zeki Efendi’nin ardından, 

Şeyh Efendi (Hasib Baba)’nin kardeşi İsmail 

Hakkı Efendi’nin ismi vardır. Kayıtta İsmail 

Hakkı Efendi’nin 1245 (1829-1830) tarihinde 

doğduğu ve 24 Şubat 1870’te Edirne’ye gitti-

ği haber verilmektedir. 

Defterde Hasib Baba ve yakınlarıyla il-

gili bu bilgiler verildikten sonra sıra tekke-

deki 19 dervişe gelmiştir (Galitekin, 2003: 

326-328; Yüksel, 2012: 83).

19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyıl başların-

da Nakşi tekkesi adı altında faaliyet göste-

ren Karaağaç Tekkesi, Bektaşilik tarihinde 

çok önemli bir yer işgal etmektedir. Zira tek-

ke son döneminde pek çok Osmanlı aydının 

devam ettiği bir mekân haline gelmiştir.

1890 tarihli Mecmua-i Tekaya’da tek-

ke Nakşi tekkeleri arasında zikredilmekte 

ve tekke şeyhi olarak Hasib Efendi’nin adı 

zikredilmektedir (Bandırmalızâde Ahmed 

Münîb Efendi, 1307: 15). Tekkenin Nak-

şi olarak gösterilmesinin sebebi Sultan II. 

Mahmud’un Bektaşiliği yasaklayan ferma-

nının hala yürülükte olmasıdır.

1890 tarihli Mecmua-i Tekaya’da tekke-

nin şeyhi olarak Hasib Baba gösteriliyorsa da 

Mehmet Ali Hilmi Dedebaba’nm Divân’ında 

yer alan manzum bir tarihte Hasib Baba’nm 

1886’da vefat ettiği bilgisi bulunmaktadır. 

Hasib Baba ile ilgili şiir şöyledir: 
“Hacı Hasib Baba kim bu dergâhı irşâdda 

Mürşid-i agâh idi sırr-ı sülûka âşinây 

Pîr-i erkân-ı tarîk-ı nâzenînden yed tutup 

Hacı Bektâş-ı Veli’yi eylemişdi pişvây 

Lücce-i tevhide gark olmuşdu zikr-i Hakk ile

Eylemezdi sohbet efsâne-i çûn u çirây 

Vakı‘ât-ı Kerbelâ’yı yâd edip leyl u nehâr 

Ah u mâtemle hemîşe eyler idi hûy u hây 

Himmet-i Pîr ile sa’y etti muvaffak oldu hem 

Yaptı bir dergâh olup bu cây-ı dil-küşây 

Âlem-i ukbâya seyyah oldu seyrân etmeğe 

Şâfi’i mahşerde olsun hamse-i âl-i âbây 

Cevher-i hüzn ile Hilmi söyledim târihini 

Ravza-i cennet ola Ya Rabb Hasîb 

Baba’ya cây (sene 1304/1886)” (Mehmed Ali 

Hilmi Dedebaba, 1327: 118)

Hasib Baba’nın müridleri ve halifeleri 

hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. 

Elimizde sadece Hasib Baba’nın müridle-

rinden Yorgancı Asım Efendi’nin Karyağ-

dı Baba (Hâfız Baba) Tekkesi haziresindeki 

kabri ve mezar taşı kitabesi bulunmaktadır. 

Mezar taşı kitâbesi şöyledir: “Hû Dost. Küllü 

şey’in yerca’u ila aslihi fermânına imtisâlen 

teslîm-i rûh etmiş olan Karaağaç Dergâh-ı 

Şerifi post-nişîni Hasîb Baba bendegânından 

Yorgancı Âsim Efendi’nin rûh-ı revânı şâd 

ola fi 28 Muharrem sene 1305 (Ekim 1887)” 

(Haskan, 1996: 111; Yüksel, 2012: 84) Ayrı-

ca Kadiriye’den Kaygusuz Tekkesi şeyhi 
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Yunus Şevki Efendi (ö. 1920) damadı olup 

vefatında kendi tekkesine değil kayınpederi 

Hasib Efendi’nin yanına, Karaağaç Bektaşi 

Tekkesi haziresine defnedilmiştir (Yücer, 

2003: 627).

4. KARAAĞAÇ TEKKESİ’NDE 

HÜSEYİN ZEKİ BABA DÖNEMİ 

Hasib Baba’dan sonra Karaağaç 

Tekkesi’nde oğlu Mustafa Hızır Baba’nın 

mı yoksa kardeşi İsmail Hakkı’nın mı post-

nişin olduğu tespit edilememektedir.6 Ancak 

1878 yılında tekkede post-nişin vekili olarak 

Hakkı Baba’nın ismi geçmektedir.7 Bunun-

la birlikte tekkenin son post-nişini Hasib 

6 Sadeddîn Nüzhet Ergun, tekkenin son post-nişini 
Hüseyin Zeki Baba’dan söz ederken; “Pederleri 
aynı dergâhta babalık eden Hakkı Baba, onun da 
babası tekkenin bânisi Hasib Baba’dır” demektedir 
(Ergun, 1956: 287). Fakat İstanbul Tekkeleri Nüfus 
Vukuâtı Kaydı Defteri’nde Hüseyin Zeki Baba, Derviş 
Mustafa’nın mahdumu şeklinde kaydedilmiştir. Ay-
rıca Hasib Baba’nın kardeşi olarak İsmail Hakkı’nın 
adına yer verilmiştir. Bununla birlikte Hakkı Baba’nın 
Karaağaç Tekkesi’nde post-nişinlik yaptığı bilgisi Sa-
deddin Nüzhet Ergun’dan sonra Bedri Noyan ve Tur-
gut Koca tarafından da tekrarlanmıştır (Koca, 1990: 
724; Noyan, 2002-V: 149).

7 Karaağaç Tekkesi post-nişin vekili olarak Hakkı 
Baba’nın isminin yer aldığı arşiv kaydı 1878 yılında 
Hacı Bektaş Veli Tekkesi’nde yaşanan post-nişin de-
ğişikliği ile ilgilidir. Bu tarihte vefat eden Feyzullah 
Çelebi’nin yerine büyük oğlu Çelebi Cemaleddin’in 
atanmasını isteyen İstanbul’daki Edirnekapı Tekkesi 
şeyhi Emin Baba, Karaağaç Tekkesi şeyhi vekili Hak-
kı Baba, Rumelihisarı Tekkesi şeyhi Ahmed Baba, 
Karyağdı Tekkesi şeyhi Münir Baba, Büyük Çamlıca 
Tekkesi şeyhi Nuri Baba ve Yedikule Tekkesi şeyhi 
Hüseyin Resmî Baba devlet yetkililerine ortak bir yazı 
kaleme almışlar ve Hacı Bektaş Veli Tekkesi şeyhliği-
nin Çelebi Cemaleddin’den başkasına verilmesi duru-
munda “600 senelik hanedanın” perişan olacağını ve 
kendilerinin bu şeyhten başkasına tabi olmayacakları-
nı bildirmişlerdir (BOA, Y. MTV, 2/16).

Baba’nın torunu Hüseyin Zeki Baba’dır. 

Böylece tekkede post-nişinliğin babadan 

oğula ve toruna geçmesi, yani üç kuşak aynı 

ailenin idaresinde kalması söz konusu ol-

muştur (Kocadağ, 1998: 267; Noyan, 2002-V: 

149). 

Hüseyin Zeki Baba 1284 (1867-1868) 

yılında dünyaya gelmiştir. Bektaşiliğin 

İstanbul’da yayılmasında çok çaba harcamış 

ve bu konuda etkin bir rol oynayarak katkı 

sağlamıştır (Öz, 2001: 211; Şahin, 2013: 52). 

Ahmed Rıfkı Baba 1912 tarihinde 

Hasib Baba Tekkesi’nde Hüseyin Baba 

Efendi’nin post-nişin bulunduğunu haber 

vermektedir (Ahmed Rıfkı, 1328-II: 124). 

Yine Sadık Albayrak’ın yayınladığı 1334 

(1915-1916) Tarihli ‘Tekâyâ ve Merâkizi 

Defterinde “Karaağaç’ta Hasib Baba 

Dergâhı, Şeyhi: Şeyh Hüseyin Zeki Efen-

di, Nakşibendiye’den” denilmektedir (Al-

bayrak, 1996-V: 26, 42). Yeşilzâde Mehmed 

Salih’in 1919 tarihli Rehber-i Tekâyâ’sında 

ise Karaağaç Tekkesi’nin Sütlüce’de bulun-

duğu ve ayin günü Perşembe olan bir Nakşi 

tekkesi olduğu haber verilmektedir. Bunun-

la birlikte Yeşilzâde listenin sonunda Kara-

ağaç Tekkesi’ni İstanbul’daki on iki Bektaşi 

tekkesinden biri olarak saymakta, ancak bu-

rayı “Hasan Baba Dergâhı” olarak vermek-

tedir (Aşkar, 2000: 147, 158).

Hüseyin Zeki Baba ile ilgili tekkeler ka-

patılmadan önceki döneme, 1925 öncesine 

ait diğer bir kayıt Hasluck’un Christianity 

And İslam Under The Sultans adlı eserin-

dedir. Hasluck İstanbul Bektaşi tekkelerinin 
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listesini verirken; “4. Sudlija, Sheikh Husa-

in Baba. 5. Karagach (near Kiaghit Khane), 

Sheikh Munir Baba” ifadesini kullanmak-

tadır. Burada Sütlüce-Bademlik Tekkesi 

post-nişini Münir Baba ile Karaa ğaç Tekkesi 

post-nişini Hüseyin Zeki Baba’nın isimle-

ri karıştırılıp yer değiştirilmiştir (Hasluck, 

1929-II: 517). 

Hüseyin Zeki Baba’nın tekkede ne za-

man post-nişin olduğu tespit edilememek-

tedir. Tekke onun ismiyle de anılmakta, 

1911 yılı Muharrem ayının onuncu günün-

den yirmi dokuzuncu günü akşamına ka-

dar İstanbul’da aşure pişirilip mersiye oku-

nan tekkeler arasında Karaağaç’ta Hüseyin 

Baba Tekkesi de yer almaktadır (Muhibban, 

1329: 120). Bununla birlikte Hüseyin Zeki 

Baba’nın 1925’te tekke ve türbelerin kapa-

tıldığı dönemde Karaağaç Tekkesi’nde post-

nişin bulunduğu ve bu tarihten sonraki bir 

dönemde vefat ettiği anlaşılmaktadır. 

Zamanın tanınmış şairlerinden olan ve 

mürşid dil agâh demekle övülen Hüseyin 

Zeki Baba’yı meşhur kılan bir nefesi şöyle-

dir: 

“Hakk Muhammed Ali kıldı inayet,

Erenler cem oldu meydanımıza,

Bir Pir-i Azizden aldım icazet,

Çekildi tekbirler kurbanımıza.

Uyandı kırk budak şem’alar yanar

Çevresinde nice pervane döner

Teşne olan canlar nûş edüp kanar

Aşk ile dest urur peymanemize

Bir araya geldi cümle erenler,

Can gözüyle Hakk’ı dâim görenler,

Arzu edip gelir tâlip olanlar,

Sıdk ile dest urur damanımıza.

Muhammed Ali’den giymişiz tâcı,

Şüphesiz olmuşuz güruh-ı Nâci,

Dertlere dermandır zahme ilacı,

Bulur hep girenler erkânımıza.

Mahlasım Zeki’dir ismim Hüseyin,

Dostuna dost olduk adûdan emin,

Bu ilm-i vefaya eyledik tahsin,

Aşk olsun dediler irfanımıza.” (Samancıgil, 

1946: 283-284; Ergun, 1956: 287; Koca, 1990: 

724; Kocadağ, 1998: 268; Noyan, 2002-V: 

149)

Hüseyin Zeki Baba, Bektaşiliğin 

İstanbul’da yaygınlaşması için büyük çaba 

harcamıştır (Işın, 1994-II: 36). Bu çabaları sı-

rasında pek çok mürid ve halife yetiştirmiş-

tir. Onun yetiştirdiği halifelerin en başında 

geleni Kasımpaşa Kulaksız’daki Haşimi 

Osman Efendi (Saçlı Emir) Tekkesi’nin son 

post-nişini Şeyh Meh met Süreyya (Münci 

Baba)’dır. Şeyh Mehmet Süreyya 1872 do-

ğumlu olup bir yandan Kadiri tarikatına 

bağlanırken diğer yandan Bektaşiliğe mey-

ledip Hüseyin Zeki Baba’ya intisap etmiş 

ve ondan Bektaşi babalığı icazeti almıştır. 

Ona icazet veren Hüseyin Zeki Baba bu sa-

yede İstanbul’da Bektaşi tarikatı halkasına 
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bir tekkeyi daha dâhil etmiştir. Şeyh Meh-

met Süreyya’nın II. Meşrutiyet döneminde 

Bektaşiliği savunan ve açıklayan Bektaşilik 

ve Bektâşiler-Tarikat-ı Aliyye-i Bektâşiyye 

adları altında iki defa basılan kitabı ve bir 

de Divânçe-i Haşimi başlığıyla şiir kitabı 

vardır. Mehmed Süreyya Baba 1942 yılında 

vefat etmiştir (Hüseyin Vassâf, 2006-II: 547-

548; Işın, 1994: 384).8 

Hüseyin Zeki Baba’dan nasib alanlar 

arasında Kadîmî mahlasıyla şiir ve nefesler 

yazan Ali Rıza Öge Baba, Samih Rif’at, Ca-

vit Aker Baba ve Ahmet Muammer Tarhan 

gibi meşhur Bektaşiler de vardır (Noyan, 

2002-V: 149). 

Ali Rıza Kadîmî Öge Baba, Hüseyin 

Zeki Baba ile kardeş torunları olup 19 Mart 

1906’da ondan nasib almıştır. Bu dönemde 

kendisi dışında Karaağaç Tekkesi’nde dört 

ya da beş derviş mevcuttur (Noyan, 2002-V: 

149; Noyan, 2003-VI: 267-272). 

Ali Rıza Öge, 1881 yılında Tekirdağ’ın 

Malkara kasabasında dünyaya geldi. Ali 

Rıza Öge eğitim için ilk olarak kasabadaki 

mahalle mektebine başladı. Bu okulda bir 

yıl okuduktan sonra, ilk önce bir ilkokula, 

ardından da kasabanın rüştiyesi mektebine 

devam etti. Zeki ve çalışkan bir öğrenci olan 

Ali Rıza kısa sürede öğretmenlerinin takdi-

rini kazandı. Balkan Harbi sırasında birçok 

8 S. Nüzhet Ergun’a göre ise Şeyh Mehmet Süreyya, 
Çamlıca’daki Nur Baba Bektaşi Tekkesi şeyhi Nuri 
Baba’ya bağlanıp Bektaşi olmuş, ayrıca babalık icaze-
tini Nuri Baba’nın oğlu Ali Nutki Baba’dan almıştır. 
Bu sebeple eserlerinde Nuri Baba mahlasını kullan-
mıştır (Ergun, 1956: 302).

yakınını kaybeden Öge’nin ailesi Bulgarla-

rın yerli halka kötü muamelesi yüzünden 

İstanbul’a göç etti. Öge, İstanbul’da daha 

önce yarıda bıraktığı tahsilini tamamlama-

ya çalıştı. Ancak İstanbul’daki eğitim hayatı 

çok zor şartlarda geçti. Gündüzleri Bahri-

yeye ait Haddehane’ye gitti, gecelerini ise 

Kasımpaşa önünde demirli duran emeklili-

ğe ayrılmış Mahmudiye zırhlısında geçirdi 

(Demirci, 2010: 2-3).

Ali Rıza Öge, daha sonra İstanbul Po-

lis Teşkilatı’na katılmıştır. Öge, çok başarılı 

olduğu bu mesleğinde kısa zamanda saygı 

duyulan ve tanınan biri haline geldi. Talat 

Paşa’nın yakınında yer aldı. Öge’nin Polis 

Teşkilatı’ndaki hızlı ve başarılı yükselişi si-

yasi şubede Ermenilerden sorumlu olan biri-

min başına getirilmesiyle ivme kaydetti. Er-

menilerin tehcir edilmesinde görev aldı. Bu 

görevinden dolayı Hınçak ve Taşnak örgüt-

lerinin suikastlarına uğradı. Mütareke yılla-

rında İstanbul Polis Teşkilatı’nın İngilizlerin 

kontrolüne geçmesi üzerine Ermeni çetele-

ri ve gizli örgütleri Öge’yi zehirledi. Zeh-

rin etkisiyle iki ay bilincini kaybetti (Çakır, 

2011: 388, 395). Öge, iyileşmesinin ardından 

Ermeniler tarafından tekrar hayatına kaste-

dileceği kaygısıyla sürekli yer değiştirerek 

yaşamış, geçimini sağlamak amacıyla tavuk 

besiciliği yapmıştır. Beykoz yakınlarındaki 

Akbaba köyüne yerleşerek geçimini sağla-

maya çalışan Öge, “tavukçu komiser” adıy-

la sevilen biri haline geldi. Anadolu’ya ge-

çip Milli Mücadele’ye katılmayı düşündüğü 

sırada 1 Mayıs 1920’de Ermeni komitacılar 

tarafından yolu kesilip saldırıya uğradı ve 
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yaralandı (Demirci, 2010: 3-4). Uzun süren 

tedavisinin ardından Milli Mücadele’ye ka-

tılmak için Ereğli’ye geçti (Çakır, 2011: 395). 

Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü’nce 

İnebolu’ya baş komiser olarak tayin edildi. 

Böylece kurtuluş mücadelesine katılmak is-

teyen birçok kişiye yardım etme fırsatı bul-

du. İnebolu’nun ardından Samsun merkez 

memurluğuna atandı. Samsun’da başarılı 

işlerinden dolayı takdir beklerken, merkez 

memurluğundan baş komiserliğe düşürül-

dü. Hatta Samsun’a yeni atanan emniyet 

müdürü ile anlaşmazlığa düştü. Bu durum-

dan rahatsız olan Öge, Erzurum’a reji me-

murluğuna tayinini istedi. Bu münasebetle 

13 Şubat 1921 tarihinden itibaren Kars em-

niyet müfettişliğine atandı. Bu şehirdeki gö-

revinde de Ermeni komitacılarla mücadele 

etti. Bununla birlikte Öge’nin polislik mes-

leğinden ayrılması Ermeni komitacılarının 

kendisine rüşvet suçu atarak komplo kur-

maları sonucunda gerçekleşmiştir (Demir-

ci, 2010: 5). Bu olaydan sonra Öge’ye İzmir 

Polis Müdürlüğü görevi teklif edilmişse de 

atılan iftira ailesine ve kendisine kurşundan 

ağır gelen Öge bu görevi kabul etmemiştir 

(Öge, 1957: 389). 

Ermeni komitacılarının saldırılarında 

aldığı yaralar nedeniyle yirmi bir kez ame-

liyat geçiren Öge, İstiklal Madalyası alama-

yışına ve bir ev sahibi olamayışına üzül-

müştür. (Demirci, 2010: 6; Öge, 1957: 390). 

Bununla birlikte Atatürk’e yazdığı mektubu 

üzerine kendisine emekli maaşı bağlanmış-

tır (Çakır, 2011: 395). Öge emeklilik yıllarını 

kendine bağlanan emekli maaşıyla Bursa’da 

çocuklarıyla birlikte geçirmiştir. Ancak sıh-

hati elverdikçe İstanbul’a gidip gelmiştir. Bu 

dönemde zamanının önemli bir bölümünün 

şiir yazarak geçirmiştir. Öge’nin bu şiirle-

ri bir Divan oluşturacak boyuttadır (Çakır, 

2011: 386). 

Ali Rıza Öge 14 Nisan 1957 yılında ve-

fat etmiş, Bursa Valisi Sabri Çağlayangil’in 

kadirşinaslığı ile Türk bayrağına sarılı olan 

tabutu Ulu Cami’den Emir Sultan’daki de-

fin yerine kadar merasimle eller üzerinde 

taşınmıştır. 

Öge, Karaağaç Tekkesi post-nişini Hü-

seyin Zeki Baba’dan nasib almıştır. Kadîmî 

Baba mahlasıyla yazdığı şiirlerinde pirinin 

Hüseyin Zeki Baba olduğunu dile getir-

mektedir. Öge, hatıralarında nasib alışını 

şu şekilde anlatmaktadır: “Fakiriniz 51 sene 

evvel İstanbul’da Karaağaç’ta Hasib Baba 

dergâh-ı şerifinde post-nişin olan Hasib 

Baba merhumun hafidi (evladı) aynı zaman-

da da akrabam olan Hüseyin Zeki Baba’dan 

nasib almıştım. Bir müddet sonra Derviş 

olmak üzere dergâhta soyundum. Teberrü-

ken, baba, fakire bir tac giydirdi. İki seneden 

fazla dervişlik hizmeti gördüm. Dergâh çar-

şıdan uzak olduğundan, dergâhın en genç 

dervişi olduğum için, dergâhın erzakını 

almak için Halıcıoğlu Çarşısı’na giderdim. 

Burada Münir Baba dergâhına uğrar, Derviş 

Mihrabi ile sohbet ederdim.” Öge nasib al-

dıktan sonra Derviş Mihrabi’nin tavsiyesi ile 

Kerbela’ya gitmeye karar vermiştir. Ancak 

dönemin Kalkandelen Tekkesi post-nişini 

Hamid Baba, “Dervişlik kisve ile tac ve hır-

ka giymekle, sakal bırakmakla olmaz, der-
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vişlik gönülle olur” diyerek askere gitmesini 

tavsiye etmiş, o da bu tavsiyeye uymuştur 

(Demirci, 2010: 7-8). 

Ali Rıza Öge, babalık icazetini nasıl al-

dığını şöyle anlatmaktadır: “Şimdiye ka-

dar Baba olmak için pek çok teklif karşı-

sında kalmıştım. Taşradakilerden başka 

Bursa’dakiler ‘Koca bir vilâyetin Babasız 

kalması muvâfık değildir, sizden başka da 

Baba olacak kimse yoktur’ diye vâki teklifle-

ri reddetmekte idim. Böyle ağır bir yükün al-

tına girmek istememiştim. Fakat bana icâzet 

veren zât Ankara’da Dedebaba vekîlidir. Bu 

zât bir gece âlem-i ma’nâda Şâzelî Sultan 

Hazretlerini görüyor, kendisine Bursa’daki 

Ali Rıza’yı Baba yaptık, kendisine tebliğ edi-

niz, bu tebliğe sizi me’mûr etmekle beraber 

kendisine de icâzet veriniz, diyor. Birkaç 

gece sonra da pîrimiz Hünkâr Hacı Bektaş 

Velî efendimiz ‘Ali Rıza Baba’ya benden de 

selâm söyle’ diye bu zâta manâda söylüyor. 

Aynı zamanda bu günlerde de ben buna dâir 

bir iki rüya görüyorum ve bu rüyaları da ay-

nen bu zâta bildiriyorum. Ondan sonra da 

bu zât fakîre tebliği aynen yapıyor... Fakîr, 

rüyâda kırkların meclisine kabûl edildiğimi 

görmüştüm” (Çakır, 2011: 390). 

Ali Rıza Öge’nin dört eseri bulunmak-

tadır. Bunlardan ilki Meşrutiyetten Cumhu-

riyete Bir Polis Şefinin Gerçek Anıları isimli 

eseridir. İkincisi Bektaşi Şairler Güldestesi, 

üçüncüsü şiirlerinin olduğu Divan-ı Kadîmî 

Baba ve dördüncüsü ise Mektuplar’dır (Ça-

kır, 2011: 376-377, 391-395; Demirci, 2010: 

16).

Hüseyin Zeki Baba’dan sonra Karaağaç 

Tekkesi’nde Ali Rıza Baba’ya ilave olarak 

Nafi Baba’nın da post-nişinlik yaptığı bilgisi 

bulunmaktadır (Kocadağ, 1998: 266). Ayrıca 

Karaağaç Tekkesi II. Meşrutiyet dönemin-

de Rıza Tevfik’in müdavimi olduğu Bektaşi 

tekkelerindendir. 

5. 1925 SONRASI KARAAĞAÇ 

TEKKESİ

1925 yılında tüm tekke ve türbelerin ka-

patılması kararından Karaağaç Tekkesi de 

nasibini almıştır. Bu tarihte atıl duruma dü-

şen tekke Hüseyin Zeki Baba’nın vefat etme-

sinin ardından harap hale gelerek tekkeden 

çevresindeki mezar taşları dışında bir nişa-

ne kalmamıştır. Terk edilerek kaderine bıra-

kılan tekkenin binaları tarihe karışmış, çev-

resi zamanla çöplük haline gelmiş, arsaları 

hayvan alınıp satılan alanlara dönüşmüştür. 

Bununla birlikte tekke haziresinde 1826’dan 

önce vefat eden Azbi Baba’nın9, tekke post-

nişinlerinden Hüseyin Zeki Baba ve diğer 

birçok Bektaşi baba ve müntesibinin mezar-

ları vardı. Hazire ve tekkeden geriye kalan 

meşrutanın bir kısmının mevcut bulunduğu 

arazi Büyükşehir Belediyesi tarafından satı-

larak Mart 1996 tarihinde dozerlenerek ta-

mamen ortadan kaldırılmıştır (Yüksel, 1997: 

40; Öz, 2001: 212; Göncüoğlu, 2005: 128). Bu 

arada tekke haziresinde bulunan mezar taş-

9 Azbi Baba 1826’da Bektaşi tekkeleri kapatılmadan 
hemen önce vefat eden bir Baktaşi şairidir. “Sana yer-
den gökten büyük nasihat/Gördüğün ört, görmedi-
ğin söyleme” dizeleriyle başlayan nefesi meşhurdur 
(Kocadağ, 1998: 266-267).
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ları Türk-İslam Sanatları Müzesi’nin depo-

larına nakledilmiştir. Mezar taşları ortadan 

kaldırılmadan önce sanat tarihçisi S. Faruk 

Göncüoğlu tarafından fotoğrafla rının çekil-

diği nakledilmektedir (Yüksel, 2012: 85).

Tekkenin mülkiyeti 30 Kasım 1925 tarih-

li 677 sayılı tekke ve zaviyelerin kapatılması 

kanunun çıkarılmasından sonra Vakıflar Ge-

nel Müdürlüğü’ne, daha sonra ise istimlak 

yoluyla İstanbul Büyükşehir Belediye’sine 

geçmiştir. Bununla birlikte tekkenin yeri 

Sütlüce Mahallesi, Karaağaç Mevkii, 3257 

ada, 1 ve 2 nolu parselde bulunmaktaydı. 

Zaman içerisinde tekke arazisine Beyoğlu 

Belediyesi’nce toplu konutlar yapılmış, bu 

konutlar 1999 depreminde ağır hasar almış 

ve yıkılmıştır. Daha sonra 1 nolu parsel bele-

diyece kurulan bir şirkete (KİPTAŞ), 2 nolu 

parsel üçüncü şahıslara devredilerek özel 

mülk haline getirilmiştir. Bu iki parselde 

Anıtlar Kurulu’nun 27.04.2005 tarihli Türk 

İslam Eserleri Müzesi denetiminde kazı ya-

pılmasına karar vermesi üzerine arkeolojik 

kazıya başlanmıştır. Kazı çalışmaları neti-

cesinde özel şahıs mülkiyetinde bulunan 2 

nolu parselde tarihi mezar kalıntıları ile Ka-

raağaç Tekkesi’nin kalıntıları bulunmuştur. 

Bu arada İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fa-

kültesi Öğretim Üyesi M. Baha Tanman, Ka-

raağaç Bektaşi Tekkesi’nin Sütlüce Mahal-

lesi, Karaağaç Mevkii, 3257 ada, 2 parselde 

bulunduğunu, kazılar sonrası açığa çıkan te-

mel kalıntılarının ana yapının planını büyük 

ölçüde aydınlattığını 30 Nisan 2007 tarihin-

de rapor etmiştir. Ayrıca kazılar sonucun-

da ortaya çıkan kalıntıların 19. yüzyıldan 

daha eski döneme ait olmadığı tespit edil-

miştir. Bununla birlikte Türk İslam Eserleri 

Müzesi’nin Anıtlar Kurulu’na sunduğu 18 

Nisan 2007 tarihli raporunda 3257 ada, 2 par-

selde 53 adet defin bulunduğu, ancak mezar 

taşlarının hiçbirinin orijinal yerinde tespit 

edilemediği belirtmiştir. Kazı sonucunda 2 

nolu parselde 2 hazire alanı tespit edilmiş ve 

mezarlar bilgi paftasına tek tek işlenmiştir. 

Bu arada 2 nolu parselde yer alan kültür ve 

hizmet fonksiyonlu ek binanın projesi, bazı 

bölümlerinin mezar alanlarına isabet etmesi 

nedeniyle, Anıtlar Kurulu kararı ile revize 

edilmiştir. Böylece 2 nolu parsel üzerine Ka-

raağaç Tekkesi aslına uygun olarak yeniden 

ihya edilmiştir. 8 Nisan 2010 tarihinde yapı-

lan cem töreni ile Karaağaç Tekkesi ibadete 

açılmış, böylece yok olan önemli bir kültürel 

varlık tekrar kazanılmıştır. 
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EKLER

A. Belgeler 

Belge 1. Mart 1781 tarihinde Karaağaç Tekkesi’ne Salih Baba’nın tevcih edilmesi ve tekkeye 
müdahalenin men edilmesi (BOA, C. EV, 493/24903).

Şurûtu

Hacı Bektâş Velî kuddise sirrehü’l-âlî hazretlerinin memâlik-i mahrûsede baba ve dede ve abdâl 
ve derviş ve sultan nâmıyla elsine-i nâsda mezkûr nazargâh ve tekye ve hangâh ve zâviyelerinin fimâ 
ba‘d mahlûlat ve tebdîlât ve meşrûtiyet iddi‘âsı ve birbirlerine ferâgat ve kasr-ı yed ve sâ’ir tevcîhâta 
müte‘allik keyfiyet vukû‘ buldukda kuzzât ve nüvvâb ve müdîr ve mütevelliler ve sâ’ir ashâb-ı 
urûzın arz ve arzuhallerine teveccüh olunmayup mesâfe-i ba‘îdedir deyu azîz-i müşarünileyhin 
âsitânesine gelmeği izhâr-ı usret ve bahâne-i ahar ile sâlifü’z-zikr erbâb-ı urûzın inhâsına müsa‘âde 



48

ALEVİLİK  ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

olunmayup kadîmesi üzere ber muceb-i şurût-ı vâkıf azîz-i müşarünileyhin kendü hankâh-ı aliye 
ve tekye ve zâviyelerinde seccâdenişîn olan şeyhler tarafına havâle olunmak üzere kayıdlarına şerh 
verilip fima ba‘d düsturü’l-amel tutulmak üzere bâ telhîs-i fermân-ı âlî başmuhâsebeye kayd ve 
i‘lâm ilmuhaber kâ’imeleri verildiği ve tevârih-i muhte life ile evâmir verildiği verilen emr-i âlîşânım 
mucebince amel oluna deyu hatt-ı hümâyûn-ı şevketmakrûn keşîde kılındı defterde mukayyeddir 
fermân devletlû sa‘âdetlû hazretlerinindir fi 7 Ra sene 1195 (3 Mart 1781).

Berat kuyûdu

Hâslar kazâsına tâbi‘ Südlüce’de Karaağaç Çayırı nezdinde vâki‘ kutbü’l-ârifîn Sarı Sûfî Hü-
seyin Baba zâviyesine bundan akdem bila berât mutasarrıf olan tarîk-i Bektâşîyeden Ali Baba bila 
veled fevt olup mahlûlünden yine tarîk-i Bektâşiyândan Salih Baba zîde salâhuhuye âyende ve re-
vendeye it‘âm-ı ta‘âm olunmak şartıyla müceddeden tevcîh ve yedine berât-ı şerîf verilmek ricâsıyla 
bi’l-fi‘il el-Hac Bektâş Velî seccâdesinde seccâdenişîn şeyh olan eş-Şeyh Abdullatîf zîde takvâhuya 
arz kılınmak mucebince bin yüz doksan beş (1195) senesi Rebi‘ü’l-evvelinin evâ’ili târihinde (1-2 
Mart 1781) tevcîh olunup haliya üzerinde bulunup defter-i rûznâmçede mukayyeddir bâkî emr u 
fermân devletlû merhametlû sa‘âdetlû efendim sultânım hazretlerinindir fi 8 Ra 1195 (4 Mart 1781) 
nefy-i bi’l-mevt-i ömr ve i‘tâyâ.

Derkenâr mûcebince deyu buyurulmuşdur fi 17 R sene 1195 (12 Nisan 1781).

Emr-i şerifim üzere fi 21 R sene 1195 (16 Nisan 1781).
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Devletlû inâyetlû merhametlû sultânım hazretleri sağ olsun

Arzuhâl kulları tarîk-i Bektâşiyândan meşâyih-i izâm zümresinden olup kırk seneden berü 
güzârân eden ömrümü tarîkat-ı aliyyede bezl-i vücûd edüb şimdi tekyelerimizin birisi mahlûl olup 
hasbe’t-tarîk ber muceb-i şurûtu dâ‘îyye tevcîh ve yedimize berât-ı şerîf-i alîşân i‘tâ olunduğu hâlde 
üzerimizde askerî rûznâmçesinde mukayyed olup Ebu Eyyüb El-Ensârî’nin karşısında Hâs kar-
yesine tâbi‘ Südlüce nâm mahalde Saru Sûfî Çayır deyu defterhânede mukayyed ufak zâviyede 
zâviyedâr olan eş-Şeyh Ali Baba bundan akdem bilâ berât iken fevt olup yeri mu‘attal olarak kalması 
mülahazasıyla bu kullarına tevcîh ve ihâle olunup ber muceb-i şurûtu müdâhale ve ta‘arruz icâp 
eylemez iken bâzı ashâb-ı ağrâzın o cihetle ta‘cîz ve tekdîrden hâli olmadıkları ecilden bu kullarına 
özr-i külli dâ‘îyyesinde olmağla merâhim-i aliyyelerinden mercûdur ki mâkulenin şurûtu başmu-
hasebeden ba‘dehu defterhâneye berât kaydı askerî rûznâmçesinden manzûr-ı inâyet buyurulma-
sında derkenârı ve şurûtu mucebince yedimize tuğralı başmuha sebeden mü’ekked emr-i âlî i‘tâ olu-
nup ashâb-ı ağrâzın mü dahaleleri men‘ Eyüp monlasına ve Hasköy nâ’ibine emr u fermân devletlû 
inâyetlû merhametlû sultânım hazretlerinindir Hâsköy nâ’ibine dahi hitâben mü’ekkeden emr i‘tâ.

Hâdim-i fukara bende-i Salih Baba zâviyedâr-ı hâlâ.
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Şurûta nazaran muktezâsı derkenâr

Defterhâne-i Amire kuyûdâtında nâtık olduğu üzere merhûm ve mağfurun leh Sultan Bâyezid 
Hân hazretlerinin evkâf-ı şerîfelerinden Hâslar kazâsına tâbi‘ Südlüce karyesinde Karaağaç nâm ma-
hallinde derûn-ı arzuhâlde muharrer Sarı Sûfî Hüseyin Baba zâviyesi Hacı Bektâş Velî’nin derkenârda 
mestûr şurûtu üzere seccâdenişîn arzıyla sâhib-i arzuhâle berât ve askerî rûznâmçesinden berât-ı 
şerîfe verilmiş olmakla bu sûretde şurût ve mahiyetine nazaran gerek vakf-ı şerîfe ve gerek aha-
rın toprağına müdâhale olunmamak üzere yedine verilen berât-ı şerîfe mucebince olucak zâviye-i 

mezbûrenin zabt ve tasarrufu kâ’ide-i mer‘iyye muktezâsındandır fi 17 R 1195 (12 Nisan 1781).
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evkâf muhâsebesi
evkâf-ı hâssahâ-i İstanbul der evkâf-ı merhûm ve ma‘furun leh Sultan Bâyezid Hân alemü’r-

rahim ve’l-gufrân 
Südlüce tâbi‘ Hâs vakf-ı elyevm Sultan Bâyezid Hân
hesâb
hınta
7
kile
84
mesmûl 
ma‘a baha guruş
50
rüsûm
zemîn der uhde-i Sarı Sûfî Dede
403
rüsûm
bâgât ve kesân der uhde-i Sarı Sûfî
2.225
cem‘an yekûn 
3.691
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Belge 2. Mart 1781 tarihinde Karaağaç Tekkesi’ne Salih Baba’nın tevcih edilmesi ve tekkeye 

müdahalenin men edilmesi (BOA, C. EV, 135/6717).

Havâs-ı refîk müzâfâtından Hâsköy kazâsında Südlüce’de kâ’in Çinili Bostan nâm mahalde 
vâki‘ zâviyede medfûn Sarı Sûfî nâm kimesnenin zâviyesi mürûr-ı ezmine ile harâb ve evkâfının 
bâ-berât-ı mütevellisi olmadığından vakf ve zâviye mahalli zâyi‘ olmağla erbâb-ı istihkâkından 
cümlenin muhtârı Mehmed Emîn Halîfe evkâf-ı mezkûrun zâviyedârlığı ma‘e’t-tevlîd ber mantûk-ı 
defter-i hâkânî müceddeden tevcîh ve yedine berât-ı şerîf-i âlişân verilmek ricasına inâyet ricâ etme-
ğin defter-i hâkânî mantûkunca kimesnenin bâ-berât üzerinde değil ise deyu kef-i yed (?) doksan 
dört (94) senesi Saferü’l-hayrının sekizinci günü (14 Şubat 1780) tevcîh olunub hâlâ üzerinde oldu-
ğu.

Ve yine Hâslar kazâsına tâbi‘ Südlüce’de Karaağaç Çayırı nezdinde vâki‘ kutbü’l-ârifîn Sarı Sûfî 
Hüseyin Baba zâviyesine bundan akdem bilâ berât mutasarrıf olan tarîk-i Bektâşiyândan Ali Baba 
fevt olub mahlûlünden Salih Baba nâm kimesneye ayende ve revendeye it‘âm-ı ta‘âm etmek şartıyla 
bi’l-fi‘il Elhâc Bektâş Velî seccadesinde seccadenişîn şeyh olan Eşşeyh Abdüllatif zîde takvâhu arzıy-
la kef-i yed (?) doksan beş senesi Rebî‘ü’l-evvelinin beşinci günü tevcîh olunub hâlâ üzerinde olduğu 
başka başka kayd ile defter ve ruznâmçede mukayyed bâkî emr u fermân devletlû sa‘âdetlû efendim 
sultanımındır fî 22 Ra 1195 (18 Mart 1781). 
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defter muhâsebesi

evkâf-ı hâssahâ-i İstanbul der evkâf-ı merhûm ve ma‘furun leh Sultan Bâyezid Hân alemü’r-
rahim ve’l-gufrân 

Südlüce tâbi‘ Hâs vakf merhûm Sultan Bâyezid Hân

hesâb

hınta

7

kile

84

rüsûm

zemîn der uhde-i Sarı Sûfî Dede

400

rüsûm

bâgât ve kesân der uhde-i Sarı Sûfî

2.225

cem‘an yekûn 

3.691
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Devletlû inâyetlû merhametlû efendim sultanım hazretleri sağ olsun

Arzuhâl dâ‘îleri Ebî Eyyüb El-Ensârî radıyallahu te‘âlâ anh hazretleri karşusunda Südlüce 
karyesi kurbunda Karaağaç Çayırı nezdinde merhûm ve mağfurun leh Sultan Bâyezid Hân-ı tâbe 
sırrâhânın evkâfı toprağında kâ’in bâ-berât-ı askerî vazife-i mu‘ayyene ile mutasarrıf olduğu tarîk-i 
Bektâşiyye kutbü’l-ârifîn Sarı Sûfî Hüseyin Baba zâviyesini ayende ve revendeye it‘âm-ı ta‘âm ey-
lemek şartıyla Ali Baba mahlûlünden hâlâ Hacı Bektâş Velî kuddise sırrehü’l-azizin seccadesinde 
olan Eşşeyh Abdüllatif Efendi dâ‘îlerinin arzıyla bu kullarına tevcîh ve berât olunub el-yevm uhde-i 
âcizane mukayyed olub bir dürlü dahl ve ta‘arruz îcâb etmez iken ba‘zı ashâb-ı ağrâzdan Hâfız Meh-
med Emîn ber takrîb zâviyenin ismini tebdîl ve tagyîr birle Çinili Bostan kurbunda Sarı Sûfî zâviyesi 
ve tevliyeti bilâ sâhib deyu defterhâne-i âmire kaydı atîk ile kendü üzerine berât eddirüb benim berât 
eddirdiğim zâviye budur deyu gadr-ı mü’eddî-i nizâ‘iyye cesâret etmekle eltaf-ı (?) inâyetlerinden 
münâzırdır ki bu kullarının zâviyedarlık kaydı ve merkûm Hâfız Mehmed Emîn kaydı tarafeyn ye-
dine verilen berâtların kaydları askerî rûznâmçesinin derkenâr ba‘dehu defterhâneden ale’t-tefâhil 
derkenâr manzûr-ı inâyet buyuruldukda defterdâr efendi kulları defter-i hâkânî üzere mukaddemâ 
i‘lâm ve i‘lâmı mûcebince kaydı baş muhasebeye nakl buyurulmak bâbında emr u fermân devletlû 
inâyetlû merhametlû sultanım hazretlerinindir

bende-i Eşşeyh Salih Baba zâviyedâr-ı hâlâ 
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Tarîk-i Bektâşiyeden Salih Baba zîde salahu divân-ı hümâyûnuma arzuhâl edüb meşâyih-i izâm 
zümresinden olub Ebî Eyyüb Ensârî pişgâhında Hâslar kazâsına tâbi‘ Südlüce’de Karaağaç Çayırı 
kurbunda vâki‘ kutbü’l-ârifîn Sarı Sûfî Baba zaviyesinin kırk (40) seneden berü güzerân eden tarîk-i 
aliyyede bezl-i vücûd edüb zâviyedarı olan Eşşeyh Ali Baba bundan akdem bilâ veled fevt olub 
hasbe’t-tarîk ber mûcib-i şurût-ı mer ‘iyye mumaileyhe müceddeden tevcîh yedine berât-ı âlişân 
i‘tâ olmağla ber mûceb-i şurût müdâhale ve ta‘arruz îcâb etmez iken ba‘zı ashâb-ı ağrâzdan ta‘cîz 
ve tekdîrden hâlî olmadıkları ecilden gadr dâ‘îyyesinde olmalarından şurût mûcebince emr-i âlî 
i‘tâ ve ashab-ı ağrâzdan müdâhaleleri men‘ ve def‘ olunmak bâbında istid‘â-yı inâyet idüb ecilden 
hazîne-i âmiremde mahfûz baş muhâsebe defterlerine nazar olundukda zâviyedarlık-ı mezkûr Ali 
Baba mahlûlünden mumaileyh ayende ve revendeye i‘tâm eylemek şartıyla bi’l-fi‘il Elhâc Bektâş 
Velî seccadenişîn Abdüllatif zîde takvânın arzı mûcebince bin yüz doksan beş (1195) senesi Rebî ‘ü’l-
evvel altı târihinde (2 Mart 1781) tevcîh olunub müceddeden berât-ı şerîf ve askerî ruznâmçesinde 
ve Hacı Bektâş Velî kuddise sırrehü’l-celâl hazretlerinin memâlik-i mahrûsede baba dede ve abdal 
ve derviş ve sultan nâmıyla elsine-i nâsda mezkûr nazargâh ve tekye ve hânkâh ve zâviyelerinin 
fîmâ ba‘d mahlûlât ve tebdîlât ve meşrûtiyet iddi‘â ve birbirlerine ferâgat ve kasr-ı yed ve sâ’ir 
tevcîhâta müte‘allik keyfiyet vukû‘ buldukda kuzzât ve nüvvâb ve müdîr ve mütevelliler ve sâ’ir 
ashâb-ı urûzın arz ve arzuhal ile olunub mesafeye ba‘îdedir deyu azîz-i müşârünileyhin âsitânesine 
gelmeğe izhâr-ı usret ve bahâne-i ahar ile sâlifü’z-zikr erbâb-ı urûzın inhâsına müsa‘âde olunmayup 
kadîmesi üzere ber muceb-i şurût-ı vâkıf azîz-i müşarünileyhin kendü hankâh-ı aliye ve tekye ve 
zâviyelerinde seccâdenişîn olan şeyhler tarafına havâle olunmak üzere kayıdlarına şerh verilip fîma 
ba‘d düsturü’l-amel tutulmak üzere bâ telhis ve fermân-ı âlî kayd ve i‘lâm ilmuhaber kâ’imeleri ve-
rildiği ve tevârih-i muhte life ile evâmir-i şerîfe verildiği ve verilen emr-i âlîşân mûcebince amel oluna 
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deyu hatt-ı hümâyûn-ı şevketmakrûn keşîde kılındığı ve merhûm ve mağfurun leh Sultan Bâyezid 
Velî Hân tâbe sırrahu hazretlerinin evkâf-ı şerîfelerinden ve defterhâne-i âmire kuyûdundan nâtık 
olduğu üzere Hâslar kazasına tâbi‘ Südlüce karyesinde Karaağaç nâm mahalde Sarı Sûfî Hüseyin 
Baba’nın zâviyesi Hacı Bektâş Veli’nin ber mûceb-i şurût seccadenişin arzıyla tevcîh ve askerî ruz-
namçesinden berât-ı şerîf verilmiş olduğu ve bu sûrette şurût-ı mezkûra nazaran gerek vakf-ı şerîfe 
ve gerek aharın tarafına müdâhale olunmamak üzere yedine verilen berât-ı şerîf mûcebince ancak 
zâviye-i mezkûrenin zabt ve tasarrufu kâ‘ide-i mer‘iyye muktezâsından olduğu baş muhasebeden 
derkenâr olundukda derkenârı mûcebince hüküm deyu fermân-ı âlişân sâdır olmağın mûcebince fî 
21 R sene 1195 (16 Nisan 1781) tarihinde Hâslar kadısına hitâben emr-i şerîf verildiği mukayyeddir.

Tarîk-i Bektâşiyeden Hâfız Şeyh Salih Baba zîde salahu divân-ı hümâyûnuma arzuhâl edüb Ebî 
Eyyüb Ensârî pişgâhında vâki‘ Hâslar kazâsına tâbi‘ Südlüce’de Karaağaç Çayırı kurbunda Sultan 
Bâyezid Velî evkâfı toprağında kâ’in ba-berât-ı âlî zâviyedarı olduğu Hüseyin Baba ve Ali Baba 
zâviyesi taraflarına aharın ta‘arruz ve ve te‘addîsi îcâb etmez iken ashâb-ı ağrâzdan Derviş Ali nâm 
kimesne müdâhale ve bu bâbda yedine i‘tâ olunan emr-i şerîfe adem-i itâ‘at birle ta‘ciz ve tekdîrde 
hâlî olmadıklarından bahs ile ba‘de’z-zikr o makûle hilâf-ı şer‘ vâki‘ olan te‘addî ve tasallutları men‘ 
ve def‘ ettirilmek üzere emr-i şerîf sudûrunu istid ‘â-yı inâyet etmeğin hazîne-i âmiremde mahfûz 
baş muhâsebe defterlerine nazar olundukda zâviyedarlık-ı mezkûr Ali Baba mahlûlünden ayende 
ve revendeye i‘tâm-ı ta‘âm eylemek şartıyla iş bu sene-i mübâreke evâ’il-i Rebî‘ü’l-evvelinde muma-
ileyhe tevcîh olunub bâ-berât-ı askerî üzerinde olduğu ve Hacı Bektâş Velî kuddise sırrehü’l-celâl 
hazretlerinin memâlik-i mahrûsede baba dede ve abdal ve derviş ve sultan nâmıyla elsine-i nâsda 
mezkûr nazargâh ve tekye ve hânkâh ve zâviyelerinin fîmâ ba‘d mahlûlât ve tebdîlât ve meşrûtiyet 
ithâm ve birbirlerine ferâg ve kasr-ı yed ve sâ’ir tevcîhâta müte‘allik keyfiyet vukû‘ buldukda kuzzât 
ve nüvvâb ve müdîr ve mütevelliler ve sâ’ir ashâb-ı urûzın arz ve arzuhal ile olunub mesafeye 
ba‘îdedir deyu azîz-i müşârünileyhin âsitânesine gelmeğe izhâr-ı gadr ve bahâne-i ahar ile sâlifü’z-
zikr erbâb-ı urûzın inhâsına müsa‘âde olunmayup kadîmesi üzere ber muceb-i şurût-ı vâkıf azîz-i 
müşarünileyhin kendü hankâh-ı aliye ve tekye ve zâviyelerinde seccâdenişîn olan şeyhler tarafına 
havâle olunmak üzere kayıdlarına şerh verilip fîma ba‘d düsturü’l-amel tutulmak üzere bâ telhis ve 
fermân-ı âlî kayd ve i‘lâm ilmuhaber kâ’imeleri verildiği ve tevârih-i muhte life ile evâmir-i şerîfe 
verildiği ve verilen emr-i âlîşân mûcebince amel oluna deyu hatt-ı hümâyûn-ı şevketmakrûn keşîde 
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kılındığı ve merhûm ve mağfurun leh Sultan Bâyezid Velî Hân tâbe sırrahu hazretlerinin evkâf-ı 
şerîfelerinden ve defterhâne-i âmire kuyûdundan nâtık olduğu üzere Hâslar kazasına tâbi‘ Südlü-
ce karyesinde Karaağaç nâm mahalde Sarı Sûfî Hüseyin Baba zâviyesine Hacı Bektâş Veli’nin ber 
mûceb-i şurût seccadenişin arzıyla tevcîh ve askerî ruznamçesinden berât-ı şerîf verilmiş olduğu 
ve bu sûrette şurût-ı mezkûra nazaran gerek vakf-ı şerîfe ve gerek aharın tarafına müdâhale olun-
mamak üzere yedine verilen berât-ı şerîf mûcebince ancak zâviye-i mezkûrenin zabt ve tasarrufu-
na aharın müdâhale etmemek üzere evâhir mâdde-i merkûmda verilen emr-i şerîfden sonra taraf-ı 
ahara emr verildiğinin kaydı bulunmadığı derkenâr olunmağın derkenârı mûcebince emr-i şerîf 
tahrîri telhîs bulundukda telhîsi ve derkenârı mûcebince hüküm deyu fermân-ı âlişân sâdır olmağın 
mûcebince fî 18 Ra sene 1195 tarihinde Hâsköy na’ibine hitâben emr-i şerîf verildiği mukayyeddir 
fermân devletlû inâyetlû sultanım hazretlerinindir fî 26 Ra sene 1195 (22 Mart 1781).

Askerî kaydından nakl gelmekle bâş muhasebeye telhis.
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evkâf

6717

tahsîsi mûcebince kaydı muhasebeye kayd olunub berâtı ve askerî ruznamçesine ilmuhaberi i‘tâ 
olundu fî 4 R sene 95 (30 Mart 1781).

Arz-ı bendeleridir ki 

Tarîk-i Bektâşiyyeden Şeyh Salih Baba dâ‘îleri iş bu arzuhâli mefhûmunda Ebî Eyyüb Ensârî 
radıyallahu anhü’l-bârî pişgâhında vâki‘ Südlüce’de Karaağaç Çayırı kurbunda Sultan Bâyezid Velî 
evkâfı toprağında bâ-berât-ı askerî vazife-i mu‘âyyenesiyle zâviyedârı olduğu Sarı Sûfî Hüseyin Baba 
zâviyesinin zâviyedarlığı ayende ve revendeye it‘âm-ı ta‘âm eylemek şartıyla Ali Baba mahlûlünden 
kendüye tevcîh olunmakdan nâşî aharın müdâhalesi iktizâ etmez iken ashâb-ı ağrâzdan Hâfız Meh-
med Emîn nâm kimesne zâviye-i mezbûrun ber takrîb ismini tebdîl ve Çinili Bostan kurbunda Sarı 
Sûfî zâviyesi tevliyetini bila sâhib deyu üzerine tevcîh ve berât ettirdikden sonra şimdi zâviyem 
budur deyu ta‘arruz ve müdahaleden hâlî olmadığını beyân birle fîmâ ba‘d merkûmun bîvech vâki‘ 
olan müdahalesinden vâreste ve masûn olmak içün askerî kaydı baş muhâsebeye nakl ve mücedde-
den berât-ı şerîf i‘tâ olunmasını tahrîr ve istid‘â eder derkenâra havâle olundukda Hâslar kazâsına 
tâbi‘ Südlüce’de kâ’in Çinili Bostan nâm mahalde vâki‘ zâviyede medfûn Sarı Sûfî nâm kimesnenin 
zâviyesi mürur-ı ezmine ile harâb ve evkâfının bâ-berât-ı mütevelli olmadığından vakfı ve zâviye 
mahalli zâyi‘ olmağla erbâb-ı istihkâkdan Mehemmed Emîn nâm kimesneye evkâf-ı mezkûrun 
zâviyedarları ma‘e’t-tevliye defter-i hâkânî kuyûdâtı mûcebince kimesnenin berâtına dâhil değil 
ise şartıyla doksan dört (94) senesi Saferinde tevcîh olunmuş olduğu ve yine Hâslar kazâsına tâbi‘ 
Südlüce’de Karaağaç Çayırı nezdinde vâki‘ kutbü’l-ârifîn Sarı Sûfî Hüseyin Baba zâviyesine bundan 
akdem bilâ berât mutasarrıf olan Ali Baba fevt oldukda mahlûlünden ayende ve revendeye it‘âm-ı 
ta‘âm eylemek şartıyla Hacı Bektâş Veli seccâdesinde post-nişîn olan Şeyh Abdüllatîf arzıyla iş bu 
sene-i mübâreke Rebî‘ü’l-evvelisinde sâhib-i arzuhâl merkûm Salih Baba’ya tevcîh olunmuş oldu-
ğu baş muhâsebeden derkenâr olunmuşdur ma‘lûm-ı devletleri buyuruldukda öteden beru askerî 
kaydından nakl olunagelmekle mûmâileyhin dahî berâtı kaydı baş muhâsebeye nakl ve mücedde-
den yedine berâtı ve askerî ruznâmçesine ilmuhaberi i‘tâ olunmak bâbında emr u fermân devletlû 
sa‘âdetlû sultanım hazretlerinindir 

fukara umûru olmağla harç mutâlibe olunmaya ilmuhaber ve sûret-i irâde fî 7 R sene 195 (2 

Nisan 1781).
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Belge 3. Karaağaç Tekkesi’ne Temmuz-Ağustos 1781 tarihinde günlük 20 akçe yemek parası 
tahsis edilmesi (BOA, C. EV, 614/30963).

Anadolu muhâsebesinden

Derûn-ı arzuhâlde mezkûr zâviyenin Anadolu muhâsebesinde kaydı bulunmamışdır deyu o 
makûle zâviye ve tekye fukarâlarına ve şeyhlerine mukâta‘at-ı mîriyyeden merhameten vazîfe ihsân 
olunageldüğü emsâli mesbûkdur emr u fermân devletlû sa‘âdetlû sultanım hazretlerinindir fî 23 
Şa‘ban sene 1195 (14 Ağustos 1781).
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Yevmiye yirmi akçenin senevî hesâbı
Sene 1195 (1781)
yevm
1
baha
20
be-hesâb
354
guruş
7.080
1770
5310 
be-hesâb
guruş para
44  30

mütevelli-i meşrû‘a üzere eylediği derkenâr olunmuşdur emr u fermân devletlû sa‘âdetlû sulta-
nım hazretlerinindir fî 26 Şa‘bân sene 1195 (17 Ağustos 1781).
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kaydı mûcebince tevcîh olunduğu berâtı Burusa kalemine ilmuhaberi i‘tâ olundu 21 Ş sene 97 
(22 Temmuz 1783)

Arz-ı bendeleridir ki

hazret-i Ebî Eyyüb Ensârî radiyallahu anhü’l-bârî mukâbelesinde Südlüce nâm mahalde 
vâki‘ Karaağaç hadîkası ittisâlinde kâ’in tarîk-i Bektâşiyyeden Sarı Sûfî Hüseyin Baba zâviyesinin 
zâviyedârı olan Şeyh Salih Baba dâ‘îlerinin iş bu arzuhâli mefhûmunda gerek kendünün ve gerek 
zâviye-i mezkûrenin bir mahalden bir akçe medâr-ı ma‘aşı olmayub zarûret hâlinden bahs ile li-
ecli’t-te‘ayyüş kendüye kadar kifâye vazife ta‘yîn olunmasını tahrîr ve istid‘â eder mûcebince yevmi 
yirmi (20) akçe vazîfenin senevîsi hesâb ettirildikde gayr-ı ez fazla kırk dört (44) guruş otuz (30) ak-
çeye bâliğ olduğu ma‘lûm-ı devletleri buyuruldukda meblağ-ı mezbûr doksan beş senesinden i‘tibâr 
ile İnöz mahkemesi mukâta‘ası mâlına zam ve mukâbelesinde İnöz gümrüğü mâlından almak üzere 
sâhib-i arzuhâl-i merkûme yevmî yirmi akçe vazîfe tevcîh ve ta‘yîn olunub berâtı Burusa kalemine 
ilmuhaberi verilmek bâbında fermân devletlû sa‘âdetlû sultanım hazretlerinindir.
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Devletlû inâyetlû merhametlû sultanım hazretleri sağ olsun

Arzuhâl dâ‘îleri fukaradan ve meşâyih zümresinden olub Hâslar kazâsına tâbi‘ Ebî Eyyüb radı-
yallahu anh hazretlerinin karşusunda Südlüce nâm mahalde Karaağaç hadîkasına muttasıl tarîkat-ı 
Bektâşiyândan merhûm Sarı Sûfî Hüseyin Baba zâviyesinin bir mahalden bir akçe ve bir habbe îrâdı 
olmayub vücûhla şâyeste-i merhamet olub bu makûle muhtâcîn olan zâviyelere ta‘âmiye olmak 
şartıyla İstanbûl gümrüğü mukâta‘asından kadr-ı kifâye sadaka-i pâdişâhî düşen mahlûlden nakz 
şartıyla ta‘âmiyye olunarak on beş yirmi akçe tevcîh olunduğundan emsâlî Anadolu muhâsebesinde 
mestûr ve mukayyed olmağla hâli fakîrâya merhameten sadaka-i pâdişâhî emsâli mûcebince 
inâyet-i merhamet buyurulub el-hâdimü’l-bâkî devâm-ı ömr ve devletlerine du‘â-yı bi’l-hayrlarına 
muvâzebet müdâvim ve meşgûl zümresine ilhâk buyurulmak bâbında emr u fermân devletlû 
inâyetlû merhametlû sultanım hazretlerinindir

bende-i Eşşeyh Salih Baba dâ‘î-i hâlâ.
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Belge 4. Karaağaç Tekkesi şeyhliğine Kasım 1784 tarihinde Hafız Mehmet Emin tarafından ya-
pılan müdahalenin men edilmesi (BOA, C. EV, 509/25727).

Başmuhâsebeye derkenâr

Tarîkat-i Bektâşiyeden Salih Baba zîde takvâhu Dîvân-ı Hümayûna verdiği arzuhâl mefhûmunda 
Ebî Eyyüb Ensârî Radiyallahu Anhü’l-bârî pîşgâhında Südlüce’de Karaağaç Çayırı kurbunda Sultân 
Bâyezîd-i Velî evkâfı toprağında bâ berât-ı askerî vazîfe-i mu‘ayyenesiyle zâviyedârı olduğu Sarı 
Sûfî Hüseyin Baba zâviyesinin zâviyedârlığı âyende ve revendeye it‘âm-ı ta‘âm eylemek şartıyla Ali 
Baba mahlûlünden kendüye tevcîh olunmakdan nâşî âharın müdahalesini iktizâ etmez iken ashâb-ı 
ağrâzdan Hâfız Mehmed Emîn nâm kimesnenin zâviye-i mezbûrun ber takrîb ismini tebdîl ve Çi-
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nili Bostan kurbunda Sarı Sûfî zâviyesi tevliyeti bila sâhib deyu üzerine tevcîh ve berât ettirdikden 
sonra şimdi şeyh-i zâviye yokdur deyu ta‘arruz ve müdahaleden hâlî olmadığı beyân birle fîmâ 
ba‘d tevcîhe vâki‘ olan müdahalesinden vâreste ve masûn olmak için askerî kaydı başmuhâsebeye 
nakl ve müceddeden berât-ı şerîf i‘tâ olunmasını tahrîr ve istid‘a etmeğe hazîne-i âmirede mahfuz 
başmuhâsebe defterlerine nazar olundukda Hâslar kazâsında Südlüce’de kâ’in Çinili Bostan nâm 
mahalde vâki‘ zâviyede medfun Sarı Sûfi nâm kimesnenin zâviyesi mürûr-ı ezmine ile harâb ve 
evkâfının bâ berât mütevellisi olmadığından vakfı ve zâviye mahalli zâyi‘ olmağla erbâb-ı istihkak-
tan Mehmed Emîn nâm kimesneye evkâf-ı mezbûrenin zâviyedârları maa’t-tevliyye defter-i hâkânî 
kuyûdâtı mucebince kimesnenin berâtına dâhil değil ise şartıyla doksan dört senesi Saferinde (Şubat 
1780) tevcîh olunmuş olduğu ve yine Hâslar kazâsına tâbi‘ Südlüce’de Karaağaç Çayırı nezdinde 
vâki‘ kutbü’l-ârifîn Sarı Sûfî Hüseyin Baba zâviyesine bundan akdem bila berât mutasarrıf olan Ali 
Baba fevt oldukda mahlûlünden âyende ve revendeye it‘âm-ı ta‘âm etmek şartıyla Hacı Bektâş Veli 
seccâdesinde post-nişîn olan Şeyh Abdüllatif arzıyla iş bu sene-i mübâreke Rebiü’l-ûlâsında merkûm 
Salih Baba’ya tevcîh olunmuş bulunduğu derkenâr olundukda öteden beru askerî kaydının nakl 
olunagelmekle mûmaileyhin dahi kaydı başmuhâsebeye nakl ve müceddeden yedine berât ve askerî 
rûznâmçesine ilmuhaberi i‘tâ olunmak telhîs olundukda telhîsi mucebince kaydı ve başmuhâsebeye 
nakl olun duğundan ve askerî rûznâmçesine ilm u haberi i‘tâ olunmak bâbında bin yüz doksan beş 
senesi Zi’l-ka‘desinin dördüncü günü (22 Ekim 1781) tarihiyle müverrah askerî rûznâmçesine ilm 
u haberi verilmekle fi 5 Z sene 1195 (23 Ekim 1781) tarihinde berât-ı şerîfe verildiği mukayyeddir 

fermân devletlû inâyetlû sultânım hazretlerinindir fi 24 M sene 1199 (7 Aralık 1784).

izâhan derkenâr
Haremeyn muhâsebesinde meşrut-ı mahsûsası olmayub zâviye-i mezbûrenin berât kaydı baş 

muhâsebede olmağla kalem-i mezbûrda görülmeğe muhtacdır fermân devletlû sultânım hazretleri-
nindir fi 17 M sene 1199 (30 Kasım 1784).
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Zâviyedârlık kayıtları başmuhasebeden 

Defterhâne-i Amire

Zâviyedârlık-ı Sarı Sûfî Hüseyin Baba der Çayır-ı Ka raağaç der Südlüce beyân-ı Şeyh Salih Baba 
tarîkat-ı Bektâşiyye ber mahlûl-i Ali Baba tevcih ve bâ berât-ı askerî mutasarrıf ashâb-ı ağrâz müdâhil 
ve ta‘arruz men‘ ve def‘ ve kalem muhâsebe-i evvel müceddeden berât istid‘â-yı inâyet arzuhâl ve 
derkenâr rûznâmçe-i askerî ve telhîz numara 46 ve fî sene 1195 berât ruznâmçe-i askerî ilmühaber. 

Vech-i meşrûh liaynihi zâviyedârlık-ı mezbûr mumaileyh Şeyh Salih Baba’nın üzerinde olup 

tarih-i mezbûrda berât-ı şerîfe verildiği mukayyeddir.
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Tarîkat-i Bektâşiyeden Hâfız Şeyh Salih zîde salâhuhu Dîvân-ı Hümayûna arzuhâl edip Ebî 
Eyyüb Ensârî Radiyallahu Anhü’l-bârî pîşgâhında vâki‘ Hâslar kazâsına tâbi‘ Karaağaç Çayırı kur-
bunda kâ’in zâviyedârı olduğu Sarı Sûfî Hüseyin Baba zâviyesinin zabt ve rabtına yine zümre-i 
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Bektâşiyeden bâ‘zı kimesnelerin hilâf-ı şurût vâki‘ olan müdahale-i ta‘addilerinin men‘ ve def‘i için 
sâdır olan evâmir-i aliyyenin fîma ba‘d kaydı derkenâr olunmayup ve zâviyedârlığına zarar gel-
memek üzere kaydı bâlâsına müstahreç ve yedine i‘lâmçe-yi mutazammın emr-i şerif sudûrunu 
istid‘a-yı inâyet etmeğe hazîne-i âmirede mahfûz başmuhasebe defterlerine nazar olunduğuna 
zâviyedârlık-ı mezbûr Şeyh Ali Baba mahlûlünden âyende ve revendeye it‘âm-ı ta‘âm eyleme şartıyla 
sene-i sâbıka Rebiülûlâsında merkûm Hâfız Şeyh Salih zîde salâhuhuya tevcîh olunup askerîden ve-
rilen berât başmuhasebeye nakl ile müceddeden berât-ı şerîfe verilmiş olunduğu ve husûs-ı mezbûr 
zımnında mukaddema mumaileyh tarafından vech-i muharrer üzere lede’l-inha zâviye-i mezbûrun 
hudûd-ı ebniyesinin hârice gerek merhûm Sultan Bâyezîd Hân tâbe serâhu vakfı ve gerek âharın 
toprağına müdahale olunmamaklığa başka ve ba‘dehu zâviye-i mezbûrun zabt ve tasarrufuna Kara-
ağaç ötesi ve âharı müdahale eylememekliğe başka şukka verilen evâmir-i şerîfe muceblerince iş bu 
sene-i mübârekin evâhir-i Saferlerinde emr-i şerîfe verilmiş olduğu derkenâr olunmağla derkenârı 
mûcebince emr-i şerîf tahrîri telhîs olunduğu telhisi mûcebince hüküm deyu fermân-ı alîşân sâdır 
olma ğın mûcebince fi 21 Z sene 1196 (27 Kasım 1782) tarihinde Hâslar kadısına ve hâsseten bostancı-
başına cevâben emr-i şerîf verildiği mukayyeddir fermân devletlû inâyetlû sultânım hazretlerinindir 
fi 15 Z sene 1198 (30 Ekim 1784).

Nezâret kaydı haremeynden

İstanbul’da merhûm ve mağfurun leh Sultan Bâyezîd Hân Velî tâbe serâhu hazretlerinin evkâfı 
fazîletlû semahatlû şeyhülislâm sellemehü’s-selâm efendimiz hazretlerinin nezâret-i aliyyelerinde 
olmak üzere Haremeyn-i Şerifeyn muhâsebesine mukayyeddir emr u fermân devletlû sa‘âdetlû 
sultânım hazretlerinindir fi 16 Z sene 1198 (31 Ekim 1784).
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Belge 5. Karaağaç Tekkesi şeyhliğine Aralık 1799 tarihinde Aşçı Mustafa Baba tarafından yapı-
lan müdahalenin men edilmesi (BOA, C. EV, 473/23903).

kaydı derkenâr

Defterhâne-i Amire

Zâviyedarlık-ı Sarı Sûfî Hüseyin Baba der Çayır-ı Ka raağaç der Südlüce benâm-ı Aşçı Mustafa 
Baba ber kasr-ı yed-i Salih Baba tevcih-i arz-ı Şeyh Abdüllatif Efendi seccadenişin-i Hacı Bektâş Velî 
fî 9 Ca sene 1212 (30 Ekim 1797). 

Zâviyedârlık-ı mezkûr merkûmun kasr-ı yedinden mumaileyh es-Seyyid Aşçı Mustafa Baba’ya 
bila ta‘yin tevcîh olunup tarih-i merkûmede bâ ru’ûs-i hümâyûn berât-ı şerîfe mukayyeddir fermân 
devletlû sa‘âdetlû sultânım hazretlerinindir fi 7 Ş sene 1214 (4 Ocak 1800).
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Şurûtu ve muktezâsı başmuhâsebeden

Kutbü’l-ârifin Hacı Bektâş Velî kuddise sırruhü’l-azizin memâlik-i mahrûsede baba ve dede ve 
abdâl ve derviş ve sultân nâmıyle elsine-i nâsta mezkûr nazargâh ve tek ye ve hankâh ve zâviyelerinde 
şart-ı vâkıf üzere âsitâne-i aliyyelerine meşrût olmağla seccâdenişîn olan meşâyih ve tekyenişînleri 
olanlardan biri fevt ve tebdil olunmak lâzım geldikde azîz-i müşarunüeyhin evlâdından olup bi’l-
fi‘il kendü âsitânelerinde seccâdenişîn olanların arz ve icâzetnâmeleriyle tevcîh olunup gelip kuzzât 
ve nüvvâb ve mütevelliler ve sâ’ir ashâb-ı arzın arzlarıyla ve sâ’ire arzuhâller ile tevcîh olunma-
mak bâ hatt-ı hümayûn-ı şerefmakrûn verilen nizâma şurût olmağla bu sûrette ber muceb-i şurût 
zâviyedârlık-ı mezkûr iş bu arz mucebince tevcîh olunmak iktizâ eder emr u fermân devletlû 
sa‘âdetlû sultânım hazretlerinindir fi 12 Ş sene 1214 (9 Ocak 1800).

Mührü mutâbıkdır fermân devletlû saâdetlû sultânım hazretlerinindir fi 7 Ş sene 1214 (4 Ocak 
1800).
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mûcebince tevcîh olunmak buyurulmuşdur fi 12 Ş sene 214 (9 Ocak 1800).

Der-i devletmekîne arz-ı dâ‘î-yi kemîne budur ki

Kutbü’l-ârifîn merhûm ceddim el-Hâc Bektâş Velî kuddise sırruhü’l-hafî ve’l-celî hazretlerinin 
tarîkat-ı aliyyele rine merbût olup memâlik-i mahrûsede baba ve dede, abdâl ve derviş ve sultân 
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nâmıyle elsine-i nâsta mezkûr nazargâh ve tekye ve hankâh ve zâviyeleri şart-ı vâkıflı âsitâne-i 
aliy yelerine meşrût olmağla seccâdenişîn olan meşâyih ve tekyenişînleri olanlardan biri fevt ve-
yahud tebdîl olunmak lâzım geldikde ceddim azîz-i müşarünileyhin bi’l-fi‘il ken dü âsitânelerinde 
seccâdenişîn olduğuma binâ’en arz ve icâzetnâmemizle tevcîh olunagelüb aharın arz ve arzuhâline 
kat‘a müsa‘âde olunmamak bâ hatt-ı hümâyûn verilen nizâm-ı şurût-ı zevâyâmızdan olduğu 
başmuhâsebede serahaten mukayyed olup şurûtumuzda dâhil-i tarîkimiz zevâyâsından civâr-ı 
dârü’s-saltanati’l-aliyyede Karaağaç Çayırı kurbunda Südlüce nâm mevzi‘de e’izze-i kirâmdan 
merhum Sarı Sûfî Hüseyin Baba kuddise sırruhü’l-azîzin zâviyedârlığını iki yüz on iki cemâziye’l-
evvel dokuzuncu tarihinde (30 Ekim 1797) ber takrîb-i sehvle berât ettiren Aşçı Mustafa Baba tarîh-i 
mezbûrda zâviye-i mezkûrda bulunmağla siyâdeti bi-gayr-i tahrîr zabtı tarihinden ila hâze’l-ân 
erkân-ı ehlullahı tağyir ve tarîkimiz ricâline hezâr envâ‘-ı beliye îsâliyle cevr u eza ve dervîşân-ı 
fukarâmızı perîşân ve elsine-i nâsa giriftar ve hilâf-ı rızâ-yı hazret-i bârî ve mugayir-i hazret-i 
pâdişâhi harekât-ı nâmarziyyeye ictisâr, tarikımız ve turuk-ı şita dervîşân ve fukaraların emn ve 
rahatları meslûb ve cümle sine sârî ve duâ-yı devâm-ı ömr u devlet ve ezdiyâd-ı nusret evrâd u 
ezkârlarına mâni‘ hem dâll hem mudill olup iştimâm-ı bengiyyât ve teşrîb-i hamr ve arâka sevk ve 
zâviye-i mezkûru bi’l-külliye harâb ve âvânilerin ecânibe füruht ve ırz-ı evliyâullahı hetk ve cüm-
le mü’minîn su-i zannına bâ‘is-i siyyemâ vekîlim kulları ve tarîkimiz men ve ihtiyarları merraten 
ba‘de uhra bi’d-defe’ât kerrâtla tenbîh eylemişler iken envâ‘-ı şekâvet ve tahrik-i fitne ve mûkız-ı 
fesâda yevmen fe-yevmen tezâyüdünü ve esnâf-ı menhiyât ve muharremât irtikâbını tarîkimiz 
meşâyihinden husûs-ı mezkûra vukûf-ı tâmları olan sekât-ı sahîhatü’l-kelîmât kesânın bi’ş-şöhret 
ve’t-tevâtür haberleriyle ba’de’t-tahkîk bi’l-fi‘il getirtip su’âl eylediğimde kaziyye minvâl-i meşrûh 
üzere âdet-i müstemirresi idüğünü sâniyen ve sâlisen tarafımızda dahi ikrâr ve i‘tirâf edip tebdîl ve 
ref‘inden yine tarîkimiz hulefâsından fî zemânina zühd-i vera‘ı zâhir ve rüşd ve istikâmeti bâhir iş 
bu bâ’is-i arz-ı ubûdiyyet Derviş Salih Baba ibn Hüseyin Baba’ya icâzetnâmemizle tevcîh ve zâviye-i 
mezkûre makarr-ı süfehâ ve mesken-i eşkiyâ ve ehl-i nifâk ve erbâb-ı fesâddan tahlîs hayr-ı mahz 
ve emr-i savâb ve üzerimize vâcib idüğünü tarafıma getirdip tenbîh eylediğimde dahi mütenebbih 
ve mücâb olmamağla zâviye-i merkûmu bu makûle erâcîfden ve kâl ve tahrîre getirmesi mümteni‘-i 
hilâf-ı şer‘-i Ahmedî ve mugâyir-i tarîk-i Muhammedî etvâr ve ef‘alinden kurtarıp kema fi’l-evvel 
it‘âm-ı ta‘âm ve ed‘iyye-i hayr-ı pâdişâhîde devâm şartıyla mûmaileyh Derviş Salih Baba kullarına 
zâviyedârlık-ı mezkûr tevcîh buyurulup yedine berât-ı şerîf-i âlîşân ihsân buyurulmak ricâsına bi’l-
iltimâs der-i devletmedâra arz olundu bâkîyü’l-emr li-veliyyi’l-emr tahrîren fi’l-yevmi’s-sâlis min 
şehri Recebi’l-ferd li-sene erba‘a aşere ve mi’eteyn ve elf hicriyyeten (3 Recep sene 1214/1 Aralık 
1799)

Efkarü’l-verâ hâdimü’l-fukarâ eş-Şeyh Abdüllatif min evlâd-ı Hacı Bektâş Veli kuddise sırruhu 

seccâdenişîn-i hâlâ.
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Belge 6. Karaağaç Tekkesi’nin 1826’da emlakının zapt edilmesi (BOA, MAD, 9766, s. 338-339).

Karaağaç tekyesinin hedm olunmuş olan arsa-i hâliyyesiyle Sultan Bayezid vakfından olarak 
etrafında olan mahal

be-hesâb-ı terbi‘î 

zirâ‘

86.000

Yedikule ve Eyüb-i Ensârî ve Rumelihisarı ve Üsküdar taraflarında olub bundan akdem hedm 
olunan Bektâşî tekyelerinin keyfiyetleri bi’t-tahkîk zâhire ihraç olunması muktezâ-yı irâde-i seniyye-
den olduğuna binâ’en hovâcagândan ve mektûbî defteri hulefâsından Seyyid İbrahim Nazif Efendi 
ve Hâssa mi‘mârı halifelerinden Tahir Efendi me’mûr kılınarak mahal-i merkuma gönderilmiş ve 
mûmaileyhümâ mahal-i mezkûreyi bi’l-mu‘âyene keyfiyetlerini mübeyyin terkîm eyledikleri defter 
nâtık olduğu üzere Karaağaç nâm mahalde olan tekye hedm olunarak enkazı cânib-i mîriden füruht 
olunmuş ve haber verildiği üzere Sultan Bâyezid-i Velî hazretlerinin vakfından olarak seksen altı bin 
zirâ‘ hâli mahal dahî tekye-i mezbûre şeyhi tarafından zabt oluna gelmiş ve üzeri kubbe olarak bir 
aded türbenin yalnız temûr pencereleri sökülüb ma‘adâ mahalli hedm olunmamış olduğu defter-i 
mezkûrda beyan kılınmış ve ber mantûk-ı derkenâr Karaağaç nâm mahalde vâki‘ Sârı Sûfî zâviyesi 
ve tahmînen on dönüm mikdârı arsa-i hâliyye senevî dört yüz akçe mukâta‘at-ı zemîn ve seksen 
akçe bedel-i öşr-i mukâta‘a ile vakf-ı müşârünileyhden olarak bâ-berât-ı alî Şeyh Ali Dede’nin üze-
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rinde idüğü bâ-takrîr-i lede’l-arz takrîr-i mezkûr taraf-ı hazret-i sadâretpenâhiden rikâb-ı hümâyûn-ı 
şâhâneye arz olundukda vakf olan hâne ve arsa ve tarla ve bağların vakf-ı müşârünileyh tarafından 
ve mülk olanların dahî vâris-i ma‘rûfları var ise anlara terk olunduğu sûrette cânib-i mirîden zabt 
olunmak üzere icrâ olunması hususunda hatt-ı hümâyûn-ı şâhâne şerefrîz-i sudûr olmağla mantûk-ı 
münîfi icrâ olunmak bâbında sâdır olan ferman-ı âlî mûcebince kayd olunub vakıf taraflarına â’id 
olanlar içün evkâf defterlerine başka ve vereselerine terk lâzım gelenler içün başka ilmühaberleri ve 
cânib-i mîriden zabt ve vereselerine terki lâzım gelenler içün diğer ilmühaberleri verilmekle sâlifü’z-
zikr Sultan Bâyezid Velî vakf-ı şerifi tarafına terk olunduğu müş‘ir vakf-ı mezbûr defterlerine iş bu 

ilmühaber verildi fî 13 Receb sene 1242. 

Belge 7. Karaağaç Tekkesi’nin 1826’da emlakının zapt edilmesi (BOA, MAD, 9731, s. 406).

“…ve Karaağaç nâm mahalde olan tekye hedm olunarak enkâzı cânib-i mîriden füruht olun-
muş ve haber verildiği üzere Sultan Bayezid vakfından olarak seksek altı bin zirâ‘ hâlî mahal dahî 
tekye-i mezbûr şeyhi tarafından zabt olunagelmiş ve üzeri kubbe olarak bir aded türbenin yalnız 
temûr pencereleri sökülüb ma‘âdâ mahalli hedm olunmamış olduğu defter-i mezkûrda beyan kılın-
mış ve ber mantûk-ı derkenâr Karaağaç nâm mahalde vâki‘ Sârı Sûfî zâviyesi ve tahminen on dönüm 
mikdârı arsa-i hâliyye senevî dört yüz akçe mukata‘a-i zemîn ve seksen akçe bedel-i öşr-i mukata‘a 

ile vakf-ı müşârünileyhden olarak bâ-berât-ı âlî Şeyh Ali Dede’nin üzerinde idüğü…” 
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Belge 8. Karaağaç Tekkesi’nin 1826’da emlakının zapt edilmesi (BOA, MAD, 9731, s. 406).

bu dahî

Karaağaç tekyesi

vakf-ı şerîf-i mezkûr tarafına terk olunduğu müş‘ir olan ilmühaberi verildi.

tekye-i mezkûrun hedm olunmuş olan arsa-i hâliyyesiyle Sultan Bâyezid vakfından olarak 
etrâfında olan mahâl be-hesâb-ı terbi‘î

zirâ‘

86.000

derûn-ı arsada kârgîr ve üzeri kubbe türbe hedm olunmayub fakat temûr pencereleri hedm 

olunmuş olduğu ve enkazına dâ’ir bir şey olmadığı.



2014 / Yıl: 4 Sayı: 7

75

Belge 9. Karaağaç Bektaşi Tekkesi’nin yerine 1857 yılında Kadiri tekkesi yapılmak istenmesi 

(BOA, A. MKT. NZD, 244/64).

Evkâf-ı Hümâyûn Nezâret-i Celîlesine

Tarikat-ı aliyye-i Bektâşiyye hânkâhlarından olub zaman-ı kadîmde nesh ve imhâ olunmuş 
olan Karaağaç’da kâ’in olub mukaddemâ nesh olunmuş olan tekyenin her bir eşyâsı cânib-i beytü’l-
mâlden zabt ve füruht olunmuş olduğu misillü yeri olan yüz otuz dört (134) dönüm mahal dahî 
öteye berüye füruht olunarak akçeleri kâmilen cânib-i beytü’l-mâlden ahz olunmuş olduğundan 
ve tekye-i mezkûr sâye-i hazret-i şâhânede mahal-i mezkûrda müceddeden Kâdirî dergâhı inşâ ve 
ihyâ olunacağından zikr olunan eşyâ ve arsası esmânının cânib-i beytü’l-mâlden aranılub zâhire 
ihraç olunarak bu akçeden hânkâh-ı mezkûrun inşâsı içün Hacı Hâşim Bey’in uhde-i tasarrufunda 
bulunan on üç (13) dönüm mahallin yararlığı veçhile bahâsı olan otuz bin (30.000) guruşun i‘tâsıyla 
ahz ve iştirâ olunması husûsu Şeyh İsmâ‘îl Efendi tarafından istid‘â ve niyâz olunub efendi-i mumai-
leyh bahasına ri‘âyet olunarak husûs-ı mezkûr dahî umûr-ı hayriyyeden (husûl-i bahâsı dahî iltizâm 
olunmuş olmağla hânkâh-ı mezkûrun eşyâ-yı mezkûre esmânıyla satılmış olan yerlerin akçesinin 
cânib-i beytü’l-mâlden tahkîk ve zâhire ihrâc olunarak) icrâ-yı îcâbı (zımnında keyfiyetin iş‘âr buyu-

rulması) bâbında irâde efendimindir. 
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B. Resimler

Resim 1. Karaağaç Tekkesi Son Post-nişini Hüseyin Zeki Baba (Keşkül, 2012: 78).

Resim 2. Karaağaç Tekkesi’nin günümüzdeki hali.
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EKSİK BİR HURÛFÎLİK METNİ: 

“KİTÂB-I RAFÎ’Â”

A MISSING HURUFIST TEXT: 
“KİTÂB-I RAFÎ’Â”

Savaşkan Cem BAHADIR1

ÖZET

Hurûfîlik Fazlullah-ı Esterâbâdi 

(ö.796/1394) tarafından on dördüncü yüz-

yılda İran’da kurulan ve sonraları Anadolu 

sahasında genişleyen kendine has remiz ve 

yorumları olan bir tarikattır. Hurûfîlik ge-

tirdiği yorum ve açıklamalarla sadece dinî 

değil edebî hayatı da şekillendirmiştir. Ana-

dolu sahasında yetişen Nesîmî, Muhîtî gibi 

şairler bu inanç sisteminin yayılmasında rol 

oynamışlardır. Bu inanç sisteminin yayıl-

masında Hurûfîlik ile ilgili olarak yazılan 

eserlerin payı da büyüktür. Bunun nedeni 

Hurûfîlerin yazdıkları eserlerde konuların 

sadece Hurûfîler tarafından bilinen remiz-

lerle anlatılmasıdır. Devletlerin politikaları 

sebebiyle aykırı bir tarikat olarak değerlen-

dirilen Hurûfîlik zaman içinde bastırılmış, 

etkisi azaltılmış ve bu inancı içeren eserler 

parçalanarak ya da yakılarak yok edilmiştir. 

1 Yrd. Doç. Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi, Edebi-
yat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.

Çalışmaya konu olan Kitâb-ı Rafî’â isimli 

eser de yok edilmeden günümüze ulaşan 

yazmalardan biridir. Bu yazma, Hurûfîliğin 

temel sistemini kitabı okuyanlara aktarmak 

amacıyla sade bir Türkçe ile yazılmıştır. 

Eser, son bölümünde Hurûfîlik inancı ile il-

gili daha ayrıntılı bilgi edinmek isteyenleri 

de farklı Hurûfî kaynaklara (Beşâret-nâme 

ve Âhiret-nâme ve Câvidân-nâme) yönlen-

dirmeyi ihmal etmemiştir. Elimizdeki bu 

eseri kıymetli kılan yönü yok edilmemiş bir 

Hurûfî metni olmasının yanı sıra telif ve is-

tinsah edildiği tarihtir. H. 1201(1787) tarihin-

de yazılmış olan eser H. 1261 (1845) yılında 

istinsah edilmiştir. Bu tarihte Hurûfîlik ile 

ilgili metinlere ilginin olması tarikatın bir 

şekilde hayatta kaldığını göstermesi yönüy-

le önemlidir. Eserin ne yazık ki bir bölümü 

eksiktir. Bu eserin bir çalışmaya konu edil-

me amacı eserin ilim âlemine tanıtılması ve 

Hurûfîliğe olan ilginin siyasî baskılara rağ-

men devam ettiğini göstermektir.

Anahtar Kavramlar: Harf/Hurûf, 

Hurûfîlik, Kitâb-ı Rafî’â.
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ABSTRACT

Hurufism was established by Fazlullah-ı 
Esterâbâdi (d. 796/1394) in the fourteenth 
century in the region of Iran. It was a sect, 
which was expanded in Anatolia with its 
original symbol and interpretations. The in-
terpretations and explanation of Hurufism 
shaped literary and religious life. Poets such 
as Nesîmî and Muhîtî had played a role in 
the spread of this belief system in Anatolia. 
The books, which were about Hurufism, 
also played role in the spread of this belief 
system. This is because, the symbols used 
in these works could only be understood by 
Huruf. Hurufism was an eccentric sect. Be-
cause of this States’ policies suppressed Hu-
rufism and destroy or burned their books. 
Kitâb-ı Rafî’â is one of the manuscript book 
which is survived. The manuscript was 
written for teaching basic system of Huru-
fism so, it was written in a simple Turkish. 
The last section of the book shows different 
sources for Hurufism (such as Beşâret-nâme 
ve Âhiret-nâme ve Câvidân-nâme). This 
book is a survival manuscript and its date 
of inception makes it valuable. The manu-
script was written in 1787 and it was copied 
in 1845. This text also important as it shows 
that Hurufism was survived somehow. Un-
fortunately a part of manuscript is missing. 
The aim to subject this manuscrip in this 
study is to introduce the manuscript to the 
literary set and show that the interest of Hu-
rufism was followed on against the political 
suppressed. 

Keywords: Letter/s, Hurufi, Hurufism, 
Kitâb-ı Rafî’â.

GİRİŞ

“Kitâb-ı Rafî’â” adlı eser bir tarikat ola-

rak yayılan Hurûfîliğin ana fikirlerini açık-

lamaktadır. Bu sebeple eser ile ilgili bilgi 

verilmeden önce Hurûfîlik ile ilgili genel 

bilgi ve inanışlardan kısaca bahsetmenin 

konunun anlaşılmasında faydalı olacağı ay-

rıca bu bilgilerin eserin okunması esnasında 

aydınlatıcı olacağı ve eserin anlaşılmasında 

fayda sağlayacağı kanaatindeyiz.

Hurûf; Arapça “harf” kelimesinin çoğu-

ludur. Hurûfî, “hurûf bilgisi ile ilgili olan” 

anlamlarında kullanılan bir kelimedir. 

Hurûfîlik2, XIV. yüzyılın sonlarında, İran’da 

Fazlullah-ı Esterâbâdî tarafından temelleri 

atılan bir tarikattır. Hurûfîlik, harflerden ve 

sayılardan yola çıkarak Allâh’ın ve yaratılı-

şın sırrına ulaşmayı amaçlayan, bu sûretle 

Kur’ân’ı yorumlamaya çalışan; harflerin es-

rarına dayanan bir tarikattır. Bu inanca göre 

2 Giriş bölümünde Hurûfîlik ile ilgili olarak verilen 
bilgiler aşağıdaki kaynaklardan derlenmiştir:
Hüsâmettin Aksu. (1998). İslâm Ansiklopedisi, 
Hurûfîlik maddesi, Türk Diyanet Vakfı Yayınları, 
C. 18, s. 408-412; Döndü Karaca. (2010). Muhîtî’nin 
Kısmet-nâmesi (İnceleme-Metin). Yayımlanmamış 
Doktora Tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü. Adana; Ömer Tecimer. (2008). Hurûfîlik. 
Plan B Yayınları. İstanbul; Dursun Ali Tökel. (2003). 
Divan Şiirinde Harf Simgeciliği. Hece Yayınları. An-
kara; Fatih Usluer. (2009). Hurûfîlik (İlk Elden Kay-
naklarla Doğuşundan İtibaren). Kabalcı Yayınevi. İs-
tanbul; Fatih Usluer. (2009). Hurûfî Şifreleri. Journal 
of Turkish Studies, vol. 33/II, Harvard University. 
Cem Dilçin Armağanı C. II, s. 201 vd.; Fatih Usluer. 
(2010). Hurûfîlikte On İki İmam. Turkish Studies In-
ternational Periodical For the Languages, Literature 
and History of Turkish or Turkic, Volume 5/1.
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her şeyin başı “ses”tir. Ses ise harflerden 

oluşur bu sebeple ses ve sözün aslı harfler-

dir. Bu nedenle Hurûfîlikte seslerin, sayıla-

rın önemli bir yeri vardır. Özellikle 4, 7, 14, 

28 ve 32 sayıları oldukça önemlidir. Aşağı-

daki bölümde bu rakamların neden önem-

li olduğu ve Hurûfîlik felsefesinin kısa bir 

açıklaması yapılmaya çalışılacaktır. 

Hurûfîlerin rakamlarla ilgili olan hare-

ket noktaları ve inanışları şu şekilde özetle-

nebilir. Arapça, Kur’ân’ın dilidir ve 28 tane 

harf barındırır. Fazlullah’ın Hurûfîliğin te-

mellerini anlattığı “Câvidân-nâme” adlı eser 

ise Farsça yazılmıştır. Bu durum 32 sayısının 

da Hurûfîler arasında önemli kabul edilme-

sine neden olmuştur. Çünkü Farsça 32 harf-

ten meydana gelmektedir. Hurûfîlikte 4 ra-

kamıyla ilgili olarak şu düşünceler sıralanır: 

Allâh, âlemi dört unsurdan yaratmıştır. Dört 

kutsal kitap, dört unsur, dört âlem ve dört 

büyük melek vardır. Harflerin aslı dörttür 

(p, ç, j, g). Hz. Peygamberin nutku olan 28 

harfe bu 4 harf eklenince Fazl’ın nutku olan 

32 sayısına ulaşılır. Hurûfîlikte asıl amaç, 28 

ve 32 sayılarına ulaşabilmektir. Önemsedik-

leri diğer sayılarda bile birtakım hesaplama-

lar yapıp 28 ve 32’ye ulaşırlar. Hurûfîler için 

7 sayısı da önemlidir. Hurûfîlikte bu sayıyla 

ilgili çeşitli görüşler yer almaktadır. Bunları 

şöyle belirtebiliriz: İnsan yüzünde daha anne 

karnındayken beliren 7 hat vardır. Bunlar 

1 saç, 2 kaş ve 4 kirpiktir. Bunlara hutût-ı 

ümmîyye (ana hatları) adı verilir. Bunlar hal 

(kendileri) ve mahal (yerleri) toplamlarıyla 

14 eder. Erkeklerde ergenlik çağında beliren 

7 hat daha vardır. Bunlar: 2 bıyık, 2 sakal, 2 

burun içi ve 1 anfekadır (dudak altı kılları). 

Bu 7 hatta da hutût-ı ebiyye (baba hatları) 

adı verilmektedir. Bunların hal ve mahal 

toplamları da 14 eder. Ümmî ve ebî hatla-

rın hal ve mahalleri toplamı 28’dir. Bu sayı, 

Hurûfîlikte Muhammed’in hattı veya nut-

ku şeklinde adlandırılır; çünkü Kur’ân 28 

Arap harfi ile yazılmaktadır. Saç ve dudak 

altı kıllarından, istiva hattının geçtiği kabul 

edilirse, 8 ümmî ve 8 de ebî hat ortaya çıkar 

(Hz. Peygamberimizin saçını ikiye ayırması 

da buna kanıt gösterilebilir.). Ümmî ve ebî 

hatlar toplamı 16’dır. Hal ve mahal şeklinde 

ele alınırsa, 32 sayısına ulaşılır ki bu, Fazl’ın 

Farsça yazdığı Câvidân-nâmedeki harf sayı-

sını verir. 7 sayısı, Fâtiha sûresine de işaret 

etmektedir; çünkü Fâtiha, 7 âyetten oluşmak-

tadır. Fâtiha için kullanılan Ümmü’l-kitâb, 

Seb’al-mesânî gibi isimler Kısmetnâme’de 

de karşımıza çıkar. Fâtiha sûresinde Kur’ân 

harflerinin 21’i kullanılmış, 7’si kullanılma-

mıştır. Dikkat edilirse, Havvâ’da da 7 ebî hat 

yoktur. Hurûfîliğe göre, Fâtiha’ya Ümmü’l-

kitâb denmesinin nedeni de bu olsa gerek. 

Hurûfîlikte harfler esas olduğu için Hurûfî 

şâirler, bu konu üzerinde yoğunlaşmışlar ve 

Kur’ân’ın sırrı olarak gördükleri 29 sûrenin 

başında yer alan mukattaat harflerine özel 

bir ilgi duymuşlardır. Mukattaat harfleri 

toplamda 78 adettir. Bu harfler tekrar etme-

den 14 tanedir (elif, lâm, mim, râ, hâ, kâf, 

he, yâ, ayın, sad, tâ, sin, kef, nun). Hurûf-ı 

mukattaatda yer alan harfler, cüzlerine ay-

rıldıklarında “fi, dal, vav” harfleri görünür 

olur. Böylece bu harfler toplamı 17 eder ve 

bu 17 harfe hurûf-ı muhkemât adı verilir. Bu 
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harfler dışında kalan 11 harfe müteşâbihât 

denir. Bu iki sayı toplandığında da 28’e ula-

şılır. Hurûfî eserlerde yer alan peygamber 

mûcizeleri ve ibâdetler bile 28 ve 32 harfle 

açıklanmaya çalışılmıştır. Kısacası Hurûfîler, 

hemen hemen her şeyi 28 ve 32 sayıları çer-

çevesinde açıklarlar. Bunu yaparken harfler-

den, harflerin cüzlerinden, noktadan, ebced 

hesabından vs. yararlanırlar. 

Hurûfîlerin inanç yönü ile ilgili kısa bil-

gi verilirse onların kâinâtı üç dönem şeklin-

de tahayyül ettiği görülür. Bunlar: Nübüv-

vet, İmâmet ve Ulûhiyettir. Peygamberlik 

devri, Âdem peygamberle başlamış ve Hz. 

Muhammed’le kemâl mertebeye ulaşmış-

tır. Ondan sonra Hz. Ali’yle birlikte imâmet 

devri başlamış ve on birinci imâm, Hasan 

Askerî ile bu devir bitmiştir. Son îmâm olan 

Mehdî ile Ulûhiyet devri başlar. Mehdî ise, 

Fazlullah’tır. Bütün peygamberler, onun ta-

nığı ve müjdecisidir. Son zuhûr Fazlullah’tır 

ve ondan başka zuhûr olmayacaktır. Bu ne-

denle kemâle ermek isteyen her kişi, onun 

yolundan gitmeli ve buyruklarına uymalı-

dır.

Hurûfîlik İran’da kurulmuş olmasına 

rağmen kısa bir zamanda Anadolu’ya geç-

miş ve daha çok Anadolu’da faaliyet göster-

miştir. Fazlullah’ın baş halifesi, Aliyyu’l-A’lâ 

Anadolu’ya gelmiş, Hacı Bektâş Tekkesi’nde 

inzivâya çekilmiş ve burada Hurûfîliği yay-

maya başlamıştır. Kısa zamanda insanlar 

üzerinde güçlü bir etki bırakan Hurûfîlik, 

Anadolu’da geniş bir yayılma alanı bulmuş-

tur. Özellikle tarikatın başta gelen halifele-

rinden Nesîmî’nin güçlü sanatçı kimliğinin 

de bunda önemli etkisi olmuştur. Hatta bu 

tarikatın etkileri saraya kadar ulaşmış ve 

Fatih Sultan Mehmed’i bile etkilemiştir. 

Fakat bir süre sonra Hurûfîler siyasî otori-

te tarafından aykırı görüşlere sahip bir ta-

rikat olarak algılanmış ve sert tedbirlerle 

bulundukları yerlerden uzaklaştırılmıştır. 

Hurûfîler, uzun süre kendilerini gizlemişler 

ve Bektâşîlik bünyesinde Hurûfî düşünce-

lerini yaymışlardır. Bu durum, Hurûfîliğin 

zamanla Bektâşîlik ile karışmasına neden ol-

muştur. Hurûfîlik ortaya çıktığı andan itiba-

ren, tarikatın esasını ve ilkelerini ortaya ko-

yan pek çok eser verilmiştir. Bu eserlerin en 

tanınmışı ve etkilisi Fazlullah-ı Hurûfî’nin 

“Câvidân-nâme”sidir. Bunun yanı sıra 

Aliyyu’l-A’lâ’nın; “Tevhid-nâme”, “Firâk-

nâme”, “Beşâretnâme”, “Kürsî-nâme”, 

“Kıyâmet-nâme”, “Mahşer-nâme” adlı eser-

leri, Muhîtî’nin “Kısmet-nâme” adlı eserleri 

sayılabilir. Hurûfîlik’e ait eserlerin büyük 

çoğunluğu yok edilmiş olmasına rağmen bir 

kısmı hâlâ yazma eser olarak bulunmakta-

dır. 

Çalışmaya konu olan “Kitab-ı Rafi’a” 

isimli yazma eser de bahsi geçen nüsha-

lardan biridir. Eser Belgrad Üniversitesi 

Kütüphanesi’nde Rso-329-2 numara ile ka-

yıtlıdır. Pdf formatındaki eserin hacimli bir 

eser içinde küçük bir risale şeklinde tertip 

edildiği düşünülmektedir. Eserin müellifi 

Derviş Ali isimli bir kişidir. Yapılan incele-

mede bu şahısla ilgili bir bilgiye rastlanma-

mıştır. Fakat kitabın sonunda yazdığı şiirde 

ticaretle uğraştığını ve bu maksatla gurbete 
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çıktığını dile getirmiştir. Eserin telif tarihi H. 

1201(1787)’dir. Eserin istinsah tarihi ise H. 

1261(1845)’dir. Bu tarihlerde Hurûfîlik ile il-

gili bir eserin telif edilmiş olması da dikkat 

çekicidir. Çünkü bu tarihlerde Hurûfîlik’e 

olan ilginin tamamen azalmış olduğu dü-

şünülmektedir. Eserin müstensihi hakkında 

da bir bilgi mevcut değildir. Ne yazık ki 13 

varaktan oluşan eserin içindeki sayfalardan 

bir kısmı eksiktir. Kütüphaneye kayıt aşa-

masında kurşun kalemle yapılan numara-

landırmada eserin ilk sayfasına 45 numara 

son sayfasına 57 numara verilmiştir. Yani 

kütüphane kaydına göre eserin içindeki 

sayfalarda bir eksiklik yoktur. Kütüphane 

numaralandırılmasına göre bir kopukluk 

olmadığı halde metin okunduğu zaman an-

lam bütünlüğünün noksan olduğu dikkati 

çekmektedir. Bu durum, eserin kütüphane-

ye geldiğinde eksik olduğunu ve demirbaş 

numarası verilirken eserdeki bu eksikliğin 

fark edilmediğini göstermektedir. Eserde 

kaç sayfa eksik olduğu ise ne yazık ki bilin-

memektedir. 

Eser sürh mürekkebi ile yazılmış “Hāźā 

Kitāb-ı Rafī’ā” başlığıyla başlamaktadır. Ese-

rin her sayfasında nesih hattıyla yazılmış on 

bir sıra yazı mevcuttur. Eser kısa bir hamd 

ile başlamakta ve hemen hurūf konusuna gi-

riş yapılmaktadır. Hemen akabinde ise Arap 

alfabesinde yer alan 28 harf tanıtılmakta ve 

Hurûfîliğin ana remizlerinden olan 28 raka-

mı karşılığında kullanılan (bist ü heşt)  

ve otuz iki rakamı karşılığı (si vü dü)  

remizleri verilerek haklarında bilgi akta-

rılmaktadır. Daha sonra Hurûfîlikte bah-

sedilen 28 harf ve 22 nokta gibi kavramlar 

açıklanarak Kur’ân-ı Kerim’den çeşitli ayet-

lere yer verilir. Metinde yer verilen Kur’ân-ı 

Kerîm ayetleri şunlardır: 

Taha Sûresi 25-28. (25-26-27-28): Musâ 

dedi ki: Ey Rabbim! Benim göğsümü geniş-

let. İşimi kolaylaştır, dilimin düğümünü çöz 

ki sözümü anlayabilsinler.

İhlas Sûresi 1. Ayet: De ki: “O, Allah’tır, 

bir tektir.”

Hicr Sûresi 29. Ayet: Rabbin meleklere: 

‘Ben, balçıktan, işlenebilen kara topraktan 

bir insan yaratacağım. Onu yapıp ruhum-

dan üflediğimde ona secdeye kapanın’ de-

mişti.

İsra Sûresi 85. Ayet: Ve sana ruhtan 

sorarlar. De ki: “Ruh, Rabbimin emrinden-

dir.” 

Ve size, (ruha ait) ilimden sadece az bir 

şey verildi.

Bakara Sûresi 257. Ayet: Allah inanan-

ların dostudur, onları karanlıklardan ay-

dınlığa çıkarır. İnkar edenlerin ise dostları 

tağuttur. Onları aydınlıktan karanlıklara 

sürüklerler. İşte onlar cehennemliklerdir, 

onlar orada temelli kalacaklardır.

Bakara Sûresi 285. Ayet: Resûl, Rab-

binden kendisine indirilene îmân etti ve 

mü’minler de, hepsi Allah’a, O’nun melek-

lerine, kitaplarına ve resûllerine îmân etti. 

“Biz, O’nun resûlleri arasından (hiç) birini, 

diğerinden ayırmayız.” Ve “işittik ve itaat 

ettik! Ve Rabbimiz, Senin mağfiretini (dile-
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riz). Ve masîr (varış) Sana’dır (Sana doğru 

yola çıkarız ve Sana ulaşırız).” dediler.

Tin Sûresi 4-5. Ayet: Andolsun ki Biz, 

insanı (nefsini), ahseni takvim içinde (nefs 

tezkiyesi ve tasfiyesi yaparak en güzele ula-

şabilecek özellikte) yarattık.

Kalem Sûresi 1. Ayet: Nûn. Kaleme ve 

satır satır yazdıklarına andolsun

Yasin Sûresi 36. Ayet: Bir şeyi dilediği 

zaman, O’nun buyruğu sadece, o şeye “ol” 

demektir, hemen olur.

Âraf Sûresi 54. Ayet: Semaları ve arzı altı 

günde yaratan, muhakkak ki sizin Rabbiniz 

Allah’tır. Sonra arşa istiva etti. Gündüz, 

onu süratle talep eden (takip eden) gece ile 

örtülür. Ve güneş ve ay ve yıldızlar O’nun 

emrine musahhardır (boyun eğmişlerdir). 

Yaratma ve emir O’nun değil mi? Âlemlerin 

Rabbi mübarektir, şanı yücedir.

Âl-i İmran Sûresi 7. Ayet: Kitab’ı sana 

indiren O’dur. Onun bir kısmı muhkem 

(hüküm ihtiva eden, mânâsı açık olan) 

âyetlerdir, onlar Kitab’ın esasıdır ve diğer-

leri, muteşâbihtir (yoruma açık âyetlerdir). 

Fakat kalplerinde eğrilik (bâtıla meyil) bu-

lunanlar, bu sebeble muteşâbih olanlara (yo-

rum gerektirenlere) tâbî olurlar. Ondan fit-

ne çıkarmak için, onun te’vilini (yorumunu) 

yapmak isterler. Ve onun te’vilini Allah’dan 

başka kimse bilmez ve ilimde rusuh sahip-

leri ise: “Biz O’na îmân ettik, hepsi Rabbimi-

zin katındandır” derler, onlar da tezekkür 

edemezler, sadece Ulûl’elbab (daimi zikrin 

ve sırların sahipleri) (tezekkür edebilir).

Hurûfî literatürde sıklıkla kullanılan 

“Allah’ın tüm esrarı semavî kitaplarda, 

ondaki tüm sırlar Kur’ân’da, Kur’ân’daki 

tüm sırlar Fatiha’da, Fatiha’daki tüm sır-

lar Fatiha’nın besmelesinde ve ondaki tüm 

sırlar besmelenin “be”sinde ve ondaki tüm 

sırlar da “be”nin altındaki noktadadır. Ben 

“be”nin altındaki o noktayım.” ve “Ben ilim 

şehriyim; Ali de onun kapısıdır.”, “Nefsini 

bilen rabbini bilir.” gibi hadislere yer veril-

mekte ve açıklamalarda bulunulmaktadır. 

Sonra çalışmanın giriş bölümünde de izah 

edilmeye çalışıldığı gibi insan yüzünde yer 

alan hatlar ve istiva hattı hakkında bilgi ve-

rilmektedir. Eserin 11b sayfasından 12a say-

fasına geçildiğinde ise eserin eksik olan bö-

lümüne gelinmektedir. Burada sayfalar ve 

konunun birbirini takip etmediği görülmüş 

ve bir dipnotla bu durum gösterilmiştir. 

Eserin sonunda Derviş Ali hurûf bahsinde 

daha çok bilgi isteyenlerin Beşâret-nâme ve 

Âhiret-nâme ve Câvidân-nâme isimli eser-

leri bulup okumaları gerektiğini söyleyerek 

esere son vermektedir. 

Kısaca tanıtılmaya çalışılan Kitâb-ı Rafî’â 

isimli eserin Latin harflerine aktarılmış met-

ni ve tıpkıbasımı aşağıda yer almaktadır. 

Metin

[Aşağıda verilen metinde hurûfîlik için 

önemli semboller olan 28 ve 32 sayıları için 

sırasıyla  ve  kullanılmıştır. 

Biz de çalışmamızda bunları 28 ve 32 ile yaz-

mak yerine orijinal sembollerini gösterdik.]
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SONUÇ

Görüldüğü üzere “Kitâb-ı Rafî’â” adlı 

eser Hurûfîlik anlayışını çok sade bir Türk-

çe ile kaleme almış, öğretici bir üslup kulla-

narak kitabı okuyanların Hurûfîlik’in temel 

kavramlarını öğrenmelerini amaç edinmiş-

tir. Eserin telif edildiği tarih de dikkat çe-

kicidir. Bu tarih göz önüne alındığında bu 

tarikatın etkilerinin azalmış hatta bitmeye 

yakın olduğu fikri ağır basmaktadır. Bu 

yönüyle eser Hurûfîlik’in kendini farklı ta-

rikatlar altında gizleyerek etkisini devam 

ettirdiği yönündeki düşüncenin doğrulu-

ğuna bir delil olarak düşünülebilir. Çalışma 

ayrıca “Kitâb-ı Rafî’â” ve “Kitâb-ı Rafî’â” 

ya benzer Hurûfî eserlerin kütüphanelerde 

mevcut olduğunu ve biz araştırmacıları bek-

lediğini de ispat etmektedir. 
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EKLER

Kitâb-ı Rafî’â (Tıpkıbasım)
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ANADOLU KADIN MERKEZLİ ZİYARET YERLERİNİN 

SAĞALTMA İŞLEvİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

A REVIEW ON THE FUNCTION OF THE TREATMENT 
BASED ANATOLIAN WOMEN PLACES TO VISIT

Çiğdem MOLLAİBRAHİMOĞLU1

ÖZET

“Halk hekimliği” başlığı altında da in-

celenen geleneksel şifa teknikleri “doğal 

halk tıbbı” ve “dinsel büyüsel uygulama-

lar” başlıkları altında incelenebilir. Dinsel 

büyüsel uygulamaların içerisinde “türbe”, 

“yatır” veya “ziyaret yeri” etrafında uygu-

lanan sağaltma işlemlerinin önemli bir yeri 

vardır. İnsan, evrenin bir parçasıdır ve onun 

içerisinde yaşar. İnsanoğlu, yaşamını sürdü-

rebilmek için ruhsal/ fiziksel sağlığını koru-

maya ve tedavi etmeye çalışır. Bunu yapar-

ken de çeşitli kutsallardan yardım alır. Bu 

kutsallardan biri “ziyaret yerleri”dir. Mistik 

bağlamda onayı alınan ulu insanlar, yaşar-

ken kerametlere sahip olduğu gibi ölümle-

rinden sonra da kişilikleri etrafında oluşan 

çeşitli efsaneler yoluyla bu kerametlerini 

devam ettirirler. Ziyaret yerleri etrafında 

oluşan anlatılar inancı kuvvetlendirdiği 

gibi ziyaret yerlerinin işlevlerini de belirler. 

1 Dr. 

Anadolu’daki ziyaret yerlerinin bir kısmı ka-

dınlara ait türbe ve ziyaret yerleridir. Diğer 

türbe ve ziyaret yerlerinde olduğu gibi bu 

mekânlarda da hastalıkların sağaltılmasına 

yönelik ziyaretler gerçekleştirilmekte, çeşit-

li uygulamalar yapılmaktadır. Hastanın bu 

uygulamalar sırasında taşıdığı inanç, sağalt-

manın bir parçası olarak görev yapar.  Ka-

dınlara ait türbe ve ziyaret yerleri, doğum-

dan çocuk hastalıklarına, iç hastalıklarından 

fiziksel ve ruhsal hastalıklara kadar birçok 

hastalığın sağaltılması için ziyaret edilir. 

Anahtar Kelimeler: Ziyaret Yeri, Kadın, 

İnanç, İşlev, Sağaltma.

ABSTRACT

The traditional healing techniques, eval-

uated under the “Folk medicine”, can be 

examined under the headings like “natural 

folk medicine” and “magical religious prac-

tices”. The healing procedures that carried 

out in “shrine”, “saint” or “place to visit” 

have an important place in magical and reli-

gious practices. Human is a part of the uni-

verse and lives within it. The human being 
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have been tried to protect and remedy her/

his mental/ physical health in order to keep 

on living. In doing so, she/he gets help from 

various saints. One of these holies is “places 

to visit”. These great people, whose approv-

al is desired in mystical context, are believed 

to have many myths miracles during their 

lives and even after their deaths they are 

believed to continue these miracles by the 

legends that formed around their personal-

ity. The narratives about the places to visit 

are determines the functions of places and 

also strengthen the faith. Some of the places 

to visit in Anatolia are belongs to women. 

These shrines and places to visit are also 

visited to treat the diseases, and several ap-

plications are maintained in these places as 

well as in other shrines and places to visit. 

The patient’s faith during these applications 

is served as a part of the treatment. Wom-

en’s tomb and places to visit are visited for 

the healing of cases from birth to childhood 

diseases and from internal diseases to physi-

cal and mental illnesses.

Keywords: Place to Visit, Women, Faith, 

Function, Curative.

GİRİŞ

İnsanoğlu,  yaşamının devamlılığını 

sağlamak için sağlığını korumak zorunda 

kalmış; gözlem ve deneyimlerinin de yardı-

mıyla evrenin tıbbi- mistik sağaltma gücüne 

ulaşmaya çalışmıştır. Sağaltmanın bilimsel 

ve geleneksel yöntemleri vardır.  Nasıl ki 

bilimsel yöntemlerde tedaviden önce hasta-

lığın sebebi tespite çalışılıyorsa, geleneksel 

yöntemlerde de hastalıkların belli başlı se-

bepleri vardır. Bu hastalıkları doğaüstü ne-

densellikle açıklama denemeleri “mistik ne-

densellik kuramları”, “animistik nedensel-

lik kuramları”, “majik (büyüsel) nedensellik 

kuramları”dır. Mistik nedensellikte kader, 

uğursuzluk, mistik cezalandırma; animistik 

nedensellikte ruh ritmi (Güleç, 2000: 35) has-

talıklara sebep olmaktadır. 

Şifacılık, kutsal/kutsallık-la ilişkilendi-

rilir ve çoğu zaman bir tanrı imgesine  -eril/

dişil- gereksinim duyar. Dişinin bilgeliği, 

gücün kaynağı sayılması, doğurması; onun 

hasta bedenlerin ve amaçsız dolaşan ruhla-

rın şifacısı olmasını sağlamıştır. Mitolojilerde 

şifacı dişi tanrılar vardır. Sümerlerde İnana2; 

Asurlularda Gula3, İştar4; Grek’te Demeter5, 

Persephone6, Genetyllis7, Hekate8, Athena9, 

Medea ve Kirke10, Leto11, Eiliethyia12, İsis13, 

Aesklepios’un kızları Hygieia ve Panake-

2 Sevgi, doğum ve şifacılığı bünyesinde barındırırdı.

3 Baş şifacı ve ölümle yeniden dirilişin tanrısıydı.

4 Sağaltıcı bir tanrıçaydı.

5 Çocukları ve kadınları gözetirdi.

6 Hasta dişleri ve gözleri sağaltırdı.

7 Kısırlık sorunlarıyla ilgilenirdi.

8 Çocuk hastalıklarının uzmanıydı.

9 Körlüğü sağaltırdı.

10 Özel zehirler hakkında bilgi sahibiydi.

11 Cerrahtı.

12 Tanrıların ebesiydi.

13 Şifacıydı.
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ia14; Roma’da Diana15, Minerva16, Mater Ma-

tuta17 (Stone, 2000: 35-41) bunlar arasında 

sayılabilir. Michel Perrin, Le Chamanisme 

(Şamanizm) adlı eserinde “şaman“ kelime-

sinin halk dilinde “büyücü”, “sağaltıcı”, “si-

hirbaz”, “kâhin” kavramlarının yerini alma-

ya başladığını belirtmektedir (Perrin, 2001: 

17). O halde şifacılık söz konusu olduğunda 

şamanın da anılması gerekir. Şamanların en 

başlıca görevi toplumun sağlıklı olmasını 

sağlamaktır. Kadın şamanların esas işlevleri 

arasında “hastaları iyileştirmek”, “sığırla-

ra ve atlara zarar veren ruhları kovmak”, 

“kısırlığı tedavi etmek” (Bayat, 2010: 102) 

sayılabilir. Buraya kadar üzerinde durulan 

noktalarda şifacı iki kadın tipi ortaya çıkar: 

kadın tanrı (bazen yardımcı dişi ruhlar) ve 

kadın şaman. Bunlardan iki farklı tip olarak 

bahsedilmesinin nedeni dişi tanrının asıl 

kutsal, şamanın ise kutsala ulaşmada aracı 

olmasıdır. Anadolu’da da bu iki tipin çeşit-

lenmesi yer alır. Kadın türbelerinin ziyareti 

sırasında türbeden hastalığın şifasını dile-

mek, kutsala yönelmektir. Onun vasıtasıyla 

Allah’tan şifayı beklemek de onu kutsala 

ulaşmada aracı olarak görmektir. 

Hem psikolojide hem de dinde şifacılı-

ğın özgün anlamı, hissedilen bir bütünlük 

14 Uzun süre hastalıkları önlemeyi ve sağaltımı temsil 
ederlerdi.

15 Gebelik ve doğum için en gözde tanrıçalardan bi-
riydi.

16 Genel şifacı ve koruyucuydu.

17 Görevi bebeklerin dünyaya gelebilmeleri için rah-
mi açmak olan eski ve uzun süre saygı gösterilmiş bir 
tanrıçaydı.

duygusunun kazanılması; zihin, beden ve 

ruh arasındaki karşılıklı ilişkinin hatıra ge-

tirilmesidir. Bu, kutsalın tecrübe edilmesi ve 

bütünlüğün onarılması anlamını da taşımak-

tadır (Sandner, Wong, ty: 129). Bu çalışmada 

sözü edilen ziyaret yerleri zihin, ruh ve be-

den rahatsızlıklarının şifası için ziyaret edil-

mektedir. Bu mekânlar hastalıklara “şifa” 

dilemek için çokça ziyaret edilmektedir. 

“Çocuk hastalıkları”,  “sinirsel” ve “ateşli” 

hastalıklar, “sindirim” ve “doğum” rahat-

sızlıkları, “sarılık”, “cilt rahatsızlıkları (yara, 

siğil vb.)”, “ağrı (romatizma, fıtık vb.)”, 

“felç”, “göz rahatsızlıkları”, “verem”, “öksü-

rük”  kadın merkezli ziyaret yerlerinde şifa-

sı beklenen rahatsızlıklardır. Şifa uygulama-

larında kullanılan yöntem ya da nesne kimi 

zaman değişmekte veya benzerlik göster-

mektedir. Çalışmada sözü edilen mekânlar 

“yatır, türbe, tekke, ziyaret, mezar, adak 

yeri” adlarıyla anılırken bu mekânlarda yat-

tıkları kabul edilen kadınlar da “ana, baba, 

dede,  evliya, hatun, hoca, pir, sultan, şehit, 

şeyh, yatır” gibi adlarla anılmaktadırlar. Ça-

lışma bu mekânlara “sağaltma” için yapılan 

ziyaretleri ve bu çerçevede oluşan inanç ve 

uygulamaları kapsamaktadır.

1. Şifa Dileme 

İnsanoğlu yaratılışından beri, yaşamını 

sürdürmek için bedeninde ve ruhunda mey-

dana gelen rahatsızlıkları bertaraf etmeye ça-

lışmıştır. Ziyaret yerleri etrafında gerekleşti-

rilen uygulamalar da bu tedavi ve korunma 

yöntemlerindendir. Kur’an-ı Kerim’de: “O, 

âlemlerin Rabbi ki, beni yarattı. Ve O’dur ki, 
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bana yiyecek ihsan eder ve suya kavuşturur. 

Ve hastalandığım zaman bana ancak O şifa 

verir” (Şuara/78- 80) denmektedir. Şifanın 

Allah’tan geleceği unutulmamakla birlikte 

şifayı bulmak için de eylem de bulunmak 

gerekir. Söz konusu kutsal mekânları ziya-

ret etmek de bu arayışın kendisidir. 

Kadın şifacılık, değişik dönemlerde gö-

rülmüştür. İslam toplumunda ilk hemşire 

olan Hz. Fatma, Hz. Muhammed yarala-

nıp yarasının kanı durmayınca, hasır sazla-

rı yakarak küllerini yaraya basmış ve kanı 

durdurmuştur. Bugün hâlâ Anadolu kadını 

hastaya ilaç verirken “El benim değil, bu 

Fâtime Anamızın eli” demekte, hatta yoğurt 

mayalarken bile Hz. Fâtime’nin ismini zik-

retmektedir (Ell Hacc Hüseyin Vedad, 2008: 

31). Şifa dilemek için ziyaret edilen kadın 

merkezli ziyaret yerleri arasında herhangi 

bir şekilde kadınla ilişkilendirilen “su kay-

nakları, ağaç, taş ve dağlar, tekke ve türbe-

ler” yer almaktadır. Örneğin Adıyaman’da 

bulunan “Zerban” adlı kaynak su, hasta-

lıktan kurtulmak için ziyaret edilir ve has-

talar tedavi amacıyla suyun başında yatar-

lar (Aytürk, Altan, 1990: 79). Diyarbakır’da 

bulunan “Ması Çeşmesi”nin suyu şifalıdır 

(Alpaslan, 2010: 383). Bingöl “Bebent” ziya-

retinde bir ceviz ağacı ve hemen yakınında 

bulunan bir kaynak suyu ziyaret edilmekte-

dir. Ağacın meyvesi şifa niyetiyle yenmekle 

birlikte yakınında bulunan kaynak suyunun 

çeşitli hastalıklara iyi geldiği söylenmekte-

dir (Levent, 2004: 44). İzmir “Meryem Ana 

Tapınağı: Mukaddes Su” hem iyileşmeden 

önce hem de iyileştikten sonra ziyaret edil-

mekte; bez bağlanmakta, mum adanmak-

ta, altın, gümüş muhtelif eşyalar hibe edil-

mekte, baston ve değnek bırakılmaktadır 

(Tanyu, 1967: 258). Kütahya “Ilıca”ya da 

hastalığın şifası için yalvarılır (Kağnıcıoğlu, 

1964: 83). Siirt’teki “Otlu Su”yun hastalıkla-

ra iyi geldiğine (Karakaş, 2012: 2155- 2156), 

Şanlıurfa’daki “Zeliha Ağacı”nın meyve-

lerinin şifalı olduğuna (Borazan, 2005: 100) 

inanılmaktadır. Ağrı “Ziyaret Dağı”na ge-

len yaylacılar, her yıl buradaki kızın hatırına 

kurban keser ve böylece koyunlarının has-

talanmayacağına inanırlar (Alpaslan, 2010: 

333). Diyarbakır “Mine Hatun Ziyareti”nde 

koyunlar hastalanmasınlar diye otlatılır 

(Helimoğlu Yavuz, 1993: 93). İzmir “Hay-

lazlar Kayası/Meraktaşı/Kısmet Kayası” 

da hastalıklara deva bulmak için ziyaret 

edilir (Tanyu, 1987: 149). Nevşehir’deki üç 

odalı “Balım Evi (Kadıncık Ana Evi)”nin en 

sağında yer alan odanın içerisindeki tandır-

da Kadıncık Ana sır olmuştur. Bu nedenle 

ziyaretçiler, oyuğun içinden alınan toprağın 

her derde deva olduğuna inanılmaktadırlar 

(Kozan, 2009: 55). Bu örneklerde görüldüğü 

gibi kadınla ilişkilendirilen su kaynakları, 

ağaç, dağ, geniş bir alan, ev vb. şifa dileğiyle 

ziyaret edilmektedir.

Kadınlarla ilişkilendirilen ve “yatır, 

türbe, mezar, şehitlik” gibi isimlerle anılan 

ziyaret mekânları da şifa dileğiyle ziyaret 

edilmektedir. Afyon “Sarı Kız Yatırı”nda 

hastalar yere çivi çakarak hastalıklarını 

burada bırakacaklarına, şifa bulacaklarına 



2014 / Yıl: 4 Sayı: 7

105

inanırlar (Tanyu, 1987: 110). Burada aynı za-

manda mum adanıp yakılmaktadır (Tanyu, 

2007: 181). Ağrı’da hayvanlarda özellikle 

koyunlarda yaygın hastalık görüldüğünde 

hayvanların tümü “Çift Kızlar (Şehitlik)” 

mezarının etrafında üç defa dolaştırılır (Al-

paslan, 2010: 277). Ankara “Karyağı Hatun 

Türbesi”ne hastalıklarından kurtulmak için 

gelen ziyaretçiler; dilekte bulunur; şeker, bis-

küvi gibi tatlılar getirerek türbenin içindeki 

görevlinin masasına bırakırlar (Akıncı, 2008: 

109-111). Kadın olduğuna inanılan Aydın 

“Telli Dede”de hastalıktan kurtulmak için 

dilek dilenir, kurban kesilir, kabre doğru na-

maz kılınır, mum yakılır, çaput bağlanır ve 

kabir taşına taş yapıştırılır (Aytürk, Altan, 

1990: 109). Balıkesir  “Sarı Kız Yatırı”nda 

hastalar dertleriyle ilgili bir nesneyi duvar-

lara asarak Sarıkız’dan medet umarlar. Ba-

lıkesir “Fatıma Sultan Türbesi”nde hastalar 

mum yakıp adak adarlar. Dua okurken me-

zarın çevresinde üç kere dönerler (Akyalçın, 

1998: 30-66). Bolu “Sarı Kızlar” hastalıklara 

şifa bulmak amacıyla ziyaret edilir (Serin, 

1995: 82), mum yakılır ve dua edilir. Tür-

beyi sadece kadınlar ziyaret eder. Erkekler 

ise ancak türbe dışında dua ederler. Bunun 

nedeni de Sarıkız’ın öldüğünde hâlâ bakire 

olması ve erkeklerin yanına girmesinin doğ-

ru karşılanmayacağı inancıdır (Türk Halk 

Kültüründen Derlemeler, 2001:  117-119).  

Düzce “Kırk Kızlar”da ziyaretçiler şifa için 

abdest alıp iki rekât namaz kıldıktan sonra 

dileklerinin kabul olması için dua etmekte 

ve mum kurban adamaktadır  (Tanyu, 1967: 

183). Erzincan’daki “Alkız” kabrinin de iyi-

leştirici özelliği vardır (Kara, 1993: 18). Aynı 

yöredeki “Mama Hatun”, “Sultan Melek” 

(Santur, 1998: 431) ve Hakkâri’deki “Mu-

min” de şifa amaçlı ziyaret edilir, adaklar 

adanır ve dua edilir (Akın, 2008: 45). Hatay 

“Çalı Ziyareti”nin bulunduğu yerde Ayşe 

isimli bir kız kaybolmuştur. Bu kızın cuma 

günleri beyaz gelinlikle göründüğü ve has-

talara şifa dağıttığına inanılır. Buraya gelen 

ziyaretçiler burada bulunan çalılara çaput 

bağlayarak niyet tutarlar (Ergun, 2004: 589). 

Bir efsaneye göre kadın olan İstanbul’daki 

“Telli Baba” da şifa için ziyaret edilir (Tan-

yu, 2007: 263). İstanbul “Safiye (Rahime 

Hatun) Türbesi” üzerinde duran yemeniler-

den birini şifa amaçlı alanlar onu hastanın 

başı altına koyarlar. Ayrıca bahçedeki ku-

yunun suyu da şifa amaçlı dağıtılır (Araz, 

1958: 275). Kahramanmaraş “Elif Ana”nın 

yaptığı efsunlu suyla hastalıkları iyileştir-

diği anlatılmaktadır.18 Onun türbesi birçok 

dilekle birlikte hastalıkların tedavisi için de 

ziyaret edilmektedir. Türbe içinde bir veya 

birkaç gün geceleme, türbe içinde dua etme, 

mezarın üstündeki bezden kopararak türbe 

18 “Elif Ana’nın bezden bir heybe çantası varmış. Bu 
bezden heybe çantanın içinde Hacı Bektaş’tan alınmış 
bir taş, Ali Baba’nın demir parası, yüzük, farklı şekil-
lerde küçük taşlar, kum, ip vs. yer almaktadır. Elif 
Ana tesadüfen elini çantasına atar, eline gelen nesneyi 
bir tas suyun içine bırakır ve asumlu (efsun) su yapar. 
Yanına hastalığının iyileşmesi için gelen kişilere bu 
suyu içirirmiş. Bu asumlu suyun içirilmesiyle hasta-
lıklar sağaltılır. Ayrıca çantasında iki ucu bağlanarak 
halka şekline getirilmiş bir yün ip bulunmaktadır. Bu 
ip hasta kişinin üç defa başından geçirilip ayağından 
çıkarılır. Bu da başka bir sağaltma yöntemidir” (Kök-
sel, 2012: 161- 162).
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bahçesindeki ağaçlara bağlama, dileğin ka-

bul olması halinde adağın yerine getirilmesi 

maksadıyla tekrar türbenin ziyaret edilmesi, 

kurban kesilmesi, kesilen kurbanın türbede 

yemek yapılıp dağıtılması, yiyecek ve içecek 

gibi nesneler adak olarak adanmışsa bunla-

rın türbenin kalabalık olduğu bir gün geti-

rilip halka dağıtılması, mezarın arkasındaki 

mermer taşın öpülmesi buradaki uygulama-

lardandır (Köksel, 2012: 160-161). Kütahya 

“Duva Tekkesi” çeşitli hastalıklardan kur-

tulmak için ziyaret edilir. Ziyaretçiler bura-

nın etrafında üç defa dolaşır, iki rekât namaz 

kılar, dua ederler (Sarıkoyuncu, 1998: 451). 

Malatya “Ayşe Hatun (Şıh Kız) Türbesi” 

hastaların çokça ziyaret ettiği yerlerdendir. 

Burada dua edilir, mum yakılır, kurban ke-

silir (Oymak, 1994: 45). Muş “Muriya Teke/

Kal-i Sipi”de hastalar, kurban adağı olanlar 

kurban eti ve lokma dağıtır; ağaca ip bağ-

larlar (Yalçınkaya,  2008: 55). Şanlıurfa “Ra-

hime Hatun”na şifa amaçlı gidilmektedir. 

Türbeye giremeyen ziyaretçiler, mezarın 

görülebildiği pencerenin önünde dua ettik-

ten sonra pencerenin önünde bulunan de-

mir parmaklıkları öperler. Daha sonra tür-

benin güney tarafında bulunan ve suyunun 

şifalı olduğuna inanılan iki çeşmeden alınan 

suyu içerek şifa bulmaya çalışırlar. Şanlıurfa 

“Ziyaret”e her türlü hastalığın şifası için gi-

dilir. Dua eden hastalar, mezarın batısında 

bulunan ocaktan aldıkları toprağı sulandı-

rıp içerler. Aynı zamanda ziyarette belli bir 

süre yatarak da şifa ararlar (Borazan, 2005: 

57- 90). Tokat “Analı Kızlı” hemen her has-

talığın şifası için ziyaret edilmektedir (Ulu, 

2004: 231).

Anadolu halk kültüründe çeşitli inanç-

ların kaynaşmasıyla oluşmuş ziyaret yerle-

rinin kadınlara atfedilenleri de şifa dilemek 

amacıyla çokça ziyaret edilmektedir. Yapı-

lan ziyaretler sonrasında şifanın gerçekleş-

miş olması, kutsalın gücünü daha da art-

tırmaktadır. Kutsalın keramet ve sağaltma 

gücüne dair anlatılar, bu mekânların kabul 

edilirliğini güçlendirir. Gerek modern tıb-

bın imkânlarından yoksun kalanlar gerek 

de modern tıbba başvurmuş olanlar için 

bu mekânlar, şifa isteklerinin iletildiği yer-

ler olarak işlev görür. Kutsal kişiyle birlikte 

onun yakınında bulunan “su”yun, “ağaç”ın, 

“dağ”ın, “taş” ve “kaya”nın da işlevlerin-

den faydalanıldığı örneklerde açıkça görül-

mektedir. 

2. Çocuk Hastalıkları 

Çocuk savunmasızdır ve bu durum 

çocuğun tehlikelerden korunması için ön-

lemler alınmasına neden olmuştur. Türk 

şamanlığında tanrıça ya da dişi ruh olarak 

adlandırılan Umay, kadınları ve çocukları 

koruyan dişi bir ruhtur. Umay’ın çocukları 

bıraktığı dönemlerde hastalıklar baş göste-

rebilir (Çoruhlu, 2010: 39-44). Anadolu’daki 

kadın ziyaret yerleri de çocukları koruyucu 

ve çocuk hastalıklarını sağaltıcı bir işleve sa-

hiptir. Doğumdan önce başlayan şifa dilek-

leri, çocuğun doğumundan sonra da devam 

etmektedir. “Çocuğun yaşamaması”, “ba-

yılma ve ateşli hastalıklar”, “yürüyememe”, 
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“sarılık”, “uykusuzluk”, “ağlama”, “yara-

mazlık”, “konuşamama”, “toprak yeme”, 

“akıl hastaları”,  “zayıflık (aydaş, çorlu vb.)”, 

“boğmaca”, “altını ıslatma”, “kırk basma-

sı”, “fıtık”; söz konusu mekânlarda tedavisi 

beklenen rahatsızlıklardır. 

Çocuk hastalıklarının tedavisi için gidi-

len kadın merkezli ziyaret yerleri arasında su 

kaynakları, ağaç ve türbeler yer almaktadır. 

Sivas “Sütpınarı” bir çeşmedir ve anne sütü 

yaramayan, “çorlu” yani zayıf çocuklara 

bu sudan içirilir (Mahiroğulları, 1999: 186). 

Aynı yöredeki “Ayırt Suyu” kutsal sayılan 

bir su gözesidir. Eskiden hastalıklı çocukları 

ve çocuğun gömleklerini bu suda yıkarlar-

mış. Yıkanıp serilen gömlek düz kurumuşsa 

çocuğun iyi olacağı, buruşuksa öleceği yo-

rumu yapılırmış (Üçer, Peşken; 2010: 303). 

Tokat’taki “Ay Kadın” a ait bir türbe yoktur, 

ziyaret yeri olarak kabul edilen mekânda 

bir havuz bulunmaktadır. Burası çocukla-

rın sağlıklı doğması, mutlu olması ve bütün 

kötülüklerden korunması için ziyaret edilir 

(Ulu, 2004: 236). Adana “Cennet Ana”nın 

makamı olarak kabul edilen yerde bir ağaç 

bulunmaktadır. Bu ağaç çocuk hastalıklarını 

tedavi eder. Hasta çocuk bu ağaca paçavra 

bağlar ve öper (Ergun, 2004: 447). Ankara 

“Üç Kızlar Ziyareti”nde hasta çocuk mezara 

yakın yere yatırılır, çocuk uyuduktan sonra 

yere bulgur serpilir (Temizsoylu, 2012: 73). 

Bingöl “Şehit”e çocuklar hastalandığında 

gelinir, evden getirilen su mezarın üzerinde 

çocuklara dökülür (Levent, 2004: 57).

Kadın merkezli ziyaret yerlerinde ço-

cuğun yaşamasına yönelik olarak da ziya-

retler yapılmaktadır. Çocuğun yaşaması 

için ziyaret edilen mekânlardan biri Afyon 

“Kezban Bacı Yatırı”dır (Kalafat, 2006: 1-18). 

Amasya’da kaya içinde bir mezar olan “Se-

lamet Hatun” ziyaretinde çocuk ağlarsa ço-

cuğun öleceğine inanılır (Tanyu, 1967: 163). 

Çocuğu doğumdan hemen ya da kısa bir 

süre sonra ölen kadınlar, Kayseri “Meryem 

Ana Ziyaret Yeri”ndeki mağaraya giderek 

önündeki sudan içerler. Sonra o suda abdest 

alıp namaz kılar, namazdan sonra suyun 

başındaki küçük kuşburnu ağacına çaput 

bağlayarak doğacak çocuklarının yaşama-

sı için dua ederler (Ergun, 2004: 600). Sivas 

“Şeriflerin Tekkesi (Kızlar Ziyareti)”nde ço-

cukların yaşaması için mümkünse kurban 

kesilerek niyazda bulunulur (Gökbel, 2010: 

121). Çocuğun uzun ömürlü olması için To-

kat “Kırk Kızlar” (Aytürk, Altan, 1990: 334) 

da ziyaret edilir. 

Bursa “Anasultan Dedesi”ne yaramaz 

olan, konuşamayan veya konuşma güçlüğü 

çeken, yürümesi geciken, toprak yiyen ço-

cuklar getirilerek sandukanın etrafında do-

laştırılır ve gerekirse toprak yalatılır. Bazen 

çocuklar türbede tek başlarına bir müddet 

bekletilir. Sonunda gerekli dualar edilerek, 

hastanın cebine türbeden alınmış toprak ko-

nularak ziyaret tamamlanır. Türbeye para, 

gözleme, çaput, sandukanın üzerine tespih, 

seccade, örtü ve çiçek bırakma, türbe içinden 

toprak alma ve yalama gibi değişik uygula-

malar vardır (Dikmen, 2007: 120-121) Bursa 
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“Fidan Ana” da yaramaz çocuklar için ziya-

ret edilmektedir. Yaramaz çocuklar mezarın 

etrafında yedi kez dolaştırılır. Daha sonra 

iki rekât namaz kılınır ve dua edilir. Bazen 

hasta içeride bir müddet yalnız bırakılmak-

tadır. Türbeden ayrılmadan hastanın giysi-

lerinden biri ya da bir giysi parçası alınarak 

mezarın bir kenarına bırakılmakta veya ora-

daki sırığa bağlanmaktadır. Son olarak tür-

beye para, gözleme, yumurta, seker, adak 

eti, havlu ve seccade bırakılarak geri geri 

türbeden çıkılmaktadır. Türbe içinde daha 

önceleri yılanbaşlı bir demir asa varmış. Bu 

asanın hastaların üzerine sürüldüğü ancak 

son yıllarda asanın kaybolduğu anlatılmak-

tadır (Dikmen, 2007: 128-129). Bursa “Hatip 

Kızı Hala”da da yaramaz çocuklar dualarla 

mezarın etrafında döndürülmektedir. Bu-

raya fıtık olan her yaştan çocuk getirilmek-

tedir. Kabir başında dua edildikten sonra, 

ayak bileği kalınlığında olan çam fidanla-

rından birisini, kökünden koparmadan or-

tadan yarmaktadırlar. Çocuk, gövdesinden 

yarılmış olan bu çamın yarığından dualar 

okunarak üç veya yedi kez geçirilmektedir. 

Sonunda ağaç tekrar iple sıkıca sarılmakta-

dır. Eğer ağaç kurumadan büyümesini sür-

dürürse hastalığın geçeceğine inanılmakta-

dır (Dikmen, 2007: 142-143). İstanbul “Çifte 

Gelinler/Çifte Gelenler”de türbe etrafında 

yaramaz çocukların üç defa dolanmalarının 

onları yaramazlıktan kurtaracağına inanıl-

maktadır (Okan, 1968: 211). Amasya “Hal-

kalı Evliya Türbesi” zamanı geçtiği halde 

yürüyemeyen çocuklar için ziyaret edilir. 

Dua edilir, adak adanır. Üç cumartesi üst 

üste çocuk buraya getirilip, çocuğun ayakla-

rı türbedeki halkalara üç kez dua eşliğinde 

sokulup çıkarılır. Çocuk yürüdükten son-

ra yine cumartesi günü adanan kurbanla 

birlikte adak yerine tekrar getirilip büyük 

eğlenceler yapılmaktadır (Özdoğan, 2006: 

XCIII-XCIV). Sivas “Sinaniye Hatun”da 

yürüyemeyen, gelişemeyen hastalıklı, cı-

lız, kırk basan çocuk veya bebek kundağı 

ile türbeye bırakılır. Eğer çocuk ağlarsa iyi 

olacağına inanılır. Çocuğun zıbını perşem-

beden türbeye serilir. Cuma günü sala ile 

ezan arası zıbına bakılır. Eğer toplanmışsa 

çocuğun yaşayacağına inanılır. Eğer hasta 

iyi olacaksa türbeye serilen gömlek ya da 

zıbın hasta çocuğa şifa maksadıyla giydiri-

lir  (Özen, 1996: 85). Yozgat “Fatma Ana”ya 

yürüyemeyen ve konuşamayan çocuklar 

getirilir. Gelen ziyaretçiler namaz kılıp dua 

eder, kurban keserler (Koçaker, 2004: 89-90)

Ankara “Yavuz Ana”da uyumayan, çok 

ağlayan çocuklar mezarın yanına konulur: 

“ya al, ya ver!” denerek sallanır (Tanyu, 2007: 

119). Denizli “Ümmü Ebe Yatırı”, çocukları 

devamlı ağlayanlar tarafından ziyaret edilir 

(Kaptan, 1993: 133). Afyon “Kızlar Evciği”ne 

bayılan ve ateşli hastalığa yakalanan küçük 

çocuklar getirilir. Yere yedi çivi çakılarak 

dert oraya çivilenir. Sağ cebine para sol ce-

bine sabun konur. Sandukaya yatırılır. Dua 

edilip şifa istenir. Hasta çocuğun üzerindeki 

bütün çamaşırlar çıkarılır. Beraberinde geti-

rilen temiz çamaşırlar giydirilir, çünkü dert-

ten kurtarılmıştır, dert çamaşıra geçmiştir. 

Para ve sabun bırakılır (Bayar, 2010: 113). 
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Amasya “Sarılık Evliyası Adak Yeri”ne geti-

rilen sarılık olmuş çocuklar, suyun yanında 

bir yerde şifalı suyla banyo yaptırılıp çıplak 

götürülür. Kurulama yapılırsa çocuğun iyi-

leşmeyeceğine inanılır. Çocuğun iç çamaşı-

rı, akan suyun içine bırakılır, çamaşır akan 

suda giderse çocuğun iyileşeceğine, iç ça-

maşırı suyun içerisine çökerse de çocuğun 

öleceğine inanılmaktadır (Özdoğan, 2006: 

LXXXIX). Çorum “Beş Kız Kardeş”te aydaş 

olan çocukları dul bir kadından alınan suyla 

yıkarlar, çalıya çaput asarlar (Ergun, 2004: 

830). Boğmaca öksürüğüne yakalanan ço-

cuklar Erzurum “Mama Hatun”da mağara-

daki mezar başına bırakılır. Annesi iki metre 

kadar uzaklaşarak bir müddet bekledikten 

sonra çocuğu alıp götürür. Ziyaretler terci-

hen perşembe günleri yapılır, gidenler Fa-

tiha okuyarak mum yakar ve kurban keser. 

Mezarın toprağından alınıp bir şeylere katı-

larak yenilir (Başar, 1972: 143). Sivas “Selçuk 

Hatun Türbesi”nde altını ıslatan çocukların 

sırtlarına süpürge ile vurulur (Kalafat, 2006: 

3-14).

3. Doğum Rahatsızlıkları 

Doğum, mutlulukla karşılanan bir olay-

dır. Çocuğun soyun devamı olması doğum 

olayının önemini arttırmış, doğumun her 

aşaması çeşitli korunma ve sağaltma işlem-

leriyle çevrelenmiştir. Kadın merkezli ziya-

ret yerleri doğumdan önce “bebeklerin düş-

memesi” , doğum esnasında “doğum sancı-

sı” ve “kolay doğum” için; doğumdan sonra 

da “sütün kesilmesi” durumlarında ziyaret 

edilmektedir.

Amasya “Ebe Kayası Adak Yeri” hamile 

kalan kadınların bebeklerinin düşmemesi, 

düşük yapan inekler için ziyaret edilmekte-

dir. Adak yerinde icra edilen ritüele “satmak” 

denilmektedir. Köyde satma işleminden so-

rumlu bir kadın vardır. Bu kadın, çocuğu ol-

mayan kuma sahibi biridir. Satma işlemi bit-

tikten sonra ağacın dibinde iki rekât namaz 

kılınıp adak adanır. Aynı şekilde karnındaki 

buzağıyı düşüren inekler için de aynı ritüel 

uygulanmakta, ancak kanlı kurban söz ko-

nusu olmamaktadır. İneğin sahibi ağacın 

dalına bez bağlayarak bir çeşit kansız kur-

ban sunmaktadır. Çocuğu olmayan kadın-

lar, üstlerindeki elbiselerinden yırttıkları bir 

parça bezi ağaca bağlarlar (Özdoğan, 2006: 

LXII). Yozgat “Gülteze Ana (Kayalar) Ziya-

ret Yeri”nde bulunan meşe ağacının susuz 

büyüdüğüne inanılır. Devamlı düşük yapan 

kadınlar, tekrar düşük yapmamak için bu 

meşe ağacına çivi veya nal çakmaktadırlar. 

Gelen ziyaretçiler daha önceden adadıkları 

mumları genellikle perşembe akşamları bu-

rada yakarlar. Adamış oldukları kurbanları 

da burada keserler. Kesilen kurbanlar bura-

da pişirilir ve köy halkı tarafından topluca 

yenilir (Koçaker, 2004: 132).

Afyon “Müslüman Ana”yı çocuğu ol-

mayan ve doğum sancısı çeken kadınlar zi-

yaret eder (Bayar, 2010: 111-112). Erzurum 

“Mama Hatun”un mezarının toprağı alınıp 

bir şeylere katılarak yenilir. Özellikle gebeler 

tarafından yenilen toprak doğum sancılarına 

iyi gelir (Başar, 1972: 143). Sivas “Kötü Gızın 

Mezarı”na sancılananlar gelir ve mezarın 
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başındaki patlagan ağaçlarının meyvesin-

den yerler (Özen, 1996: 160). Afyonkarahi-

sar “Şahran Sultan Hatun Ziyareti”ndeki 

Asiye Hatun için çocuğunu doğuramayan 

kadınlar onun mezar toprağını ezip içtikle-

rinde sıkıntılarını giderirler denir (Şentürk, 

1999: 185).

Çanakkale “Gelin Kız” adlı kayada söy-

lentiye göre güzel çıplak bir kadın bulunur. 

Bunun yaz kış bir memesinden su sızar. 

Bunu bilen halk sık sık bu kız heykelini zi-

yaret eder, emzikli olup sütü kesilenler elle-

riyle heykelin memesine değer ve rutubetli 

ellerini yüzlerine, göğüslerine sürer (Tanyu, 

1987: 129). Erzurum “Süt Pınarı” sütü her-

hangi bir sebepten özellikle de korkudan 

kesilen gelinler tarafından ziyaret edilir. Bu 

sudan içen annenin sütünün bollaşacağına 

inanılır (Çomaklı, 2002: 142). Konya “Ferhu-

niye Süt Tekkesi (Keykavus Kızı Türbesi)-

Gömeç Ana Türbesi” sütü azalan veya kesi-

len annelerin ziyaret edip dilek ve adaklarda 

bulundukları, pencerelerine çaput bağladık-

tan sonra sütlerinin çoğalacağına inandıkla-

rı bir tekkedir (Çevik, 2008: 175). Sütü olma-

yan annelerin Sivas “Süt Evliyası”nı ziyaret 

edip türbeye konulan suyu içmeleri hâlinde 

sütlerinin geleceğine inanılır ( Kalafat, 2006: 

1-18).

4. Cilt Rahatsızlıkları 

Ciltte görülebilecek birçok hastalık var-

dır. Genel olarak deri hastalıklarına “der-

matoz” adı verilmektedir. Derinin üst ta-

baka olması, dış etkenlerden daha kolay 

etkilenmesine neden olmaktadır, ancak deri 

hastalıkları yalnızca dış etmenlerden değil 

iç etmenlerden de kaynaklanmaktadır. Bu 

nedenle cilt hastalıklarının tedavisi sırasın-

da hem dıştan hem de içten uygulanabile-

cek tedavi yöntemlerine başvurulmaktadır. 

Bu tedavi yöntemleri kadın merkezli ziyaret 

yerlerinde de uygulanmakta; “yaralar”, “si-

ğiller”, “sivilce” ve “çıbanlar” tedavi edil-

mektedir.

Ankara “Kız Behri Ziyareti” yara tedavi-

sinde ziyaret edilir. Oraya yağ çalınır, duayla 

okunur, oradan alınan yağ tekrar yaraya sü-

rüldüğü zaman iyi olur. Ankara “Cimcime 

Sultan Türbesi”nde vücut yaralarını iyileşti-

ren su vardır (Temizsoylu, 2012: 72-74). Deri 

rahatsızlıklarının tedavisi için ziyaret edilen 

Bursa “Şerife Nine Türbesi”nden alınan top-

rak deriye sürülür. Alınan toprak daha son-

ra geri getirilir (Alkaya, 2006: 49). Denizli 

“Ümmü Ebe Yatırı” ağzı yara olanların deva 

bulmak için ziyaret ettiği yerlerden biridir 

(Kaptan, 1993: 133). Kayseri “Meryem Ana 

Ziyaret Yeri”nde cilt rahatsızlıkları için ora-

daki suda yıkanılır, kuyunun kenarından 

alınan çamurlar rahatsızlık duyulan yerlere 

sürülür (Naneci, 2006: 146).  Muş “Yılan-

lı Çeşme” bir zamanlar insanlarca ziyaret 

edilen ve içinde yılanların olduğu kutsal bir 

suymuş. Deri hastalıkları olan insanlar gelip 

dua ederler, bu çeşmeden çıkan çamuru de-

rilerine sürerler (Yalçınkaya, 2008: 32). Sivas 

“Kandede”de dermaya yakalanmış olan er-

kek hastalar birinci ağaca, kadınlar da ikinci 

ağaca giderler. Erkeler kutsal ağacın dibin-
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de horoz, kadınlar tavuk keserler. Her iki-

sinde de kurbanın kanı toprağa akıtılıp kan-

lı bir çamur yapılıp dermalı yerlere sürülür 

(Özen, 1996: 172). Sivas Divriği yöresinde 

çiçek bozuğu olan yüzlere haşik yüz denir. 

Sivas “Haçik Kız” hakkındaki efsaneye göre 

onu rüyasında görenler kısa zamanda sağ-

lıklarına kavuşurlarmış. Onu rüyalarında 

görenler adak yerine giderek lokma dağıtır-

lar veya kurban keserler (Özen, 1996: 123).

Siğil, bir virüsün sebep olduğu cilt ra-

hatsızlığıdır. Söz konusu mekânlarda bu 

rahatsızlık çeşitli şekillerde tedavi edilir. 

Amasya “Ehli Hatun” hakkındaki anlatıya 

göre Cığcığ köyünden bir kadının elleri siğil 

olmuş. Siğil için kullandığı ilaçlar etki gös-

termemiş. Bu kadın bir gece rüyasında Ehli 

Hatun’u görmüş. Ehli Hatun ona, bahçesin-

deki bir ağacı göstermiş. Onun yaprakları-

nı kaynatıp ilaç gibi kullanırsa iyileşeceğini 

söylemiş. Kadın, Ehli Hatun Türbesi’ne gi-

dip, gösterilen ağaçtan yaprakları toplayıp 

kaynatmış. Çok kısa bir süre sonra kadının 

ellerindeki siğiller kaybolmuş (Özdoğan, 

2006: XXXI). Herhangi bir cilt rahatsızlığı, 

çıbanı olanların Bursa “Hatice Sultan”dan 

bir miktar çamur ya da toprak almaları ve 

arkalarına hiç bakmadan geri dönerek yara-

nın üzerine sürmeleri yeterlidir (Kara, 2011: 

436)  Çankırı “Akkız Çalısı” eldeki siğillerin 

geçmesi için ziyaret edilir. Buraya gelin-

diğinde siğil koparmadan kesilir ve siğilin 

kuruması için dua edilir (Tanyu, 1967: 190). 

Yatırın yanında bulunan çalılardan küçük 

bir dalı hafifçe kırıp üç kere İhlâs, bir kere 

Fatiha suresi okunur. Dal kuruyup düşünce 

siğilin de yok olacağına inanılır (Pınarbaşı, 

2011: 28). Çalıya paçavra da bağlanmakta-

dır. Hasta arkasına dönüp bakmaksızın ora-

dan uzaklaşır. Geriye dönüp bakarsa elinde-

ki siğile faydası olmaz, arkasına bakmazsa 

siğil kısa bir süre sonra kurur (Ergun, 2004: 

735-840). Sivas “Çaputlu Evliya- İğnedin” 

söylentiye göre, Seyit Baba’nın kadın dok-

toruymuş. Mezarının sivilce ve siğil için zi-

yaret edilmesini vasiyet etmiş (Ergun, 2004: 

57). Elinde siğil bulunan kişilerin ziyaret et-

tiği Yozgat “Pir Hüsniye Ana”da türbenin 

bulunduğu alandaki ağaçtan bir parça kırı-

lır ancak ağaç koparılmaz. O ağaç kuruduğu 

zaman elde bulunan siğilin de kuruyacağına 

inanılır (Koçaker, 2004: 48).

Kadın merkezli ziyaret yerlerinde sa-

ğaltılmaya çalışılan cilt rahatsızlıkları günü-

müzde tıbbi yöntemlerle tedavi edilebilmek-

tedir. Buna rağmen günümüzde insanlar bu 

tür rahatsızlıklara yakalandıklarında tedavi 

yeri olarak bu mekânları tercih edebilmekte, 

atalarından kalan diğer bazı geleneksel yön-

temlere başvurabilmektedirler.

5. vücuttaki Çeşitli Ağrılar

Halk hekimliğinde baş gösteren çeşitli 

ağrılar; bitkisel, hayvansal, madensel ve di-

ğer başka yöntemlerle tedavi edilmektedir. 

Ağrıların dinsel-büyüsel yöntemlerle de 

tedavi edilmeye çalışıldığı görülmektedir. 

Başa bez bağlama, hocaya okunma, muska 

takma gibi çeşitli tedavi usulleri vardır. Ka-

dın merkezli ziyaret yerleri, ağrıların da te-
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davi yeri olarak görülmektedir. Genel ağrı-

ların tedavileri yanında “romatizma”,  “baş 

ve ayak ağrıları”, “sırt ağrısı” ve “sancı” da 

buralarda şifası beklenen rahatsızlıklardır. 

Bununla birlikte “diş ağrısı”ndan korunmak 

niyetiyle de ziyaret gerçekleştirilmektedir.

Romatizma genellikle eklem, kas ve 

sinir sistemini etkileyen hastalıktır. Roma-

tizma ağrıları vücudun herhangi bir bölge-

sinde görülebilir. Bu rahatsızlığı tetikleyen 

etkenler arasında şişmanlık, hormon denge-

sizliği, çürük diş, bademcik iltihabı, soğuk 

ve rutubet sayılabilir. Romatizmanın tedavi-

si için Malatya “Şah Sultan Hanım”a gelen-

ler ilk önce mezarın üzerine ellerini koyarak 

mezarı üç defa öperler. Mezar taşını da üç 

defa öpüp türbenin içinden oturma alanına 

açılan kapıdan geçerler. Kadınlar ve kızlar 

bu kapıdan geçerken kapının demirlerine 

çaput bağlarlar. Ağrıyan yerlerine mezarın 

üzerindeki siyah yassı taşı sürerler. Getiri-

len kurban erkekler tarafından kesilirken, 

kadınlar bundan etli bulgur pilavı pişirir 

ve ayranla ikram ederler. Buna lokma de-

nir. Kalabalık olunca saz çalınıp cem yapı-

lır. Özel ziyaret zamanları cuma akşamları, 

mayıs ve sonbahar aylarıdır (Oymak, 1994: 

53-54). Şanlıurfa “Peyam Hatun (Badem 

Hatun) Türbesi”ne genellikle cuma günleri 

kadınlar gider. Ziyarete gidebilecek mecali 

olan romatizma hastaları, dua edip Allah’tan 

şifa diledikten sonra ziyarete ait olduğuna 

inanılan “T” şeklindeki tahtayı ağrıyan yer-

lerine sürer ve akabinde birkaç saat burada 

yatarak şifa aramaya devam ederler. Diğer 

taraftan ziyarete gidemeyecek durumda 

olan veya yatalak hasta olarak isimlendiri-

len insanların giydikleri elbiseleri, yakınları 

tarafından türbeye götürülüp: “Allah’ım! 

Hastamıza şifa ver” diye dua edilerek türbe 

duvarına bırakılır. Şanlıurfa ve çevresinde 

bulunan birçok ziyaret yerinin toprağı gibi, 

bu türbenin toprağının da şifalı olduğuna 

inanılır. Şifalı olduğuna inanılan toprak, su-

landırılıp hastaya içirilir, hastanın ağrıyan 

yerlerine sürülür veya bizzat toprak hasta-

ya yedirilerek şifa aranır. Ziyarete gittikten 

sonra iyileştiğine inanan ziyaretçiler, güçleri 

nispetinde büyük veya küçükbaş bir hayva-

nı kendi evlerinde keserler. Ziyaretçilerden 

bazıları, türbeye seccade, kilim veya halı gibi 

eşyalar bırakarak ziyaret fenomenini sonlan-

dırırlar (Borazan, 2005: 61). Şırnak “Hahin 

Türbesi”nin yanında bulunan pınarın suyu 

ve topraktan çamur yapılıp romatizmalı 

yere sürülür. Çamur kuruduktan sonra yine 

pınarın suyuyla yıkanılır ve türbede uyu-

nur. Uyuyan kişi rüyasında Hahin’i veya 

bir yılanı görürse iyileşir, görmezse hastalı-

ğının Hahin’in hastalığından olmadığını ve 

başka yerde şifa araması gerektiğini anlar. 

Bu işlem üç çarşamba üst üste tekrarlanırsa 

hasta şifa bulur (Kardaş, 2012: 298). Balıke-

sir “Kız Dedesi” hakkındaki anlatıya göre 

iki yıl önce yakın köylerden birinde ayakları 

çok ağrıyan birisine bu yatırı tarif etmişler, o 

da buraya üç gün arka arkaya gelmiş ve na-

maz kılıp iyileşmesi için dua etmiş. Üçüncü 

gün buradan sapasağlam gitmiş. Günümüz-

de de insanlar olmasını istediği birçok işi ve 
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beklentileri için buraya gelmektedir (Akyal-

çın, 1998: 71-72). 

Şanlıurfa “Şeh Zerga Türbesi” ağrı teda-

visi için genellikle perşembe günleri kadın-

lar tarafından ziyaret edilmektedir. Ziyarete 

götürülen hastaların ağrıyan yerleri, mezara 

ait olduğuna inanılan kalınca sopa ile sıvaz-

landıktan sonra, ağrıyan yerleri mezara sü-

rülerek şifa aranır (Borazan, 2005: 59). Aynı 

şekilde Yozgat “Zehra Kadın’ın Mezarı” 

ağrı, sızı için ziyaret edilen bir mezardır (Er-

gun, 2004: 817). Amasya “Gülben Evliyası 

Adak Yeri” başka sebeplerden olduğu kadar 

baş ve ayak ağrıları için de ziyaret edilmek-

tedir (Özdoğan, 2006: LCV). Erzurum “Ha-

zal Ziyareti”ne inatçı baş ağrısı olanlar gelir. 

İki rekât namaz kılar ve kurban keserler (Ba-

şar, 1972: 142). Malatya “Mumlu Gelin” de 

baş ağrısı için ziyaret edilmektedir (Santur, 

1998: 433). Sivas “Kızlar Kayası” adak yeri-

ne sırtı ağrıyanlar, yel, sızı çekenler (http://

www.kutluozen.com) gelir. Tokat “Keçi 

Hatun Türbesi”ne “Sancı Tekkesi” de denir. 

Sancısı olanlar ziyarete gelir ve mezara taş 

atarlar (Aytürk, Altan, 1990: 332). Bursa “Sa-

rıkız Dedesi”nde diş ağrısından korunmaya 

yönelik bir uygulama vardır. Buraya gelen 

gelin; ayrılmadan önce yanında getirdiği çe-

rez, bisküvi ve şekerleme türleriyle içine de-

mir para batırılmış elmaları orada bulunan 

çocuklara dağıtmaktadır. Gelin adağı yiye-

nin dişlerinin ağrımayacağına inanılmakta-

dır (Dikmen, 2007: 144).

6. Psikolojik Rahatsızlıklar

Bu başlık altında “sinir, ruh, akıl hasta-

lıkları” ile “bayılmalı” hastalıklar ele alın-

mıştır. Afyon “Kızlar Evciği” sinir hastalık-

ları için ziyaret edilen yerlerdendir (Santur, 

1998: 429). Hasta olan kişinin sağ cebine para, 

sol cebine sabun konur. Sandukaya yatırılır. 

Çoğu kez hastalar ses duyduklarını, def ses-

lerinin geldiğini söylerler. Oyuğun güneye 

açık girişinde durularak dua edilir, şifa iste-

nir. Hastanın mendili ile hasta olan yerleri, 

yüzü silinir ve mendil oyuğa bırakılır çünkü 

dert mendile geçmiş, vücuttan çıkarılmıştır. 

Yolda kalan yolcuların alması için para bıra-

kılır. Sol cebinde hastanın derdiyle acılaşmış 

sabun oyuklardan birine konur (Bayar, 2010: 

113). Ankara “Bacım Sultan” akıl, ruh has-

talıkları ile ilgili ziyaret edilir. Adak olarak 

kurban ve mum vardır. Ziyaret için hususi 

zaman mevcut değildir. Azgın deliler tok-

maklar veya ağaç arasına bağlanır, okunur, 

sıvazlanır. Yalnız buraya getirilen hastaya 

fazla yiyecek verilmediği, perhiz ettirildiği, 

hatta müshil verildiği anlatılıyor. Özellikle 

“Bacım Sultan’ın Şifalı Suyu”ndan yıkanı-

lıyor, kova ile su alınarak içiriliyormuş. Bu 

suyun mülayim tuttuğu belirtiliyor. Ziyaret-

çiler türbede yedi defa dolanır, bu dönmeyi 

tamamladıktan sonra kadınlar türbe oda-

sında bulunan Bacım Sultan’ın baş kısmı-

nı öper ve iki rekât namaz kılarlar (Tanyu, 

1967: 138-139). Ayrıca hastaların vücutları 

türbedeki ardıç ağaçlarına meshedilir. Her 

meshedilenin iyi olduğu söylenir. İyi olan-

lar bir kurban keser. Türbede her gün mum 

yakılır (Aytürk, Altan, 1990: 99).
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Bursa “Fidan Ana” da akıl hastaları için 

önemli bir ziyaretgâh olarak kabul edilmek-

tedir. Akıl hastaları mezarın etrafında yedi 

kez, bildikleri sureleri okuyarak tavaf etti-

rildikten sonra iki rekât namaz kılınmakta 

ve dua edilmektedir. Bazen hasta içeride 

bir müddet yalnız bırakılmaktadır. Türbe-

den ayrılmadan hastanın giysilerinden biri 

ya da bir giysi parçası alınarak mezarın bir 

kenarına bırakılmakta veya oradaki sırığa 

bağlanmaktadır. Daha sonra türbeye para, 

gözleme, yumurta, şeker, adak eti, havlu ve 

seccade bırakılarak geri geri türbeden çıkıl-

maktadır. (Dikmen, 2007: 128-129). Erzurum 

“Yeşil Nine Ziyareti”ne de bayılmalılar, akıl 

bozukluğu olanlar getirilir. Burada mum 

yakma, kurban kesme âdeti vardır. Alınan 

toprak suya katılarak yıkanılır (Başar, 1972: 

134). Erzurum “Hazal Ziyareti”ne bayılma-

lılar gelir. İki rekât namaz kılınır ve kurban 

kesilir  (Başar, 1972: 142). Erzurum “Ferruh 

Hatun Türbesi” akıl hastalığı geçirenler, ba-

yılmalar ve çeşitli bazı haller için ziyaret edi-

lir (Başar, 1972: 167-168). Elazığ “Baskil Sıd-

kı Bütün Zeynep Türbesi”ni psikolojik bo-

zuklukları olanlar, korkmuş olanlar ziyaret 

ederler. Adağı olan ziyaretçiler kurban kes-

mekte ve etlerini pişirip ikram etmektedir-

ler (Kıyak, 2012: 169). Kocaeli “Vasiye Nine” 

mecnunlar, deliler tarafından ziyaret edilir. 

Ziyaretçiler ruhuna fatiha okurlar (Kalafat, 

2006: 3-14). Malatya “Sıddı Zeynep” çeşitli 

istekler yanında korku için de ziyaret edil-

mektedir (Oymak, 1994: 72).

7. Ateşli Hastalıklar

Ateş, birçok hastalıkta görülebilir. Sıt-

ma, ateşli hastalıklardandır ve kadın adak 

ve ziyaret yerleri sıtma hastalığının tedavi-

si için ziyaret edilmektedir. Bunun dışında 

herhangi bir ateşli hastalık da ziyaret sebe-

bi olabilir. Balıkesir “Kral Kızı” söylentiye 

göre ermiş bir kimsedir. Buradaki çalılıklara 

bez düğümleyenlerin sıtması derhal geçer-

miş (Tanyu, 1967: 188). Denizli “Ümmü Ebe 

Yatırı” sıtmaya şifa bulmak için ziyaret edi-

lir (Kaptan, 1993: 133). Kabir içinde büyük-

çe bir çalı ağacı mevcut olup bu ağaca bez 

parçaları bağlanmıştır (Ergun, 2004: 581). 

Malatya’da bulunan “Hanım Hoca” da sıt-

ma için ziyaret edilmektedir (Santur, 1998: 

433). Safranbolu’da kutsal bir yer olarak ka-

bul edilen “Kız Erenler”e eskiden sıtma ve 

ateşli hastalıklara karşı bezler bağlanırmış 

(Barlas, 1998: 101). 

8. Sindirim Rahatsızlıkları

Sindirim sistemine ait hastalıklar da 

Anadolu’daki kadın merkezli adak ve ziya-

ret yerlerinde tedavi edilmektedir. Sindirim 

sistemi rahatsızlıklarının tedavisinde yeme 

ve içmeye dayalı uygulamalar yer almakta-

dır. Amasya “Sucu Hatun (Şucaeddin)”un 

mezarının yanından bir pınar çıkar. Bunun 

yanındaki topraktan tuza karıştırıldığında 

ishal hastalıklarına iyi geldiğine dair bilgi-

ler vardır (Tanyu, 1967: 167). Ankara “Sarı 

Kız Yatırı” yanındaki çeşmenin suyuna iç-

meyle doyulmadığı, kana kana içildiği ve 

bu sayede yenilenlerin eritildiği (Pınarbaşı, 
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2011: 100) belirtilmektedir. Ankara “Şifalı 

Su” tuzlu bir sudur. Bu içmece, içenleri kus-

turarak midelerinin temizlenmesini sağlar 

(Temizsoylu, 2012: 74-74). Balıkesir “Kız 

Suyu”ndan içen insanlar hastalıklarına şifa 

bulmaktadır. Suyun insanın içini temizledi-

ğine inanılır. Bu suyu duyan sindirim siste-

mi ile ilgili rahatsızlıkları olan insanlar mut-

laka buraya gelirmiş. Kendisi gelmezse bile 

buradan aldırdığı suyu içer ve derdine çare 

ararmış (Akyalçın, 1998: 118-119). İzmir “Ay 

Kadın Türbesi”nin yanı başında bulunan 

çeşme suyunda yıkanan ve bu suyu götürüp 

bir süre içen kimselerin mide rahatsızlıkla-

rından kurtulacaklarına inanılır (Yardımcı, 

1998: 553). Muş “Yılanlı Çeşme” içinde yı-

lanların olduğu kutsal bir suymuş. Sindirim 

problemi yaşayan hastalar gelip dua eder, 

kaynaktan çıkan suyu içerler (Yalçınkaya,  

2008: 32). 

9. Sarılık 

Sarılık hastalığı, çözümü ziyaret yerle-

rinde aranan hastalıklardan biridir. Sarılık 

genellikle yeni doğan bebeklerde kimi za-

man da yetişkinlerde görülen bir karaciğer 

hastalığıdır. Ateş, kırıklık, bulantı, kusma, 

ishal, iştahsızlık gibi genel şikâyetlerle be-

lirti verebilmektedir. Bu hastalıkta yıkanma 

ve çizme uygulamaları, tedavi usulü olarak 

kullanılmaktadır. Amasya “Gül Dede Adak 

Yeri” bir hamamdır. Hamamın içindeki bir 

direğin altında mübarek bir zatın yattığına 

inanılmakta olup, hamamın ve suyunun 

kutsal olduğuna inanılmaktadır. Sarılık has-

taları tarafından ziyaret edilip adak adanır. 

Şifalı olduğuna inanılan hamamda yıkan-

mak da ziyaretin bir parçasıdır (Özdoğan, 

2006: XCVI). Konya “Sarı Kız Yatırı”na da 

sarılık hastaları uğrarlar. Burada sarılık ola-

nın alnından, burnundan bıçakla hafifçe çi-

zilir ve böylece sarılığının geçeceğine inanı-

lır (Çevik, 2008: 186). 

10. Diğer Hastalıklar

Kadın merkezli ziyaret yerlerinde şifa-

sı beklenen diğer hastalıklar “fıtık”, “felç”, 

“göz rahatsızlığı”, “özür”, “verem” ve  

“öksürük”tür. Kütahya “Beşler Tekkesi”ne 

fıtık olan hastalar gelerek dua etmektedirler 

(Sarıkoyuncu, 1998: 446). Elazığ “Seydiyye  

Hanım Çeşmesi” hakkındaki anlatıya göre 

Seydiyye Hanım, düşman işgali sırasın-

da kâfirlerden kaçarken suyun kenarında 

bir duman içerisinde kaybolmuştur ve bu 

olaydan sonra rüyada görünerek, gözden 

kaybolduğu yerin etrafının taşlarla çevril-

mesini istemiştir. Daha sonraki yıllarda da 

çeşme bugünkü haline getirilmiştir. Bu çeş-

me suyunun 1/8’inin zemzem olduğuna 

inanılır ve bu sudan şifa bulma niyetiyle 

kıble cihetine yönelerek besmeleyle birlikte 

üç avuç olmak üzere içilir. Ayrıca bu suyun 

iç sıkıntıları giderdiğine ve yatalak durum-

da olan hastanın ölüm anında canını rahat 

teslim etmesine faydası dokunacağına ina-

nılır (Yavuz,  2005: 33-34). Erzurum “Hazal 

Ziyareti” ne yüz felci olanlar gelir. İki rekât 

namaz kılınır ve kurban kesilir  (Başar, 1972: 

142). Yozgat “Zehra Kadın’ın Mezarı” da 

felç için ziyaret edilen bir mezardır (Ergun, 
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2004: 817). Sivas “Sinaniye Hatun”un meza-

rına bir türlü iyileşmeyen yatalak hastaların 

iyi olup olmayacağını anlamak maksadıyla 

hastanın gömleği cuma günü sala ile ezan 

arası serilir. Gömlek serilirken: “Yarabbi ya 

o tarafa, ya bu tarafa” diye dua edilir. Göm-

lek o gece orada kalır. Ertesi gün hasta sa-

hipleri gömleğe bakmaya gelirler. Gömlek 

toplanmışsa hastanın öleceğine olduğu gibi 

duruyorsa iyi olacağına karar verilir (Özen, 

1996: 85). Denizli “Aşağı Cami Türbesi” 

gözü görmeyen veya özürlü hastalar için 

deva bulmak amacıyla ziyaret edilmektedir 

(Kaptan, 1993: 48). Konya “Tavus Hatun”a 

ince hastalığa tutulmuş hastalar şafak vakti 

getirilir, Tavus Hatun’dan şifa istenir (Araz, 

1958: 26-27). Yozgat “Gülteze Ana (Kayalar) 

Ziyaret Yeri”nde öksürük kayası olarak ni-

telendirilen kayada bulunan tünelden geçil-

diğinde öksürüğü bulunanların öksürüğü-

nün geçeceğine inanılır (Koçaker, 2004: 132). 

Uyum, insan için psikolojik olarak rahatlık 

ve mutluluk demektir. Olumsuz durumlar 

psikolojiyi de olumsuz etkiler. Tanrıça, ila-

he, veli gibi görünümleri olan ezelî kadınlar, 

Anadolu sahasındaki kadın merkezli adak 

ve ziyaret yerlerinde de sağaltmayı sağla-

yarak insan psikolojisine olumlu katkılarda 

bulunurlar.

SONUÇ vE DEĞERLENDİRME

“Veliler kültü”, “kutsal mekânları ziya-

ret” ve “adak”ın kökleri eski Türk dini ve 

kültürüne kadar uzanmaktadır. Türklerin 

temas hâlinde bulunduğu dinler ve kültür-

lerden alınan yahut bizzat kendilerinin or-

taya koyduğu unsurların eklenmesiyle olu-

şan ziyaret fenomeni “dinî-sihri-tasavvufî” 

bir ortamda değişip gelişmiştir. Bu anlamda 

ziyaret fenomeni geniş bir tarih ve kültür bi-

rikimini içermektedir.  Hangi oluşum olursa 

olsun insanın tüm söz ve eylemleri, insana 

ruhsal ya da fiziksel bir arınma/yenilenme 

sunmadıkça varlığa pek bir katkısı olmaz. 

Kadın, o ya da bu şekilde yenilenmenin 

içinde yer alır. İnsanlar kaosu dinî-sihri kimi 

uygulamalarla çözmeye çalışırlar. Bu çözüm 

için başvurulan kaynaklardan biri de kadın 

merkezli adak ve ziyaret yerleridir. Bu an-

lamda söz konusu mekânlar; bireylerin sos-

yal, fiziksel, psikolojik olarak rahatlamasın-

da işlev görmektedir. Anadolu kadın mer-

kezli ziyaret yerleri manevi rahatlamanın 

dışında, çocuk sahibi olmak, bereket sağla-

mak, kısmet açmak gibi birçok sebepten do-

layı ve çeşitli hastalıklara şifa dilemek için 

de ziyaret edilmektedir. Ziyaret esnasında 

çeşitli uygulamalar da yerine getirilmekte-

dir.  Halk inançları içerisinde yer alan çeşitli 

kültler kapsamında sayısız inanç, gelenek 

ve ritüeller kökenleri ve nedenleri bilinmek-

sizin bu mekânlarda uygulanmaktadır.

Uygulamalar; bir etki sağlamaya yönelik 

eylemleri ve daha geniş manada da törenleri 

ifade eder. Söz konusu etkiyi arttırmak; uy-

gulamanın zamanı, mekânı ve uygulamada 

kullanılan nesnelerin mahiyetiyle yakından 

ilgilidir. Kadın merkezli ziyaret yerleri hak-

kındaki anlatılar, inançlar ve son merhalede 

de uygulamalar birbiri içine geçmiş bir yapı 

arz eder. Anlatılarda ifade edilmeye çalışı-
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lan kadınların güçleri, uygulamalarla tam 

olarak ortaya konur. Dileği söz konusu ka-

dın vasıtasıyla gerçekleşen için onun gücü 

artık tasdiklenmiş olur. Bu anlamda uygu-

lamaların inanma bağlamında önemli bir 

fonksiyonu vardır. Anadolu kadın merkezli 

ziyaret yerlerinde sağaltmaya yönelik uygu-

lamalar şu şekilde özetlenebilir:

•	  Adak adama

•	 Dua etme, dilek dileme, dilek olunca 

tekrar ziyarete gelme

•	 Abdest alma, namaz kılma, sure 

okuma

•	 Kurban kesme, kesilen kurbanı ye-

mek yapıp dağıtma

•	 Mum yakma

•	 Çaput bağlama (bez, ip vb.)

•	 Ziyaret mekânına nesne bırakma 

(altın, gümüş muhtelif eşyalar, para, 

baston, değnek,  çaput, tespih, secca-

de, örtü, çiçek, havlu, kilim veya halı, 

hastanın kıyafetleri, sabun, hastanın 

derdiyle ilgili bir nesne, yumurta, 

şeker, bulgur, bisküvi, kurban eti, 

lokma, gözleme, çerez, demir para 

batırılmış elma)

•	 Ziyaret mekânından nesne alma (taş, 

toprak, yemeni vb.)

•	 Ziyaret mekânında yatma, geceleme 

•	 Ziyaret mekânı etrafında üç, yedi 

defa dönme; ziyaret mekânını (me-

zar taşı, demir parmaklık) öpme, vü-

cudunu sürme 

•	 Taş yapıştırma, atma; nal, mıh, çivi 

çakma

•	 Suyu içme, toprağı yeme, yalama, 

ağacın meyvesinden yeme

•	 Suda yıkanma (hasta veya hastanın 

kıyafeti), suyu üzerine dökme

•	 Ziyaret mekânından geri geri çıkma; 

delik, halkadan geçme

•	 Ziyaret mekânında eğlence yapma

•	 Süpürge ile vurma, burnu bıçakla 

hafifçe çizme

Kadın merkezli adak ve ziyaret yerle-

rinde icra edilen uygulamalar “dinî-sihri” 

bir yapı sergilerler. Abdest alma, namaz kıl-

ma, Kuran okuma, Kuran’dan bazı sureler 

okuma, mevlit okutma, dua etme bu türden 

uygulamalardır. Oruç, namaz, Yasin adağı 

da dinî mahiyetteki uygulamalardır. Ziyaret 

mekânlarındaki en önemli uygulamalardan 

biri “adak”tır. Boratav’a göre adak, evliyala-

rın her birine yakıştırılan görevlerin bir tek 

deyimle anlatılmış halidir. Yatır gibi kutsal-

lara adak adamak, ona bir dileğin gerçekleş-

mesi için başvurmaktır. Adak; “yatırla bir di-

lek konusunda anlaşma”, “kesilen kurban”, 

“yapılan bağış”, “önemsiz ya da garip de 

olsa yatırın hoşuna gidecek bir eylem” olur. 

Çocuk isteyenlerin, doğacak çocuklarına 

yatırın adını ya da ona adandığını belirten 

Satılmış, Satı gibi bir adı vermeleri de adak 

gelenekleri arasındadır (Boratav, 1973: 51). 

“Mum, kurban, namaz, oruç, Kuran okuma, 

yemek, herhangi bir nesne” adak kavramı 

içinde değerlendirilebilir çünkü para ve mal 
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gibi şeyler dışında ahlaksal davranışlar ve 

ibadetler de (Schimmel 2004: 139) adak ve 

kurban olabilir. Helva adağı, kırmızı ve ye-

şil gaz bezi adağı, yiyecek ve içecek adağı, 

süpürge ve bağış da adak olarak görülmek-

tedir. Kadın adak ve ziyaret yerlerinde adak 

olarak sunulan yiyecek maddeleri arasında  

“şeker, bisküvi, lokma, çerez, para batırılmış 

elma, adak eti, soğan, yumurta, gözleme” 

vardır. Kimi uygulamalarda “bulgur” serpi-

lir. Türbeye yiyecek maddesi dışında  “para, 

sabun, tespih, seccade, örtü, çiçek, yemeni,  

mendil, baston, değnek, kilim, halı, renkli 

eşarplar, havlu, dertlerle ilgili nesneler” bı-

rakılır, türlü “altın ve gümüş” bağışlar yapı-

lır, “çaput” bağlanır. Madenî paralar, kadın 

merkezli ziyaret yerlerindeki uygulama-

larda kullanılan nesneler arasında yer alır. 

Madenî paraların dinsel bir değeri olduğu-

na yönelik inanç, eskiden beri vardır. Eski-

den İmam Hulefâ-i Râşidîn’in isimlerinin 

bulunduğu kare biçimindeki rupiler suya 

batırılarak doğum yapacak kadına tattırılır-

dı (Schimmel, 2004: 62).  Paranın kendisi ya 

da para batırılmış elma ziyaret mekânlarına 

bırakılmakta, paralar kimi zaman da ziyaret 

mekânına atılmaktadır.

En yaygın adak türlerinden olan “kur-

ban” ritüelleri, Türk toplumunda oldukça 

yaygındır.  Kadın adak ve ziyaret yerleri 

de kutsallığı onaylanmış ve kurban sunma 

eyleminin yapıldığı yerlerdir. Eski toplum-

larda kişileştirilmiş doğaüstünün insanımsı 

birtakım gereksinimleri olduğu tasarımına 

bağlı olarak ona bitkisel öğeler sunulurken, 

sonraları insan ya da hayvanlar sunulmaya 

başlanmıştır. Kurban, doğaüstünün lütfunu 

güvence altına almak ve onun düşmanlığını 

en aza indirmek için, doğaüstüne sunulan 

özgün bir hediyedir (Erginer, 1997: 20-50). 

Kurban ritüelleri kanlı ve kansız olmak üze-

re iki türlüdür. Hayvanlar bazen ziyaret ye-

rinde bazen de evde kesilir. Adak kurbanı-

nın eti pişirilerek orada bulunan insanlarla 

beraber yenebilir, kurban eti dağıtılır. Kimi 

zaman hayvanlar kansız kurban işlevi de 

görürler. Hayvanları belirlenen yere bağla-

mak ya da orada salıvermek kansız kurban 

ritüellerindendir.

Türbe, mezar, tekke vb. yerlerde gö-

rülen “mum yakma” da bir nevi adaktır. 

Bu âdet, eski cahiliyet çağından kalmadır. 

Arkeologların çoğu bu âdetin en ilkel ateş 

kültü ile ilgili olduğunu savunur. Türbeler-

de mum (kandil) yerine meşaleler yakıldığı 

bilinmektedir. Bu, Fenikelilerden intikal et-

miş bir ananedir (Erdil, 1991: 57). XIX. yüz-

yılın ilk yarısında Kırgız-Kazaklar arasında 

ve bazı Türkistan şehirlerinde ölülerin en 

son bulunduğu yerde mum yakma âdeti 

vardı. Müslüman Türklere bu mum yakma 

âdetinin Hristiyanlar vasıtasıyla geçtiği de 

ileri sürülmektedir (İnan, 1962: 42-43). Şa-

man törenlerinde de “ateş ana”ya kurban-

lar sunulup çeşitli dualar okunur. Bugün de 

hastalıklara neden olan kötü güçleri defet-

mek için evlerin tütsülenmesi ateşe yükle-

nen temizleyici özellik ile kutsallığı gösteren 

uygulamalardır. Aynı düşünceyle ziyaret 

mekânına gelenler de uygulamalarda tüt-

süleme ya da mum yakma pratiğini uygula-
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maktadır. Kadın adak ve ziyaret yerlerinin 

birçoğunda, ziyaret sebebi ne olursa olsun 

mum yakma, mum adama âdetine rastlan-

maktadır.

Kutsal mekânlarda gerçekleştirilen en 

yaygın uygulamalardan biri, icra edilen ri-

tüelin herhangi bir zaman diliminde, yay-

gın olarak da sonunda “çaput bağlamak”tır. 

Türkler Müslüman olmadan önce türbeler-

de ve kutsal saydıkları ağaç ve çalılıklara 

çaput bağlıyorlardı. Hasan Cihan Güneş’e 

göre bu âdet, Türklere Hristiyanlar aracı-

lığı ile müşrik ve Mecusilerden geçmiştir. 

Türkler, Müslüman olduktan sonra da bu 

hurafeleri uygulamaya devam etmişlerdir 

(Güneş, 2006: 112). İsmail Tokalak’a göre de 

bu, bir Budist ve Orta Asya şaman âdetidir 

(Tokalak, 2006: 402). Bir tür kansız kurban 

olarak da nitelendirilen bu inançta, insanlar 

çeşitli dilek ve isteklerinin yerine gelmesi 

amacı ile söz konusu bez ve çaputları kendi 

kutsal bildikleri ağaçlara bağlamaktadırlar. 

Burada ağaçlara bağlanılan bezler onu bağ-

layan kişinin vücudunun bir parçasını sem-

bolize etmektedir (Güngör, 2007: 5). Altaylı 

şamanistlerin inançlarına göre bazı ruhlar 

kişioğlundan kurban isterler. Bu ruhların 

çok kanaatkâr olduklarına inanılır. Bunları 

bir paçavra parçası, bir tutam at kılı, hatta 

kurban niyetiyle atılan bir taş ile de tatmin 

etmek mümkündür (İnan, 1962: 40). Çaput 

bağlama eylemi bağlama yeri ve bağlanan 

nesne olarak iki açıdan ele alınabilir. Ka-

dın merkezli adak ve ziyaret yerlerinde 

çaput bağlanan nesneler “ağaç, direk, asa, 

çalı, demir örgü, sopa, ağaç kütüğü, sırık, 

sütun”dur. Genel olarak eylem “çaput bağla-

mak” olarak ifade edilse de söz konusu yer-

lere bağlanan nesneler çok çeşitlidir. “Renkli 

eşarplar, bez, tel, iplik, mendil, giysi ya da 

giysinin bir parçası” bağlanan nesneler ara-

sındadır. Düğüm atıp sonra da bu düğüm-

leri çözmek, güçleri bağlamanın bir yoludur 

(Schimmel, 2004: 127). Ziyaret mekânındaki 

güçten faydalanmak amacıyla bağlama eyle-

mi kimi uygulamalarda “düğümleme, dola-

ma” şeklinde de ifade edilebilir. Bağlamaya 

yönelik uygulamalar yalnızca bir nesnenin 

bağlanmasına da yönelik değildir. Örneğin 

huysuz çocuk iple türbeye bağlanır. Deliler, 

uygulama sırasında ağaca bağlanır. Şifa is-

tendiğinde ağaç iple sıkıca sarılır. Eğer ağaç 

kurumadan büyümesini sürdürürse hastalı-

ğın geçeceğine inanılır.

Kadın adak ve ziyaret yerlerinde “öpme, 

sürtünme, sürme, dönme, nesne çakma, uyu-

ma, yeme, eğlenme, seslenme” eylemlerine 

yönelik uygulamalar de mevcuttur. Ziyaret 

yerinin özelliğine göre “kaya, ağaç, değnek, 

taş, mezar taşı, kabir (başucu, ayakucu, ör-

tüsü)” öpülür. Ziyaret yerlerinde bulunan 

“sopa, asa, tahta” gibi nesnelerle hastaların 

vücudu kaşınır ya da bu, hastaların üzeri-

ne sürülür. Özellikle ağrılı hastalıklarda bu 

yöntem kullanılır. Değme, sürme, sürtünme 

gibi eylemlerse büyü -temas büyüsü- mahi-

yetindedir. Ziyaret yerlerinde kutsalın mer-

kezi etrafında belirli sayılarda dönmek, ora-

yı tavaf etmek en yaygın uygulamalardan 

biridir. Çember, insanın korumak istediği 
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nesnenin etrafına çizdiği sihirli bir sınırdır. 

Kimi hastalıklarda, hastalıklı bölgenin etra-

fı çizildikten sonra uygulama gerçekleştiri-

lir. Kutsalın etrafında dönme de, sihirli bir 

çemberle eşdeğerdir. Hasta birisinin hasta-

lığını kendi üzerine alma maksadıyla onun 

etrafında dolaşmak (genellikle üç veya yedi 

kez) bilinen âdetlerdendir (Schimmel, 2004: 

127). Kadın merkezli ziyaret yerlerinde hay-

van ya da insan; ziyaret yerinin etrafında üç, 

beş ya da yedi defa dolandırılır. Bir hasta-

lığın sağaltılmasına yönelik uygulamalarda 

hastalar, hastalıklarından kurtulmak için 

çivi, nal, mıh çakarlar. Bu çakma eylemiy-

le hastalıklarında orada kalacağına inanılır. 

Bir anlamda bu uygulamalarda çakılan nes-

ne, hastalığın somutlanmış halidir. Çeşitli 

nedenlerle gerçekleştirilen uygulamalarda 

ziyaretçi, söz konusu mekânda yalnız bıra-

kılır, orada yatar veya uyur. Çocuğu kozmik 

öğelerin -su, rüzgâr, yer- insafına bırakma, 

“sunma”, kadere karşı bir tür meydan oku-

madır. Yer ya da suya emanet edilen çocuk, 

öksüzdür ve ölebilir ama eğer şansı varsa in-

sanüstü bir konuma da yükselebilir (Eliade, 

2009: 252). Kimi sağaltma uygulamalarında  

“yeme” uygulamaları vardır. Toprakla ilgili 

uygulamalarda toprak yenir, yalanır, yaralı 

yere sürülür, bir parça alınarak cebe konur; 

tuzla karıştırıldığında dermeği, duvar, kara 

bohçası, ishal hastalıklarına iyi gelir. Top-

rak, suya katılarak yıkanılır. Temeli sihirsel 

olan bu uygulamalarda esas amaç, toprakta-

ki canlılığın “yeme, yalama, sürme, yıkan-

ma, taşıma” eylemleriyle istenilen varlığa 

geçmesini sağlamaktır.

İnsanın eylemlerinin temelinde, her-

hangi bir olumsuzluğu ortadan kaldırma-

ya yönelik “yenilenme” düşüncesi vardır. 

Ayinsel olarak söylenen kimi sözler de bu 

yenilenmeye hizmet ederler. Sözlü kültür 

uygulamalarında insanlar, sözcükleri bir 

güç tarafından harekete geçirilen şeyler ola-

rak algıladığından sözün, büyülü bir gücü 

olduğuna inanırlar. Sözün uygulamalarda 

işlevi, uygulamanın etkisini artırarak ta-

mamlamaktır. Anadolu’da sözün gücüne 

dair inanç, ad verme geleneğinde yaygın 

olarak görülmektedir. Erkek çocuk sahibi 

olmak isteyen aileler kız çocuklarına “Dön-

dü, Döne, Yeter, Bıktık” gibi isimler verir-

ken, çocukları yaşamayan aileler ise “Yaşar, 

Yaşabey, Yaşagül, Duran, Dursun, Dursu-

ne, Durmuş, Durdane” isimlerini verirler. 

Çocuklara “Arslan, Kaplan, Doğan, Kartal, 

Şahin, Elmas, Yeşim” (Örnek 2000: 153-158) 

gibi adların verilmesiyle adın bünyesinde 

barındırdığına inanılan özelliklerin çocuğa 

geçeceğine inanılmaktadır. Kadın merkezli 

adak ve ziyaret yerlerinde de kutsal kişinin 

özelliklerinin geçmesi veya koruması için 

adının doğan çocuklara verildiği görülmek-

tedir. Kadın adak ve ziyaret yerlerinde dua 

mahiyetinde söylenen sözler de vardır. Uyu-

mayan, çok ağlayan çocuklar Ankara Yavuz 

Ana ziyaret edildiğinde, mezarın yanına 

konulur ve: “ya al, ya ver!” denerek sallanır 

(Tanyu, 2007: 119). Sivas Sinaniye Hatun’da 

hastanın gömleği serilirken: “Yarabbi ya o 

tarafa, ya bu tarafa” diye dua edilir (Özen, 

1996: 85). Burada öğrenilmek istenen hasta-

nın yaşayıp yaşamayacağıdır. Taraf olarak 
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bahsedilen de bu dünya ile öte dünyadır. 

Antalya Delik Taş’tan üç defa geçilir ve her 

geçişte Allah’a: “Allah’ım kapına geldim, 

sana niyetlendim, elimi boş döndürme. Fat-

ma Anamızın eliyle geldim” (Gönenç, 2011: 

46) diye dua edilir. Bolu Sarı Kız’ı ziyaret 

edenler dertlerinden, hastalıklarından kur-

tulmak için: “Derdim, hastalığım burada 

kalsın” (Türk Halk Kültüründen Derleme-

ler, 2001: 117-119) diye dua ederler. Çankırı 

Akkız Çalısı’nda siğil tedavisi için siğil ko-

parılır ve: “Bu çalı kuruyuncaya kadar siği-

lim de kurusun” (Tanyu, 1967: 190) denir. 

Sözler, ister dinsel ister büyüsel mahiyette 

olsun dileği ifadenin ötesinde anlamlar ta-

şır. Sözler, seslenmeler sayesinde kozmik 

düzlem alanına giren insan, isteğini gerçek-

leştirmek için bir fırsat yakalamış olur. 

Eylemler gibi nesneler de onları aşan bir 

gerçekliğe şu veya bu tarzda katılmak sure-

tiyle değer kazanır ve böylece gerçek olurlar. 

Taş, toprak, kaya, su, kuyu, elbise gibi nes-

neler de bu bağlamda daha başka anlamlar 

kazanırlar. Kadın merkezli ziyaret yerlerin-

de “taş” genellikle yapıştırılır. Taş yapışırsa 

dileğin gerçekleşeceğine inanılır. Mezara ya 

da yığına taş atılır. Sibirya’da dağ başlarında 

taş yığınlarına rastlanır. Bunlar, yolcuların 

bir kazaya uğramamak için attıkları taşlar-

dan meydana gelmiştir. Radloff, Altaylıların 

bir dağı aşarken veya bir ırmağı geçerken o 

yerin ruhu için yığına taş attıklarını belirtir. 

Bazı araştırıcılar, yığına atılan taşı, o yerin 

ruhuna sunulan bir kurban olarak değerlen-

dirirler. Bazılarına göre de bu, sihir için ya-

pılan bir âdettir. Serbest kalınca zararlı ola-

bilen ruh, bu şekilde orada tutulur (Radloff, 

2008: 163). Taş, kimi uygulamalarda dizilir, 

üst üste konur. Çeşitli sorun ve beklentileri 

olan insanlar türbenin çevresinde bulunan 

küçük taşları birer dilek dileyerek yanların-

da götürürler. Mezarda bulunan bir deliğe 

çocuğun başını koyup çıkarırlar, böylece 

çocuk iyileşir. Mezarda bulunan bir deliğe 

üflenilerek hastanın iyileşeceğine inanılır. 

Tüm bu eylemlerin ortak paydasıysa ilk anı 

taklit ederek “yenilenme”yi sağlamaktır. Su 

kaynakları; kimi zaman tanrılarla kimi za-

man da peri, cin gibi varlıklarla özdeşleşti-

rilen ve onların yaşam alanı olarak görülen 

mekânlar olarak algılanmıştır. Suyla özdeş-

leştirilen bu kutsal varlıklar dışında suyun 

içindeki canlılar -balık, yılan vb.- ve suyun 

çevresi de kutsallaştırılmıştır. Buna bağlı 

olarak da sular, çeşitli dilekler için icra edi-

len uygulamalarda kullanılır. Şifalı sulardan 

içilir, bu sularla yıkanılır. 

Parçanın bütünle özdeşleştirildiği ya-

kınlık yasasına göre parça, bütününe eşde-

ğerdir. İnsan bedeninin bir parçası olarak 

görülen nesnelerden biri “elbise”dir. Elbise-

ler, insanın öteki benliğidir. Söz konusu el-

biseler, sahibinin bereketini taşır, bu nedenle 

de elbiseler bir kralın, prensin veya velinin 

gücünü bir başkasına aktarmada kullanıl-

mıştır. Şeyhin müritlerine yamalı hırka giy-

dirmesine yönelik uygulamada da ilgili sim-

genin aynısı vardır (Schimmel, 2004: 66-67). 

“Elbise, gömlek, çamaşır, zıbın”  gibi kıya-

fetler ziyaretçinin bir parçası olarak uygula-
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malara dâhil edilir. Hastanın çamaşırları zi-

yaret yerinde çıkarılır, beraberinde getirilen 

temiz çamaşırlar giydirilir. Bu şekilde dert 

çamaşıra geçer ve hasta dertten kurtulur. 

Kıyafetle ilgili uygulamalarda hastalık ya 

da yaşamla ilgili kimi durumlar hakkında 

bilgi alınmaya da çalışılır. Çocuğun iç ça-

maşırı, akan suyun içine bırakılır, çamaşır 

akan suda giderse çocuğun iyileşeceğine, iç 

çamaşırı suyun içerisine çökerse de çocuğun 

öleceğine inanılır. Hastanın gömleği ya da 

çocuğun zıbını bir gece mekânda serili bıra-

kılır. Gömleğin toplanması hastanın, zıbının 

toplanması da bebeğin öleceğine işarettir. 

Kıyafetten, çamaşırdan bir parça yırtılıp 

çaput gibi bağlanır bazen de yüksekçe bir 

yerden uçurulur. Bazı mekânlara taşıdığı 

niteliklere koşut olarak saygı duyulmakta-

dır. Bu çerçevede mekâna dâhil olmak bir-

takım kurallara uymayı gerektirmektedir. 

Mekânlara duyulan saygı birtakım uygula-

maları da beraberinde getirmektedir. Kadın 

merkezli ziyaret yerlerinin bir kısmında tür-

beden çıkarken türbeye sırt dönülmez, geri 

adımlarla çıkılır. Dilekler gerçekleştikten 

sonra da şükran ziyareti yapılır.

Halk kültüründe bu türden mekânların 

ziyaretinin oldukça yaygın olduğu ve insan-

ların özellikle çaresiz kaldıkları durumlarda 

kutsal kabul ettikleri bu mekânlara yönel-

dikleri gözlenmiştir. Bu ziyaretler sonucun-

da eğer olumlu gelişmeler olmuşsa bunla-

rın meydana gelişi söz konusu evliyaların 

kerametlerine bağlanmıştır. Toplumdaki 

yeni dinamiklere göre ziyaret fenomenin-

de değişmeler olmakta, bu mekânlara ilgi 

kimi zaman azalmakta veya artmaktadır. 

Tıptaki gelişmeler, sosyokültürel değişme 

ve modernleşmeye rağmen hastalıkların te-

davisinin bu mekânlarda aranması, inancın 

insan hayatındaki önemini de ortaya koy-

maktadır. Anadolu’daki kadın merkezli zi-

yaret yerlerine sağlıkla ilgili olarak yapılan 

ziyaretler genel olarak değerlendirildiğinde 

halkın hangi hastalık için hangi mekâna gi-

deceğini bildiği görülmektedir. Bu mekânlar 

genel şifa dileği için ziyaret edildiği gibi be-

lirli hastalıklar için belirli ziyaret yerlerine 

de gidilmektedir. Anadolu kadın merkezli 

ziyaret yerlerinin “sağaltma” işlevi, kadı-

nın toplum ve kültür içerisinde üstlendiği 

olumlu rolü de göstermektedir. Söz konusu 

mekânlar hakkında yapılacak ayrıntılı ça-

lışmalar kadının diğer olumlu rollerini ve 

varsa olumsuz rollerini ortaya koyması ba-

kımından faydalı olacaktır.



2014 / Yıl: 4 Sayı: 7

123

Tablo: Şifa Amaçlı Ziyaret Edilen Kadın Merkezli 

Ziyaret Yerleri ve Uygulamalar

Ziyaret Yerleri

Hastalık Uygulamalar
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Adana Cennet Ana Χ Χ

Adıyaman Zerban Χ Χ Χ Χ Χ

Afyon Kezban Bacı Χ

Afyon Kızlar Evciği Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ

Afyon Müslüman Ana Χ Χ

Afyon Sarı Kız Yatırı Χ Χ Χ

Afyon Şahran Sultan Χ Χ Χ

Ağrı Çift Kızlar (Şehitlik) Χ Χ

Ağrı Ziyaret Dağı Χ Χ

Amasya Ebe Kayası Χ Χ Χ Χ

Amasya Ehli Hatun Χ Χ

Amasya Gül Dede Χ Χ Χ Χ

Amasya Gülben Evliyası Χ Χ Χ

Amasya Halkalı Evliya Χ Χ Χ Χ Χ

Amasya Sarılık Evliyası Χ Χ Χ Χ Χ Χ

Amasya Selamet Hatun Χ Χ

Amasya Sucu Hatun Χ Χ Χ

Ankara Bacım Sultan Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ

Ankara Cimcime Sultan Χ Χ

Ankara Karyağı Hatun Χ Χ Χ

Ankara Kız Behri Χ Χ Χ

Ankara Sarı Kız Χ Χ

Ankara Şifalı Su Χ Χ Χ

Ankara Üç Kızlar Χ Χ Χ

Ankara Yavuz Ana Χ

Aydın Telli Dede Χ Χ Χ Χ Χ Χ

Balıkesir Fatıma Sultan Χ Χ Χ Χ Χ Χ

Balıkesir Kız Dedesi Χ Χ Χ

Balıkesir Kız Suyu Χ Χ

Balıkesir Kral Kızı Χ Χ
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Balıkesir Sarı Kız Yatırı Χ Χ Χ Χ Χ

Bingöl Bebent Ziyareti Χ Χ

Bingöl Şehit Χ Χ

Bolu Sarı Kızlar Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ

Bursa Anasultan Dedesi Χ Χ Χ Χ Χ Χ

Bursa Fidan Ana Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ

Bursa Hatice Sultan Χ Χ

Bursa Hatip Kızı Hala Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ

Bursa Sarı Kız Dedesi Χ Χ Χ Χ Χ

Bursa Şerife Nine Χ Χ Χ

Çanakkale Gelin Kız Χ Χ Χ

Çankırı Akkız Çalısı Χ Χ Χ Χ

Çorum Beş Kız Kardeş Χ Χ Χ

Denizli Aşağı Cami Χ Χ Χ

Denizli Ümmü Ebe Χ Χ Χ Χ

D.bakır Mine Hatun Ziyareti Χ

Diyarbakır Ması Çeşmesi Χ Χ

Düzce Kırk Kızlar Χ

Elazığ Seydiyye Hanm 
Çeşmesi Χ Χ Χ Χ Χ

Elazığ Sıdkı Bütün Zeynep Χ Χ Χ

Erzincan Alkız Χ

Erzincan Mama Hatun Χ Χ

Erzincan Sultan Melek Χ Χ

Erzurum Ferruh Hatun Χ Χ

Erzurum Hazal Ziyareti Χ Χ Χ Χ Χ

Erzurum Mama Hatun Χ Χ Χ Χ Χ

Erzurum Süt Pınarı Χ Χ

Erzurum Yeşil Nine Χ Χ Χ Χ

Hakkâri Mumin Χ Χ

Hatay Çalı Ziyareti Χ Χ Χ

İstanbul Çifte Gelinler Χ Χ

İstanbul Rahime Hatun Χ Χ Χ Χ

İstanbul Telli Baba Χ Χ Χ Χ Χ Χ

İzmir Ay Kadın Χ Χ

İzmir Haylazlar Kayası Χ

İzmir Meryem Ana Tapınağı Χ Χ Χ Χ

K. Maraş Elif Ana Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ

Kayseri Meryem Ana Χ Χ Χ Χ Χ

Kocaeli Vasiye Nine Χ

Konya Ferhuniye Süt 
Tekkesi Χ Χ Χ
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Konya Sarı Kız Χ

Konya Tavus Hatun Χ Χ

Kütahya Beşler Tekkesi Χ Χ

Kütahya Duva Tekkesi Χ Χ Χ Χ Χ

Kütahya Ilıca Χ Χ

Malatya Ayşe Hatun Χ Χ Χ

Malatya Hanım Hoca Χ

Malatya Mumlu Gelin Χ

Malatya Sıddı Zeynep Χ Χ Χ

Malatya Şah Sultan Hanım Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ

Muş Muriya Teke Χ Χ Χ Χ Χ

Muş Yılanlı Çeşme Χ Χ Χ

Nevşehir Balım Evi Χ Χ

Safranbolu Kız Erenler Χ Χ

Siirt Otlu Su Χ Χ

Sivas Ayırt Suyu Χ Χ

Sivas Çaputlu Evliya Χ

Sivas Haçik Kız Χ Χ Χ

Sivas Kandede Χ Χ

Sivas Kızlar Kayası Χ

Sivas Kötü Gızın Mezarı Χ Χ

Sivas Selçuk Hatun Χ

Sivas Sinaniye Hatun Χ Χ Χ

Sivas Süt Evliyası Χ Χ

Sivas Sütpınarı Χ Χ

Sivas Şeriflerin Tekkesi 
(Kızlar Ziyareti) Χ Χ

Şanlıurfa Peyam Hatun Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ

Şanlıurfa Rahime Hatun Χ Χ Χ Χ Χ

Şanlıurfa Şeh Zerga Χ Χ Χ

Şanlıurfa Zeliha Ağacı Χ Χ Χ

Şanlıurfa Ziyaret Χ Χ Χ Χ

Şırnak Hahin Türbesi Χ Χ Χ Χ

Tokat Analı Kızlı Χ Χ

Tokat Ay Kadın Χ Χ

Tokat Keçi Hatun Χ Χ

Tokat Kırk Kızlar Χ Χ

Yozgat Fatma Ana Χ Χ Χ Χ Χ

Yozgat Gülteze Ana Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ

Yozgat Pir Hüsniye Ana Χ

Yozgat Zehra Kadın Χ Χ
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İNANÇ KÜLTÜRÜMÜZDE vE ÂŞIK EDEBİYATINDA

“AŞK OLSUN”

“LOVE” IN OUR RELIGIOUS CULTURE AND IN MINSTREL 
LITERATURE

Doğan KAYA1

ÖZET

Âlemin yaratılmasının, var olmanın 

sebep ve sırrının esasını teşkil eden “aşk” 

tasavvufta başta gelen hususlardan birisi-

dir. Yaratılmışa ve başta insana aşk yakışır. 

Allah aşkı yanmaya ve ölmeden önceye ta-

liptir. Gerçek âşıklar, bundan dolayıdır ki 

tekke erbabının ve diğer insanların aşk için-

de olmalarını talep ederler ve: “Aşk olsun!” 

derler.

“Aşk olsun!” sözü Bektaşî ve Mevlevî-

lerin dergâhlarında birbirlerine söyledikleri 

güzel dileklerden birisidir. 

Yüzyıllar boyu yaşatılan “Aşk olsun!” 

dileği kimi zaman âşıklarımızın şiirlerine 

de konu olmuş, âşıklarımız bu vadide şiirler 

vücuda getirmişlerdir. İlk örneklerini XVI. 

yüzyılda bulabildiğimiz bu şiirler, 7-15 hece 

arasında söylenmiştir ve çeşitli konularda-

dır, ancak büyük çoğunluğu inanç konusun-

dadır. 

1 Dr., Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, 
Türk Halkbilimi Bölümü.

Anahtar Kelimeler: “Aşk olsun!”, Ale-

vilik, Bektaşilik, Âşık Edebiyatı.

ABSTRACT

“Love” what constitutes the reason and 
the base of the existence is one of the lead-
ing elements of the Sufism. All creatures 
and especially human being are worthy of 
love. Love for the God aspires the burning 
and the life before death. Therefore, the real 
minstrels require being in love with lodge 
cognoscentis and other people, and they al-
ways say “Love!”.

The expression of “Love!” is one of the 
good wishes said in Bektashi and Mevlevi 
lodges.

The wish of “Love!” that kept alive for 
centuries sometimes subjected to the poems 
of our minstrels, and the minstrels created 
poems in this valley. These poems of which 
the first examples can be seen in 16th centu-
ry are created between 7-15 syllables. They 
have various subjects but most of them are 
on the subject of faith. 

Keywords: “Love”, Alevism, Bektash-
ism, Minstrel Literature. 
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….

Aşk, aşırı derecedeki sevgi, gönül ver-

menin adıdır. “Ayın, şın, kaf” harfleriyle 

yazılan aşk Arapçada “sarmak, sıkmak, 

yanmak” gibi anlamlara gelir. Böyle anlam 

yüklenmesinin sebebi de insanı sarmaşık 

gibi sıkarak onu kuvvetsiz bırakmasıdır. 

Aşk, ayrıca “alevlerin bir şeyi kuşatması” 

anlamlarına da gelir 

Velet İzbudak, Ahmet Talat Onay’ın 

Âşık Dertli adlı kitabı ile ilgili olarak yaz-

dığı yazısında “aşk” kelimesinin aslının 

Türkçe “ışık” olduğunu ve Arapçaya geçti-

ğinde “aşk” şekline dönüştüğünü yazmıştır. 

Ahmet Talat bu konuda; “Muhterem Fazıl 

Velet Çelebi İzbudak, Âşık Dertli eserimin 

hakkında yazdıkları bir tenkitte (ışık) ve 

(âşık) sözünün Arapça olmadığını ve çünkü  

(a,  ş,  k)  maddesi ile bu maddeden çıkan 

muhabbetle ifrata delâlet eden manada bir 

söz bulunmadığını, ışk’ın Türkçe (ışık) sö-

züne daha yakın olduğunu, bu kelimenin 

(nur) manasına geldiği…”ni ifade ederek 

(aşk)ın (ışık)la bağlantısına dikkati çekmiş-

tir (Onay, 1996: 7).

Nitekim araştırmalarımız sırasında VI. 

yüzyıl sonu şairleri olan Seb’a-i Muallaka 

(Yedi Askı) şairlerinin şiirlerinde, aşk ke-

limesini tespit edemedik. “Aşk” kelimesi 

yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de de yok-

tur. Bu kelime, Arap Edebiyatında X. yüz-

yıldan itibaren karşımıza çıkar. Bu zamana 

kadar Arapçada “aşk” yerine “şegaf” yahut 

“muhabbet” kelimeleri kullanılmıştır. Kalp 

karanlıktır ve onu sevgi ışığı aydınlatır. 

XIII-XV. asır metinlerinde “aşk” kelimesi 

“ışk” şeklindedir. Aşka tutulana kalbi ışıkla 

dolan, nurlanan anlamında “âşık” denilir. 

Aşkın mecazî ve ilahî olmak üzere iki cep-

hesi vardır. Âşık, ilahî aşka yani gerçek aşka 

ulaşmak için, mecazî aşkı vasıta olarak kul-

lanır. 

Vücud-ı mutlak olan Allah, bilinme-

yi arzu etmiş, bu sevgiyle ve “Ol” emri ile 

kâinatı yaratmıştır. Bir başka deyişle kâinat, 

Allah’ın zatının iktizası olan aşkı ifade eder. 

Allah, bir kutsi hadiste bunu: “Ben gizli bir 

hazineydim, bilinmeyi arzu ettim, âlemi 

yarattım.” şeklinde ifade etmiştir. Allah’ın 

gerçek varlığını idrak etmek, aşk ile müm-

kündür. Varlık olarak bilinen ne varsa hepsi 

Allah’ındır. Allah’tan gayrısı boştur, hayal-

dir, çirkinliktir, yokluktur. İnsanın muradı 

mutlak güzellik olmalıdır. Fuzulî:

Aşk imiş her ne varsa âlemde

İlim bir kıyl u kâl imiş ancak

derken bunu kastetmiştir. Kâinattaki her 

şey Allah’ın eseri olduğuna göre onun ya-

rattıklarını da sevmek Allah’ı sevmek anla-

mına gelir. Bu ilgi güzele değil güzelliğedir. 

Masiva ile meşgul olan insanın, masivadan 

kurtulmasının yolu aşktır. Mecazî aşktan 

ilahi aşka eren insan mutlak güzelliği görür, 

mutlak vücudu yani Hakk’ı hisseder. Gör-

düklerini onun gözü ile görmeye başlar. 

Aşk, güzellikten doğar. Bu, kimi zaman 

platonik aşk olarak da karşımıza çıkar. Şa-

irlerin aşkı bu tarzdadır. Yaratılanı sevmek 
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“mecazî aşk” ile ifade edilir. Kâinatta her 

şeyin esası aşka bağlıdır. İnsan olmanın ilk 

şartı da budur. Bundan dolayıdır ki aşk ve 

kültürümüzde insan ilişkisini veciz şekilde 

ifade eden; “ah mine’l-aşk, aşk ateşi, aşka 

tutulmak, aşk olsun” gibi derin anlamları 

olan sözler sarf edilmiştir. Hallâc-ı Man-

sur, Allah’a kavuşma aşkıyla yanan âşığı, 

yanmak için ışığın/çerağın etrafında dönen 

pervaneye benzetir. “Pervane uçtu, döndü, 

eritti kendini ve yok oldu ortalardan. Re-

simsiz, cisimsiz unvansız hâle geldi. Artık 

ne için dönecekti? Vuslattan sonra hangi hâl 

vardı ki döne!”

Âşık Doğu, ne güzel ifade etmiş:

Aşk bir coşkun pınardır ki akıyorsa içeceksin

Aşkın bedeli candır gerekirse geçeceksin

(Âşık Doğ. 2003: 164)

Tasavvufta inancın özü aşktır. Bundan 

dolayı şöyle bir kabul vardır:

İhlas olsa, aşk olmasa 

Amel olsa aşk olmasa 

Kur’an olsa aşk olmasa 

Âlim olsa aşk olmasa 

Müderris olsa aşk olmasa bir işe yaramaz.

Aşk, Yunus’un:

Evvel yer gök yoğ idi var idi aşk bünyadı

Aşk ezelden kadimdir aşk getirdi ne varın

şeklinde ifade ettiği gibi kâinatın varlık se-

bebidir. Allah: “Sen olmasaydın Resul’üm, 

kâinatı yaratmazdım.” diyerek kâinatı Hz. 

Muhammed’in aşkına yaratmıştır. Yunus 

bu hususta da şunları söyler:

Hak yarattı âlemi aşkına Muhammed’in

Ayı günü yarattı şevkine Muhammed’in

“Ol” dedi oldu âlem yazıldı levh ü kalem

Okundu hatm-i kelâm şanına Muhammed’in

Yarattıkları ile “bilinmek” isteyen Ya-

radan, bütün âleme aşkından izler nakşet-

miştir. Bütün yaratılanlar Allah’ı zikreder, 

Yunus Emre’nin:

İşidin ey yârenler aşk bir güneşe benzer

Aşkı olmayan gönül misali taşa benzer 

sözlerinde ifadesini bulduğu gibi, tasavvuf 

yolundaki insan için esas olan, aşktır. Aşka 

düçar olmak, aşkla yanmak asıl hedeftir. 

Sofinin muradı ilerlediği yolda asıl muradı 

yanmak ve “ölmeden önce ölmek”tir.

Bu bilgiler çerçevesinde aşkın, şu an-

lamları ihtiva ettiği söylenebilir: İnsan ile 

Allah’ın bütünleşme hali; kendini sevilende 

yok etme; gönül verme, tutkunluk; sevgiliye 

duyulan derin tutku, istek; kişiyi Allah’a gö-

türecek manevi yol; Allah ile insan arasın-

daki karşılıklı sevgi.

Dinî-tasavvufî kültürümüzde aşk sö-

züne bağlı olarak aşk almak, aşk olmayınca 

meşk olmamak, aşk olsun, aşk u niyaz, aşk 

vermek, aşka düşmek, aşka gelmek, aşkın 

gözü kör olmak, maşuk gibi başka sözler de 

vardır. Bu kavramların her biri araştırılma-

ya muhtaçtır. Biz ise, burada “Aşk olsun!” 

kavramı üzerinde duracak, mütalaalarımızı 

ortaya koyacağız. 
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“Aşk olsun!”, Bektaşî ve Mevlevîlerin 

birbirlerini selâmlama sözüdür. Aynı tari-

katın mensubuna: “hoş geldin.” yahut “afi-

yet olsun.” anlamında, “Aşk olsun” denile-

rek aşk dileği ifade edilir. Böylelikle aşk ve 

vecdin artması arzu edilir. Bektaşîler: “Aşk 

olsun!” denildiğinde, muhatap olan kişi eli-

ni göğsüne koyup: “Eyvallah!” veya “Aşkın 

cemal olsun.” diye karşılık verir ve eğilip 

yeri öperek şükür secdesi yapar, akabinde 

de sağ elin işaret parmağını öperek niyaz 

eder. Aynı mekânda bulunan bir başka şahıs 

bu sözü duyarsa: “Cemalin nur olsun.” der. 

“Aşk olsun!” diyen kişi de: “Nurun, âlâ nur 

olsun.” diye muhatabına cevap verir. Bunun 

yanında su içen kişiye de: “Aşk olsun!” de-

nir. Tekke erbabının “Aşk olsun!” sözünü 

kullanmasına “Aşk vermek”, bu söze mu-

hatap olmaya da “Aşk almak” denir. Tekke-

ye giren canlar, içeridekine: “agâh ol”, “aşk 

olsun”, “pir aşkına” gibi sözler söyler (Türk 

Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 1976: 205 / 

Pakalın, 1983: 101 / Kaya, 2010: 109).

Yüzyıllar boyunca şairlerimiz aşk ile 

hemhal olmuşlar, düşünce, inanç ve durum-

larını dile getiren şiirler söylemişlerdir. Aşk 

üzerine söyledikleri bu şiirler ciltler dolusu 

hacimdedir. Biz örnek olması bakımından 

Eşrefoğlu Rumî ve Hasan Devranî’den aldı-

ğımız iki şiire yer vermek istiyoruz.

Adı Işk

Cihanı hiçe satmakdur adı ışk

Döküp varluğı gitmekdür adı ışk

Elinde sükkeri ayruk sunup

Ağuyı kendü yutmakdır adı ışk

Belâ yağmur gibi gökden yağarsa

Başını ana dutmakdur adı ışk

Bu âlem sanki oddan bir denizdir

Ana kendüyi atmakdır adı ışk

Var EŞREFOĞLU RÛMÎ bil hakîkat

Vücûdı fânî itmekdür adı ışk 

(Tercüman, tarihsiz: 118)

Aşk

Aşk insanı deli eder

Aşktan büyük bir şey yoktur

Aşk insanı veli eder

Aşktan büyük bir şey yoktur

Aşktır insanı coşuran

Aşktır insanı pişiren

Aşktır insanı taşıran

Aşktan büyük bir şey yoktur

Aşk insana bir çiledir

Aşk insana bir yaradır

Aşk insana bir beladır

Aşktan büyük bir şey yoktur
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Aşk insanı hayran eder

Aşk insanı seyran eder

Aşk insanı DEVRAN eder

Aşktan büyük bir şey yoktur

(Kaya, 2009: 123)

Bu çalışmada âşık edebiyatında “Aşk 

olsun!” redifli şiirlere yer verilmiştir. Bu şiir-

lerin tespiti ve kaydedilmesi uzun zamandır 

zihnimizi meşgul eden bir konu idi. Daha 

fazla beklemek kültürümüz için bir kayıp 

olacaktı. Sözkonusu şiirlerin muhtevasının 

irdelenmesi, takdir etmek gerekir ki makale 

boyutlarını aşacaktır. Gayemiz metinleri bir 

an önce gün yüzüne çıkarmak olduğundan 

şimdilik şiirlerin incelenmesi konusu üze-

rinde durmadık.

Tespit edebildiğimiz “Aşk olsun!” redif-

li şiirlerin sayısı 38’dir. Bunlar şekil, ölçü ve 

muhteva yönü ile farklılık arz etmektedir. 

Şiirleri ölçü, dörtlük sayıları ve konularına 

göre şu şekilde gruplandırabiliriz: 

Şair   Şiirin ölçüsü   Dörtlük sayısı    Konusu 

1.  Agâhî (Yaşar)  aruz   9    tasavvuf

2.  Ahmet Çıtak   8 hece   6           beşerî aşk

3.  Âşık     11 hece   4   beşerî aşk

4.  Âşık    8 hece   5         beşerî aşk

5.  Âşıkî   8 hece   5          nefes

6.  Aydın Ali   7 hece   6     fikrî

7.  Bektaş Güzeloğlu  11 hece   7   şahsî

8.  Çerkezoğlu   11 hece   4   inanç

9.  Dertli Divânî  8 hece   3          inanç

10.  Fahir    7 hece   6   inanç

11.  Ferdî   11 hece   5   inanç

12.  Fikret Ünal   8 hece   4   fikrî

13.  Fikret Ünal   8 hece   4   fikrî

14.  Fikret Ünal  15 hece   3   fikrî

15.  Fikret Ünal  8 hece   4   fikrî

16.  Furkanî   11 hece   9   inanç

17.  Haydar Kaya  11 hece   4   fikrî

18.  Hüsniye Bacı  11 hece   5   inanç

19.  Hüsniye Bacı  11 hece   4   inanç

20.  Karagülle  11 hece   3          inanç

21.  Köroğlu   11 hece   5   mekân
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22.  Kurdoğlu   11 hece   7   inanç

23.  Mehmet Batu  8 hece   3   fikrî

24.  Mehmet Doğan  8 hece   3   inanç

25.  Osman Erten  11 hece   4   fikrî

26.  Özdenî    11 hece   5   inanç

27.  Rumuzî   11 hece   5   inanç

28.  Sadık    8 hece   7   beşerî aşk

29.  Sağlam   11 hece   4   dert

30.  Sefil Abdal  11 hece   4   inanç

31.  Sefil Kadimî  8 hece   4   beşerî aşk

32.  Sefil Kadimî  11 hece   4   inanç

33.  Sersem Ali Baba  11 hece   6   inanç

34.  Sırrı (Şaban)  11 hece   5   inanç

35.  Şafak Altun   8 hece   6          inanç

36.  Şehidî   11 hece   5   inanç

37.  Ummanî   11 hece   4   fikrî

38.  Veysel Kaymak  8 hece   5   yergi

32 şaire ait 38 “Aşk olsun!” redifli şiirin 

özelliklerini şöyle niteleyebiliriz:

1. Şiirlerin en eskisi XVI. yüzyılın şair-

lerinden Sersem Ali Baba (vefatı: 1569)’ya 

aittir. Onu, XVII. yüzyıl şairi Âşık izler.

2. Şiirlerde işlenen başlıca konular beşerî 

aşk, nefes, fikrî, şahsî, inanç, mekân, dert, 

yergidir. Bu konuların içinde en fazla inanç 

konusu işlenmiştir.

3. “Aşk olsun!” redifli şiirleri dört şiirle 

en fazla Fikret Ünal söylemiştir. Onu ikişer 

şiirle Âşık, Hüsniye Bacı ve Sefil Kadimî iz-

lemiştir.

4. Şiirler birisi hariç hece ölçüsü ile söy-

lenmiştir. Hece sayıları 7-17 arasında de-

ğişmektedir. En fazla 11 ikinci derecede de 

8 heceli şiirler ağırlıktadır. Aruz ölçülü şiir 

Agâhî (Yaşar)’ye aittir ve (Me fâ î lün   Me fâ 

î lün    Me fâ î lün   Me fâ î lün) kalıbıyladır.

5. Şiirlerin dörtlük sayısı 3-9 arasında 

değişmektedir. Bunlardan Fikret Ünal, Meh-

met Batur ve Mehmet Doğan’a ait üç şiir 3 

dörtlük, Furkanî’ye ait bir şiir de 9 dörtlük-

tür. 

Şiir metinlerini kaydetmeden önce 

Ayşe Benek Kaya’nın Malatya Hâkimiyet 

Gazetesi’nde (14 Mayıs 2012) yayımlanan 

“Aşk” adlı deneme yazısını kaydetmenin 

yerinde olacağını düşünüyorum:
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Aşk 

Günlerden beri kafamda dolaşan tek bir ke-

lime var, AŞK…

Oraya buraya kayan düşüncelerimin arasın-

da dolaşan tek bir kelime var, AŞK…

Baktığım her yerde, gördüğüm her şey de 

duyduğum her seste tek bir şey var. AŞK…

“Nedir AŞK? Nasıl bir şeydir?” diye düşü-

nüp duruyorum. Aklım, duygularım ve bede-

nim arasında gidip geliyorum. Birinin dediğini 

biri tasdik etmiyor. Birine hoş gelen, diğerine 

gelmiyor. Birinin kabulü diğerinin reddi oluyor. 

Demek ki AŞK’ın tek ve taraflı bir tarifi yok!

Uzanabildiğin sonsuzluk, elinde tuttuğun 

hayat, aldığın her nefes, nazar kıldığın her şey 

AŞK…

Aşağılanmayı yumruk yutar gibi yutmaktır 

AŞK…

Kâinatı baş aşağı görmektir AŞK…

Kan, tere boyanmaktır AŞK…

İçine akıttığın gözyaşlarıyla nefsini, dışına 

akıttığın gözyaşlarıyla da bedeni öldürmektir 

AŞK…

Sende var olanı açığa çıkarmak, olmaması 

gerekeni de sonsuza kadar yok etmektir AŞK…

Yedi kat yerin altına girmek, yedi kat göğün 

üstüne çıkmaktır AŞK…

Sunulan zehri “Yar Aşkına!...” narasıyla yü-

zünü gözünü buruşturmadan bir nefeste tepeye 

dikmektir AŞK…

Mevlâna’yı coşturan, Mısrî’yi fütursuzlaştı-

ran, Hayyam’ı sarhoş eden, Nesimî’nin derisini 

yüzdürendir AŞK…

Ahmet Yesevî’yi altmış üç yaşından son-

ra “Yer Altı Mescidi’ne” hapseden, Hallac-ı 

Mansur’u dara çektirendir AŞK…

Yunus’u bülbül gibi şakıtıp, su gibi akıtan, 

Âşık Veysel’i ten gözünden mahrum edip can 

gözünü açtırandır AŞK…

Coşkudur AŞK… Kâinata kafa tutmak-

tır. Çoğu zamanda sadece derin bir sükûndur 

AŞK…

Söyleyecek çok sözü olanların ağzını açma-

ması; hal diliyle anlatmasıdır AŞK…

Sendir, bendir, odur. Güneştir, aydır, yıldız-

dır. Akıldır, duygudur, kalptir, güzeldir, çirkin-

dir, ölümdür, hayattır AŞK…

Hiçbir şey yoktur; var olan asıl olan, kalacak 

olan sadece AŞK’tır.

AŞK’sız gönüllerimize binlerce perdenin 

arasından AŞK’ın ışığının sızması dileğiyle…

AŞK’ı bilenlere, tadanlara ve hakiki anlam-

da ona ulaşabilenlere AŞK OLSUN!..

5 Ekim 2009”

…………………
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METİNLER

-1-

Agâhî (Yaşar) (Belgrat, XIX. yüzyıl)

Tevellasın teberrasın bilen abdala aşk olsun

Temennasın tesellasın bulan abdala aşk olsun

Hava-yi “Seyrfillâh” eyleyen dervişe şeydullah

Fenâfiilâh sevdasın eden abdala aşk olsun

Tecerrüt cür’asın nuş eyleyen abdala eyvallah

Harabat ehli sevdasın çeken abdala aşk olsun

Abasından kabâsından geçip bu dehr-i fâninin

Fena vü fakr dibasın giyen abdala aşk olsun

Dilâ bu “çille-i merdan” çıkarmış cana teslimiz

Bu Esma’nın Müsemma’sın duyan abdala aşk 

olsun

Niyaz ile vücudun eyleyüp mir’ât-ı Yezdanî

Gönül âyinesi pasın silen abdala aşk olsun

Muhibb-i Hanedana sadhezaran âferin olsun

Olar kim şol ahibbasın seven abdala aşk olsun

Erenler talibi esrara bizden çok niyaz eylen

Şarab-ı aşkın âlâsın bulan abdala ask olsun

Ey AGÂHÎ yine bir tarzı dervişane nazmettin

Hezaran hüsnü hemtasın bilen abdala aşk olsun

(Koca, 1990: 373-374)

-2-

Ahmet Çıtak 
(Kahramanmaraş-Elbistan, 1896-1963)

Bir dilber gördüm hâlini 

Soran yiğide aşk olsun 

Değer dünyanın malını 

Saran yiğide aşk olsun 

Başım duman bağrım baca 

Yaşı on dört gönlü yüce 

Soyunup koynuna gece 

Giren yiğide aşk olsun 

Komaz ki hiç soram hâlin 

Bütün değer dünya malin 

El değmedik gonca gülün 

Deren yiğide aşk olsun 

Beyaz göğsü Cennet bağı 

Henüz gelmiş sevgi çağı 

Kiraz dudak al yanağı 

Gören yiğide aşk olsun 

Kurbanım saçın teline 

Bülbülüm kondum gülüne 

Tatlı canını yoluna 

Veren yiğide aşk olsun 

AHMET ÇITAK kıy canına 

Bu düşer senin şanına 

El bağlayıp divanına 

Duran yiğide aşk olsun

(Sevengil, 1991: 187 / Kalkan, 1991: 187)
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-3-

Âşık (XVII. yüzyıl)

Sabah sabah esen seher yelleri 

Benim sevdiğime benden aşk eyle 

Irmak olup akar çeşmim selleri 

Benim sevdiğime benden aşk eyle

Hayalleri gözlerimden ayrılmaz 

Akar bu çeşmimin yaşı durulmaz 

Bir derde uğradım derman bulunmaz 

Benim sevdiğime benden aşk eyle

Yavru şahan idim uçtum yuvadan 

Ahım inmez oldu daim havadan 

Unutmasın beni dahi duadan 

Benim sevdiğime benden aşk eyle

ÂŞIK eder dünya gelmez aynıma 

Abdal olup post çekeyim eğnime 

Tanrı emaneti olsun boynuna 

Benim sevdiğime benden aşk eyle

(Ergun, tarihsiz: 26)

-4-

Âşık (XVII. yüzyıl)

Şu karşıdan bin nâz ile 

Gelen dilbere aşk olsun 

Lütfedip hatırım ala 

Alan dilbere aşk olsun

Görücek kaşı hilâli 

Kimsenin kalmaz mecali 

Şakıyup bülbül misali 

Gülen dilbere aşk olsun

Emanet Bârî Huda’ya 

Kulak ver dinle sadaya 

Tenhaca bizim odaya 

Gelen dilbere aşk olsun

Tel tel etmiş zülüf bendin 

Teslim etse n’olur kendin 

Bu ÂŞIK’ın derdimendin 

Bilen dilbere aşk olsun

(Ergun, tarihsiz: 44)
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-5-

Âşıkî (Ali Çakmak) 

(Sivas-Şarkışla-Saraç Köyü, 1931-1998)

Pir elinden dolu bade

İçen canlara aşk olsun

Hak yolunda canlarından

Geçen canlara aşk olsun

Kayıplarda görenimi

Teraziden gıramını

Helalinden haramını

Seçen canlara aşk olsun

Sözden mana alanlara

Kendi kusurun bilenlere

Ölmeden evvel ölenlere

Geçen canlara aşk olsun

İşte insanlığa çağrı

Erenlerin yanmış bağrı

Mümin olup Hakk’a doğru

Uçan canlara aşk olsun

ALİ’m Sadık Caferlerin

Kazanmıştır zaferlerin

Hak yolunda cevherlerin

Saçan canlara aşk olsun

(Çevik. 2005: 166)

-6-

Aydın Ali (Ali Söyleyen) 

(Tokat-Zile-Evrenköy (Kızılcin) Beldesi, 1928- )

Hakikatte birliktir

Görenlere aşk olsun

Bilmeyenler cahildir

Bilenlere aşk olsun

Bilen bildi özünde

Derman buldu sözünde

Taş ağırdır yerinde

Kaldırana aşk olsun

Tarihlerin hecesi

Tabiatın yücesi

Öğretmen verir dersi

Anlayana aşk olsun

Yedi yaşıma geldim

Okuluna eğildim

Yedi hat onu bildim

Bildirene aşk olsun

Hem maddi manevidir

Okulum dost evidir

Hem erkek hem kızıdır

Gidenlere aşk olsun

AYDIN ALİ’m der fendi

Akıp da yıkma bendi

Kişi fark eder kendi

Bilenlere aşk olsun

(Yardımcı, 2006: 127)
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-7-
Bektaş Güzeloğlu 
(Kırıkkale - Delice - Cingeyli Köyü, 1919- ?)

Şu yalan dünyadan göçer giderim

Burda kalıp duranlara aşk olsun

Ecel gelip peşimizden yeterse

Gözyaşımı silenlere aşk olsan

Tabutum yapıldı suyum döküldü

Tükendi nefesim kalbim büküldü

Silindi künyemiz ismim yok oldu

Cesedimi yuyanlara aşk olsun

İsmim Kadir oldu soyadım Yücel

Akıbet peşimden yetişti ecel

Sabi süb(ü)yanlar el-aman tez gel

Aşk u sevda bilenlere aşk olsun

Bir ismim Zöhre’dir bir ismim Ali

Evveli ahiri sensin ey Veli

Uzatır Yemen’e ulaşır eli

Hakk’ı kati bilenlere aşk olsun

Anam Birgül oldu babamız Yılmez

Cesedim giderse uruhum ölmez

Bu gizli sırdır ki bilmeyen bilmez

Ayık gezip bilenlere aşk olsun

Hiçbir zaman umut kesilmez Hak’tan

Her ne ister isen verilir yoktan

Her dualar kabul olur sabahtan

Aşk fırınında pişenlere aşk olsun

ÂŞIK BEKTAŞ Hakk’a söyler sözünü

Hakikate ağlatmıştır özünü

Pir aşkına kabul et niyazını

Sağlık ile gezenlere aşk olsun

(Polat, 1996: 31)

-8-

Çerkezoğlu (XIX. yüzyıl)

Çoktan âşık oldum didarınıza

Güzel şâhım gazilerin aşk olsun

Dervişane geldim nazarınıza

Güzel şâhım gazilerin aşk olsun

Acep didarını görem mi dersin

Pirimin kûyine erem mi dersin

Bağçesinin gülün derem mi dersin

Güzel şâhım gazilerin aşk olsun

Bağçe şâhın gül Muhammed Ali’nin

Şâhı seven kölesidir yolunun

Bülbülüyüm goncasının gülünün

Güzel şâhım gazilerin aşk olsun

ÇERKEZOĞLU daim kuldur gedadır

Kudretten söylenen yüce sadadır

Kendisi söylemez sözcü Hüda’dır

Güzel şâhım gazilerin aşk olsun

(Ergun, 194: 1108 / Koca, 1990: 853-854)

-9-

Dertli Divanî (Şanlıurfa-Kısas Köyü, 1962- )

Her nesnede Hak eseri

Gören canlara aşk olsun

Dost yoluna canı seri

Veren canlara aşk olsun
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Gel mecaza dikme gözün

Daim doğru söyle sözün

Gerçek erenlerin izin

Süren canlara aşk olsun

DERTLİ DİVANÎ’nin dili

Andırır şeyda bülbülü

Dost bağında açan gülü

Deren canlara aşk olsun

-10-

Fahir (Yusuf Nizameddin Fahir Ataer) 

(İstanbul-Üsküdar, 1884-1966)

Şahım Âl-i âbâ’ya 

Erenlere aşk olsun

Meydân-ı Mürtezâ’ya

Girenlere aşk olsun

Meydan bir özge yerdir

Bilmek anı hünerdir

Erkân-ı erenlerdir

Gelenlere aşk olsun

Koç kuzulu bir koyun

Olub derinden soyun

Orda mürşide boyun

Verenlere aşk olsun

Mürşid Hayder Ali’dir

Hak anda müncelîdir

Eli Hak’kın elidir

Bilenlere aşk olsun

Bu yol inceden ince

Kılıçtan da keskince

Mürşid nasihatince

Gidenlere aşk olsun

Tevellâyı gönülden

Getirdim FÂHİR elden

Mürşidi cân ü dilden

Sevenlere aşk olsun

(Ergun, 1956: 312-313 / Koca, 1990: 759)

-11-

Ferdî (Rasim) (Tekirdağ, vefatı: 1909?)

Erenlerin kıldan ince yolları

İnce yoldan geçen cana aşk olsun

Her seher açılır gonca gülleri

O güllerden deren cana aşk olsun

Ayn-i cemin gören canlar bayılır

Mest ü methûş olup derhal ayılır

Nutkî Baba demi nurdan sayılır

O demlerden içen cana aşk olsun

Vaiz çıkar yüksek kürsü üstüne

Cennetleri verir kendi dostuna

Kılıç sallar müminlerin kastına

O meclisten kaçan cana aşk olsun
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Muhibbâna seng-i tânı vururlar

İp çekip pâyine hayli sürerler

Gözlüyü gözsüzler nice görürler

Bu rumuzu seçen cana aşk olsun

Nutkî Baba aslı Gürûh-u Nacî

Nur-u cemâlinden gönlüm sirâcı

FERDÎ durmaz ister va’d olan tâcı

Tâcı dikip biçen câna aşk olsun

(Koca, 1990: 640)

-12-

Fikret Ünal 
(Kars-Sarıkamış-Boyalı Köyü, 1944-)

Ey erenler yolumuza

Aşk olsun giren canlara

Gönüldeki sırrımıza

Aşk olsun eren canlara

Sırrımızı cahil bilmez

Bilen dosta haber vermez

Can gözü kapalı görmez

Aşk olsun gören canlara

Coştu gönül durmaz oldu

Can cananı görmez oldu

Hal hatırın sormaz oldu

Aşk olsun soran canlara

FİKRET’im kerem bilmeye

Gezer özünü bulmaya

Hakk’ınan yoldaş olmaya

Aşk olsun varan canlara

(Ünal, 2009: 377)

-13-

Fikret Ünal 

(Kars-Sarıkamış-Boyalı Köyü, 1944-)

Arıya gülden bal gider

Bir sevgiden bin hal gider

Senden sana bir yol gider

Sırdaş olana aşk olsun

Dostun sevgisiyle dolan

Özünde özünü bulan

Nefse yenilmeyip ölen

Haldaş olana aşk olsun

Sabra uyup darılmayan

Cahil in(l)en görülmeyen

Dost yolunda yorulmayan

Gardaş olana aşk olsun

FİKRET gözle görüp duran

Varıp dost gönlüne giren

Katarında ikrar veren

Yoldaş olana aşk olsun

(Ünal, 2009: 306)

-14-

Fikret Ünal 

(Kars-Sarıkamış-Boyalı Köyü, 1944-)

Ben bu sırra eremedim erenlere aşk olsun,

Ben bir gonca deremedim derenlere aşk olsun

Âşık olan canan için geçer imiş canından

Ben canımı veremedim verenlere aşk olsun



142

ALEVİLİK  ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Özüm yandı hasretiyle gelmedi canan beri

Beni mecnuna çevirdi ismim oldu serseri

Erenler ceminde gördüm saki olmuş bir peri

Ben o ceme giremedim girenlere aşk olsun

FİKRET’i bir derde saldım gel cananım diyerek

Bu derde dayanmak için Eyüb’ün sabrı gerek

Can için cevlan eder tahammülsüz bir firak

Dalmak için varlığını görenlere aşk olsun

(Ünal, 2009: 106)

-15-

Fikret Ünal 
(Kars-Sarıkamış-Boyalı Köyü, 1944-)

Ey erenler cem yürüdü

Durabilirsen aşk olsun

Mürşit sana yol gösterdi

Girebilirsen aşk olsun

İkilikten al özünü

Pişirip söyle sözünü

Dost cemaline yüzünü

Sürebilirsen aşk olsun

Türaplık eyle halına

Bakma dünyanın malına

Canı başı hak yoluna

Verebilirsen aşk olsun

Gözden kalbe ver ışığı

Gönül köşkünde maşuğu

FİKRET gibi dost âşığı

Görebilirsen aşk olsun

(Ünal, 2009: 343)

-16-

Furkanî (Turan Yıldırım) 

(Sivas-Yıldızeli-Tat Köyü, 1965- )

Sekiz cennetin var sekiz kapısı 

Çalar mıyım çalanlara aşk olsun

Emanet Rıdvan’a cümle yapısı

Bulur muyum bulanlara aşk olsun

Beyaz incidenmiş o dârü’l-celâl

Müşrikler elinden çok çekmiş Bilâl

Yere batar bir gün mal ile menâl

Deler miyim delenlere aşk olsun

Kırmızı yakutmuş o dârü’s-Selâm

Sözlerin içinde en güzel kelam

Melekler mümine verirler selam

Alır mıyım alanlara aşk olsun

Yeşil zebercetmiş Cennetü’l-Meva

Dertli kullarına Hak verir devâ

Avlanma ne olur giderken ava

Yeler miyim yelenlere aşk olsun

Huld cenneti mercan irengi sarı

Şehitler görmezmiş ebedî nârı

Geçiyor ömrümüz bak oldu yarı

Solar mıyım solanlara aşk olsun

Beyaz gümüştenmiş Cennetü’l-Naîm

Biz Rahman’a uyduk yolumuz kâim

Cümlemiz orada kalalım daim

Kalır mıyım kalanlara aşk olsun
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Sarı miskten imiş Cennetü’l-Karar

Salih ve saliha müminler arar

Bir ana misali şefkatle sarar

Bilir miyim bilenlere aşk olsun

Firdevs cennetinde gezmek isterim

Kırmızı altınmış dizmek isterim

Kevser ırmağında yüzmek isterim

Dalar mıyım dalanlara aşk olsun

Aden Cenneti de en güzel lü’lü

Resulü Ekrem’dir oranın gülü

Garip FURKANÎ’yem ben de bülbülü

Olur muyum olanlara aşk olsun

(Boyraz, 2010: 71-72)

-17-

Haydar Kaya (Aladeli) 

(Kahramanmaraş-Afşin-Berçenek 

(Tarlacık) Köyü, 1930- )

Ahlak ve fazilet değerleriyle 

Bakılacak yüz bulana aşk olsun 

Haram tarlasında alın teriyle 

Çorbasına tuz bulana aşk olsun

Top atmış töresi batmış inancı 

Kız anaya eş kocaya yabancı 

Suçlu şikâyetçi şahit yalancı 

İnanacak söz bulana aşk olsun 

Tutku ne beyin’e ne haysiyete 

Rağbet riya ile şimdi servete 

Eyvah!  Yenik düştü sevgi nefrete 

Çekilecek naz bulana aşk olsun

İktidarsızlık var her hükümette 

Tutarsızlık bu şartlar hâkim muhalefette 

Bu şartlar altında şu memlekette 

Gidecek iz bulana aşk olsun

(Afşin Kaymakamlığı, 2000: 115)

-18-

Hüsniye Bacı (2) (XIX. yüzyıl)

Şükür olsun Yaradan’ın demine

Seyah talib düştü bahar evine

On iki İmam Ali Şah yoluna

Hû diyen canlara pirim aşk olsun

Türbe bahçesinde zeyn olmuş güller

Sabah seherinde öter bülbüller

Gönülü gönüle katıcak canlar

Muhabbette kanan cana aşk olsun

Türbe bahçesinin etrafı bağlar

Revan olmuş suları akar çağlar

Üstümüze gelen ol yedi dağlar

Dağları yürüten cana aşk olsun

Sıra dağlar bir hoş cana dizildi

Görmez münkirlerin özü üzüldü

Pirim değirmeni sola döndürdü

Döndüren canlara pirim aşk olsun

Abdal Musa derler pirimin ismi

Ateşe girince yanmadı cismi

Vafir niyaz eder derdiment HÜSNÎ

Ayn-i cem erenlerine aşk olsun

(Ergun, 1956: 364-365 / Koca, 1990: 212 / Yeni-

sey, 1946: 10)
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-19-

Hüsniye Bacı (1) (XIX. yüzyıl)

Horasan şehrinden duyuldu sesi

Âşık muhiblere düştü hevesi

Yedi bâb içeri pirin türbesi

Eşiğin bekleyen cana aşk olsun

Mağripten maşrıka oynar kılıcı

Eşiğin bekliyen olmuştur hacı

Pirimin başında elif-i tacı

Eşiğin bekleyen cana aşk olsun

Ol Sultan yürüttü yedi dağları

Bozuldu çürükler kaldı sağları

Türbe bahçesinde Cennet bağları

Eşiğin bekliyen cana aşk olsun

Abdal Musa derler pirimin ismi

Ateşe girince yanmadı cismi

Sana niyaz eder derdiment HÜSNÎ

Eşiğin bekleyen cana aşk olsun

(Ergun, 1956: 364 / Koca, 1990: 211-212 / Yeni-

sey, 1946: 9)

-20-

Karagülle (Ethem Karagöllü) 

(Sivas-Kangal-Çaltepe Köyü, 1950- )

Dostun cemalini görmek ne güzel

Gören göze görenlere aşk ola

Mabud u maksuda ermek ne güzel

Erlerine erenlere aşk ola

Aşk babından içeriye girenler

Edep erkân didar dizar görenler

Cananına canı seri verenler

Ser verene verenlere aşk ola

KARAGÜLLE’m aşktır dermanım halim

Aşk dinim imanım aşk sevda yolum

Ol yâri bulanın aşkıdır ölüm

Yâr yarene yarenlere aşk ola

(Ozan Sinemi, 2007: 372)

-21-

Köroğlu (XVI. yüzyıl)

Mürveti çok Hakk’ın nazargâhısın 

Bizim iller karlı dağlar aşk olsun 

Gerçek erenlerin seyrangâhısın 

Bizim iller Çamlıbeller aşk olsun

Çayırlanur çimenlenir göllenir 

Kan bulanık taşkın akar sellenir 

Çoktur senin eğlenecek illerin 

Bizim iller Çamlıbeller aşk olsun
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Yollar keser yavuz kurdun var mıdır 

Beller keser arslan merdin var mıdır 

Çarh elinden hiçbir derdin var mıdır 

Bizim iller Çamlıbeller aşk olsun

Bahar olup yeşil yaprak erince 

Cûşa gelür gönlüm seni görünce 

Evvel baştan selâm olsun varınca 

Bizim iller Çamlıbeller aşk olsun

Er değildir seni görüp taşmayan

Gönül değil bir nefeste coşmayan

KÖROĞLU der arap atlar eşmeyen 

Bizim iller Çamlıbeller aşk olsun

(Köprülü, 2004: 92-93)

-22-

Kurdoğlu (Hüseyin) 

(Çorum-Karahisar Köyü, XX. yüzyıl)

Güllüce Köyünde bir güzel gördüm

Doğurup kazanan yâre aşk olsun

Gözler Yasin okur kaşlar Velfethi

Alicenap o canana aşk olsun

İsmi Rıza Efendi merhamet kani

Hoş nasihat verir İbrahim vari

Kör olsun düşmanı pul olsun karı

Saki sunan o gözlere aşk olsun

El-insafı nutku zatında bulmuş

“Men aref” sırrının sırrını almış

Sehavet hırkasın eynine giymiş

Ali İmran okur dillere aşk olsun

Muhammet Ali’ye vardır niyazı

Hasan Hüseyin’e bağlıdır özü

Zeynel huzurunda ak olsun yüzü

İsmi Şah-ı Tai yare aşk olsun

İmam Bakır katarına bent olmuş

Cafer-i Sadık’tan kemer best olmuş

Evladı resule candan biat olmuş

Kâzım Musa Rıza rehnüma olsun

Takî ile Nakî ümmü’l-Kuran’ım

Askeri Mehdi’dir Âli-İmran’ım

Masum-ı paklardır şefaatkânım

Hünkâr gibi bir sultana aşk olsun

KURDOĞLU methettin deruni dilden

Hilaf değil vallah canı gönülden

Elinde kadehi saki-i nurdan

İçip kanan ehli cana aşk olsun

(Akbulut, 2010: 216)
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-23-

Mehmet Batur 

(Şanlıurfa-Viranşehir-Yeşilalıç Köyü, 1953- )

Gökyüzünde horoz öter

Duyabilene aşk olsun

Yıldızlar kaç sayı tutar

Sayabilene aşk olsun

Âşık isen gez dünyayı

Her zaman iyiler iyi

Pişmemiş çiğ yumurtayı

Soyabilene aşk olsun

MEHMET BATUR çek kahırı

Zaten ölümdür ahiri

Bala katıp da zehiri

Yiyebilene aşk osun 

(Batur, 2014: 31)

-24-

Mehmet Doğan 

(Malatya-Hekimhan-Ağılbaşı Köyü, 1900-  ?) 

Açıldı Hak meydanı

Giren cana aşk olsun

Daim dilde söyleyeni

Bilen cana aşk olsun

Yerin göğün direğini

Arş u kürsün binasını

Muhammed’in bu yolunu

Süren cana aşk olsun

MEHMET DOĞAN’ın dilinden

Daima söyler halinden

Hazırdaki şu doludan

İçen cana aşk olsun

(Kazancı-Yardımcı, 1993: 217)

-25-

Osman Erten (Feryadî) 

(Erzurum-Hasankale-Soğuksu Köyü, 1959- )

Yapabilmediğim insan gönlüne 

Deyemedim deyenlere aşk olsun 

Kendini beğenmiş arsız kişiye 

Uyamadım uyanlara aşk olsun

Keder düğüm düğüm dert imlek imlek 

Dostlarım içimden gelmiyor gülmek 

Yoksulluk dediğin ateşten gömlek 

Giyemedim giyenlere aşk olsun

Kolay mı gurbetin kahrını çekmek 

Muhannet kişiye boynunu bükmek 

Namert sofrasında bir dilim ekmek 

Yiyemedim yiyenlere aşk olsun

İnsanlık iyi şey eyle himaye 

Yarın gider emeklerin havaya 

Osman FERYÂDÎ’yim bir karıncaya 

Kıyamadım kıyanlara aşk olsun

(Turan-Ünalan, 2011: 369)



2014 / Yıl: 4 Sayı: 7

147

-26-

Özdenî (Şevki Dinçal) 

(Sivas-Şarkışla-Ortaköy, 1952- )

İkrarla imanla aşk kapısından

Yol bilerek girenlere aşk olsun

Her insan gönlünü gülistan bilip

Güllerinden derenlere aşk olsun

Gök babaysa eğer yer de anadır

Tüm hareket varoluştan yanadır

Benim sözüm elbet önce banadır

Aşk sırrına erenlere aşk olsun

Varlık âlemine doğumla gelip

Sonsuzluk içinde yerini bilip

Kalbinde yeşeren kuşkuyu silip

Çoğu Bir’de görenlere aşk olsun

Kim ne derse desin işte gerçek bu

Can canadır ateş hava toprak su

Hû diyelim dostlar bu sevdaya hû

Özde hüküm sürenlere aşk olsun

ÖZDENÎ gönülde bu hasret niçin

Anlamı ne söyle dildeki hiçin

Yola girip Hak yolunda aşk için

Öz canını verenlere aşk olsun

(Dinçel, 2010: 36)

-27-

Rumuzî

Her seher vaktinde şâd olur bülbül

Şâhımın yanında açılır bir gül

Çiçekler kıyamda vird olur sümbül

Dost kokusun duyan cana aşk olsun

İkrarında duran mert oğlu merde

Gönül tabip eder görünce derde

Zerrece muhabbet olunca serde

Hak kokusun duyan cana aşk olsun

Tecelliden teselliler hazırdır

Kâmil olan her gönüle nâzırdır

Hakikate eren şimdi nadirdir

Şah kokusu duyan cana aşk olsun

Aşkın yarasına merhem sarınca

Gönül rahat eder Lokman bulunca

Derviş niyaz eder mürşit görünce

Dost kokusun duyan cana aşk olsun

RUMUZÎ açıktır şâhın meydanı 

Sürülür bezminde dem ü devranı

Gözünden tanırlar kâmil insanı

Hak kokusun duyan cana aşk olsun

(Koca, 1990: 902)
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-28-

Sadık (Kara Hüseyin) 

(Sivas-Gemerek-Kuruözü Köyü, doğumu: XIX. 

yüzyıl ortaları-1856)

Bakınca Firdevs bağında

Duran dilbere aşk olsun

Hublar saf olmuş sağında

Hora dilbere aşk olsun

Ne hub rast geldi yolum

Dedim Şahım sana malum

Nedir deyi hasta halim

Soran dilbere aşk olsun

Çetin ulu aşkın yayı

Her kişi alamaz payı

Leyl ü nehar her eşyayı

Gören dilbere aşk olsun

Yeşil giymiş ağ ile

Cem eylemiş otağ ile

Er görmüş nutku çağ ile

Kerem dilbere aşk olsun

Uzatma senden aramı

Çoktur bellerde haramı

Em edip nazik yaramı

Saran dilbere aşk olsun

Görünce hublar hasını

Kâinatın aynasını

Doldurup kevser tasını

Veren dilbere aşk olsun

Nur-ı kadimdir zatından

Hikmeti çok kudretinden

SADIK’a zahir batından

Veren dilbere aşk olsun

(Özbey, 1957: 164-165 / Özerdem, 1996: 248)

-29-

Sağlam (İzzet Sağlam) 

(Sivas-Zara-Korkut Köyü, 1947- )

Bakın hele alnımdaki yazıya

Okunmuyor okuyana aşk olsun

Felek öyle kalem ile yazmış ki

Silinmiyor silenlere aşk olsun

Harf üstünde kara kalem oynamış

Sıra sıra yazmış boş yer koymamış

Gücü bana yetmiş ele kıymamış

Bilinmiyor bilenlere aşk olsun

Gülmedim ömrümde senede bir gün

Bayramlar yapılsa olsa da düğün

Gözyaşlarım akar her gün üç öğün

Gülünmüyor gülenlere aşk olsun

ÂŞIK SAĞLAM der ki dolmadı çilem

Bir vefasız yar koymadı gülem

Ok vurup sineme bağrımı delem

Delinmiyor delenlere aşk olsun

(Sağlam, 2011: 117 ve 159)
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-30- 

Sefil Abdal (XIX. yüzyıl)

Safa geldin safa geldin erenler

Muhabbet eyleyen cana aşk olsun

Vücudumu bilen Allah’ın bilir 

Âdemin kalbinde râha aşk olsun

Cümlenin maksudu Adem’de mevcut

Anınçün kıldılar melekler sücut 

Allah bir Muhammed Ali’dir mescût

Evvel ezel kıblegâha aşk olsun

Bâ-yi Bismillâh’tır Nokta’dır kadîm

Hasan Errahmân Hüseyin Errahîm

Vallahi Ali’dir her şeye kaim

Veçhinde bedr olan mâha aşk olsun

Denir Ehl-i Beyti sevene nâcî

Âdemde ayandır Allah’ın veçhi

Muhammed’in giydiği hırka tacı

SEFİL ABDAL giydi Şâh’a aşk olsun

(Ergun, 1956: 430 / Koca, 1990: 910-911 / Otyan, 

2010: 476)

-31-

Sefil Kadimî (Yusuf Kenan Gözcü) 

(Malatya-Hekimhan-Hacılar Köyü, 1953- )

Beni dertten derde saldın

Aşk olsun güzel aşk olsun

Aklımı başımdan aldın

Aşk olsun güzel aşk olsun

Sen düşürdün beni dara

Açtın şu bağrıma yara

Bülbül gibi koydun zara

Aşk olsun güzel aşk olsun

Bir kararda durmuyorsun

Hiç arayıp sormuyorsun

Şu halimi görmüyorsun

Aşk olsun güzel aşk olsun

Her gün bağrımı ezerim

Tatlı canımdan bezerim

Aşkından Mecnun gezerim

Aşk olsun güzel aşk olsun

KADİMÎ’ni ağlatırsın

Yüreğini dağlatırsın

Boz bulanık çağlatırsın

Aşk olsun güzel aşk olsun

(Demir, 2015: 408)
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-32-

Sefil Kadimî (Yusuf Kenan Gözcü) 

(Malatya-Hekimhan-Hacılar Köyü, 1953- )

Sırr-ı Süphan Ali Cenâb Murtaza

Aşk olsun sana cihanım aşk olsun

Elinde Zülfikar hem Ehl-i Gaza

Aşk olsun sana cihanım aşk olsun

Ey cilvesaz dilber yanağı ahmer

İnci dişli ahla cemali akmer

Lebi ab-ı Kevser gözleri ahver

Aşk olsun sana cihanım aşk olsun

Esadullah Bedi Arif-i Esrar

Aliyyül Ala’sın sen Nur’ül Envar

Alişan Bi-Adil Nadide Nigar

Aşk olsun sana cihanım aşk olsun

SEFİL KADİMÎ’ne eden cilveger

Dil güşa Dürr-i Can Mahruh Hüsnaver

Melek yüzlü Habib bil firuz dildar

Aşk olsun sana cihanım aşk olsun

(Demir, 2015: 409)

-33-

Sersem Ali Baba (vefatı: 1569)

Arzulayıp geldim devr-i âlemden 

Ey Güruh-i Naci size aşk olsun

Nasihati böyle aldım dedemden 

Ey Güruh-i Naci size aşk olsun

Sizlerdedir güzel Şah’ın yolları 

Medh-i Haydar okur daim dilleri 

Seherde açılır gonca gülleri 

Ey Güruh-i Naci size aşk olsun

Kimse bilmez kimdir bizim ulumuz 

Anlayamaz Yezit kısmı dilimiz 

Muhammed Ali’ye çıkar yolumuz 

Ey Güruh-i Naci size aşk olsun

Nâci Güruh’unun parlıyor mahı 

Naciler olmuştur sırrın agâhı 

Nuh’un gemisine bindik biz dahi 

Ey Güruh-i Naci size aşk olsun

Talip olup ikrar veren kişimiz 

Hayra tebdil olur her bir işimiz 

Melek nişanıdır her gidişimiz 

Ey Güruh-i Naci size aşk olsun

Varam haber soram garip bülbüle 

Kokusunu söyler her dem bu güle 

SERSEM’in niyazı hemen bu yola 

Ey Güruh-i Naci size aşk olsun

(Öztelli, 1973: 185-186 / Koca, 1990: 201-202 / 

Noyan, 2001: 443)



2014 / Yıl: 4 Sayı: 7

151

-34-

Sırrı (Şaban) (Tekirdağ, 1965-1929)

Hak Muhammed Ali dilimde virdim

Hakikat rahını arayıp buldum

Muhabbet camından nûş edip kandım

İçip kanan canlar size aşk olsun

Muhabbet bâdesi taşar dökülmez

Hakk’ın rahmetidir artar eksilmez

Özün bilmeyince didar görülmez

Didar gören canlar size aşk olsun

Özün bilen canlar ettiler iman

“Lâ taknetû” buyurdu bize Subhân

Zümre-yi Nâciler bu yolda kurban

Kurban olan canlar size aşk olsun

Dört kapıdan içre görünür canan

“Min-dest-i Yedullah” bizlere ferman

On iki imama etmişiz iman

İman eden canlar size aşk olsun

Ahsen-i takvimdir ol nur-ı celî

İkrar iman verip demişiz “Belî”

SIRRI’ya pirimdir Bektaş-i Veli

Pirim bilen canlar size aşk olsun

(Koca, 1990: 800 / Oy, 1995: 326)

-35-

Şafak Altun (Yozgat-Küçük Kömü Köyü, 1959-)

Pirim bugün yüzün gördüm 

Gördüm aşk ola aşk ola 

Ben yoluna ikrar verdim 

Verdim aşk ola aşk ola

Yürümüş aşiret göçü 

Ağarmış pirimin saçı 

Dört kapı kırk makam içi 

Girdim aşk ola aşk ola

Fani derler dünya fani 

Kefen gömlektir en sonu 

Gönül yüreğime seni 

Sardım aşk ola aşk ola

Yanar yürek pare pare 

Pirim bu derde bir çare 

Ene’l-Hak denen o sıra 

Erdim aşk ola aşk ola

Benim pirim ilmi över 

Kâmil insanları sever 

Ya bu gönül sensiz neyler 

Sordum aşk ola aşk ola

ŞAFAK ALTUN hallarımı 

Şeker şerbet ballarımı 

Yollarına güllerimi 

Serdim aşk ola aşk ola

(Turan-Ünalan, 2011: 445)
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-36-

Şehidî (Hacı Edhem) (Tiran, XIX. yüzyıl)

Böyle buyurmuştur pirler erenler

Sırrı sır eyleyen cana aşk olsun

Sırrını vermeyip candan geçenler

Sırrı sır eyleyen cana aşk olsun

Dinle karındaşım işbu meydanda

Ne gördünse Hak’tır kalma gümanda

Cemâl-i Hakk’ı gör kâmil insanda

Sırrı sır eyleyen cana aşk olsun

Başım yola bağlı buyurmuş Ali

Bu yol Zülfikar’dan keskindir beli

Arifin esrarın ne bilir deli

Sırrı sır eyleyen cana aşk olsun

Sen seni bildinse gel Hakk’a kavuş

Yoksa bu meydandan ırak ol savuş

Kim arş-ı âlâya uçamaz her kuş

Sırrı sır eyleyen cana aşk olsun

Hakk’ın cemâlini gördük hüveyda

Etmişiz teberra kıldık tevella

Seri ver ŞEHİDÎ sır etme ifşa

Sırrı sır eyleyen cana aşk olsun

(Ergun, 1956: 440 / Koca, 1990: 684-685)

-37-

Ummanî (Ali Gürel)

(Tokat-Çamlıbel-Akın Köyü, 1952- )

Varlık sayısınca yolları vardır

Hak yolunu bulanlara aşk olsun

Muhabbet bağından yaban otları

Tanıyıp da yolanlara aşk olsun

Acaba ne söyler bülbüller sular

Âşık sefinesin ummana salar

Bu aşkın bahrine cehrinen alar

Aşk bahrine dalanlara aşk olsun

Ölüm bakmaz gençliğine yaşına

Haram katma helal olan aşına

Tevhit kılıcıyla nefis başına

Yerden yere çalanlara aşk olsun

UMMANÎ namazda divan duranda

Hub cemali yâre boyun buranda

Beş vakit namazı Hak huzurunda

Huşu ile kılanlara aşk olsun

(Doğan Kaya Arşivi)
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-38-

veysel Kaymak 

(Sivas-Şarkışla-Sivralan Köyü, 1942- )

Bir bataklık içindeyiz 

Çıkabilene aşk olsun 

Umut Kaf Dağı’na uçmuş 

Tutabilene aşk olsun 

Bu ne sistem bu ne düzen 

Kendi uymaz kanun yazan 

Yok mu bu oyunu bozan?

Yıkabilene aşk olsun 

Dini öne çıkardılar 

Halkımızı kandırdılar 

Hep kazandı çıkarcılar 

Bakabilene aşk olsun 

Emperyalist sömürgenler 

Her gün anamızı beller 

Cebimizden gitmez eller 

Çatabilene aşk olsun 

VEYSEL der karşı koyalım 

Hakkımız neyse alalım 

İnsan gibi yaşayalım 

Yatabilene aşk olsun

(Bindebir, 2012: 188)

KAYNAKÇA
Afşin Kaymakamlığı. (2000). Afşinli Şairler 

Antolojisi. Kahramanmaraş.
AKBULUT, Ali Cem. (2010). Gazilerovacığı 

Âşıkları. Ankara. 
Âşık Doğ. (2003). Çobanın Çiçekleri. İstanbul. 
BATUR, Mehmet. (2014). Âşık Mehmet Batur 

Hayatı ve Şiirleri. Şanlıurfa.
BİNDEBİR, Ozan. (2012). AN-DER 2012 Şiir 

Antolojisi. Ankara.
BOYRAZ, Şeref. (2010). Furkanî’nin Şiir Evreni 

Bağlamında Bir Monografi Denemesi. 
Ankara. 

ÇEVİK, Mehmet. (2005). Âşıkî Hayatı-Kişiliği-
Deyişleri Araştırma-İnceleme-Derleme. 
Çorum.

DEMİR, Murat. (2015). Sevda Çiçeği Âşık Sefil 
Kadimî Hayatı-Sanatı- Şiirleri. Sivas.

DİNÇAL, Şevki-Özdenî. (2010). Sır Kapısı. 
Ankara.

Doğan Kaya Arşivi. 
[Ergun] Sadeddin Nüzhet. (Tarihsiz). Âşık, 

Semih Lutfi Suhulet Kütüphanesi. İstanbul.
ERGUN, Sadeddin Nüzhet. (1956). 

Ondokuzuncu Asırdan Beri Bektaşî-Kızılbaş 
Alevî Şairleri ve Nefesleri. C. 3. İstanbul.

ERGUN, Sadeddin Nüzhet. (1945). Türk Şairleri. 
C. 3. İstanbul.

EYÜBOĞLU, İsmet Zeki. (1997). Âşık Sadık 
-Kara Hüseyin. İstanbul, 

KALKAN, Emir. (1991). XX Yüzyıl Türk Halk 
Şairleri Antolojisi. Ankara.

KAYA, Doğan. (2009). Sivas Halk Şairleri. C. 2. 
Sivas.

KAZANCI, Osman-YARDIMCI, Mehmet. (1993). 
Hekimhan Folkloru ve Hekimhanlı Halk 
Şairleri. Malatya.

KOCA, Turgut. (1990). Bektaşi Nefesleri ve 
Şairleri -13. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Kadar-. 
İstanbul. 



154

ALEVİLİK  ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

KÖPRÜLÜ, M. Fuat. (2004). Saz Şairleri. Ankara.
NOYAN, Bedri. (2001). Bütün Yönleriyle 

Bektaşilik ve Alevilik. C. 4. Ankara.
ONAY, Ahmet Talat. (1996). Türk Halk 

Şiirlerinin Şekil ve Nev’i. Haz: Cemal 
Kurnaz. Ankara.

OTYAN, M. Tevfik. (2010). Bektaşiliğin İçyüzü, 
(Dibi-Köşesi-Yüzü-Astarı). İstanbul.

OY, Aydın. (1995). Yüzyıllar Boyunca Tekirdağlı 
Şairler ve Yazarlar. İstanbul. 

Ozan Sinemi. (2007). AN-DER (Anadolu Halk 
Ozanları Kültür ve Dayanışma Derneği) 
2007 Şiir Antolojisi, Ankara.

ÖZBEY, Cemal. (1957). Sadık Baba-Hayatı ve 
Deyişleri. Ankara.

ÖZTELLİ, Cahit. (1973). Bektaşî Gülleri-Alevî 
Bektaşî Şiirleri Antolojisi. İstanbul. 

PAKALIN, Mehmet Zeki. (1983). Osmanlı 
Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü. C.1. 
İstanbul.

POLAT, Fadime. (1996). Âşık Edebiyatı-Âşık 
Bektaş Güzeloğlu Hayatı ve Edebi Şahsiyeti. 
Basılmamış Lisans Tezi. Kayseri. 

SAĞLAM, İzzet. (2011).Korkutlu Âşık Sağlam. 
Osmaniye.

SEVENGİL, Refik Ahmet. (1967). Çağımızın Halk 
Şairleri. İstanbul.

Tercüman 1001 Temel Eser Yay. (Tarihsiz). 
Eşrefoğlu Divanı. İstanbul.

TURAN, Fatma Ahsen-ÜNALAN, Özlem. (2011). 
Sazın ve Sözün Sultanları Yaşayan Halk 
Şairleri-VII. Ankara. 

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. (1976). C. I. 
İstanbul.

ÜNAL, Âşık Fikret. (2009).Yoruldum Gönül. 
İstanbul.

YARDIMCI, Mehmet. (2006). Âşık Aydın Ali 
(Ali Söyleyen) Hayatı Sanatı Şiirlerinden 
Örnekler. Ankara.

YENİSEY, Fazıl. (1946). Bektaşî Kadın 
Şairlerimiz. İzmir.



155

ŞAH İSMAİL HATAİ TÜRBESİ’NİN MİMARİ vE 

ARKEOLOJİK İNCELEMESİ

ARCHAEOLOGIC AND ARCHITECTURAL SURVEY OF 
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Hasan YOUSEFİ1 

Malakeh GOLMOGHANİ ZADEH ASL2

 Saeid MİRZAEİ3

Behzad BOHLULİ4

ÖZET

Şah Hatai lakabıyla ünlü olan Şah 

İsmail’in türbesi, İran’ın İslami dönemine 

ait sanat eserlerinden birisi olup, maalesef 

Şia sanatları arasında yeri ve önemi gerek-

tiği kadar bilinmemektedir. Şeyh Safiyüd-

din ve Mühyiddin Türbeleri arasında yer 

alan ve “Haremhane” ismiyle ünlü olan bu 

türbe, kendine özgü mimari ve Şia irfanın-

daki simgeleri yansıtmakta olup Erdebil’de 

Safeviler’in önemli mimari eserlerinden bi-

risi olarak bilinmektedir. 

1 Dr., Takht-e Soleyman Dünya Kültür Mirası Kolek-
siyonu Yöneticisi. İran. 

2 Araştırmacı, İran Kültürel Miras, El Sanatları ve Tu-
rizm Teşkilatı’nda Memur. İran.

3 Takht-e Soleyman Dünya Kültür Mirası Kolek-
siyonu’nda Araştırma Görevlisi. İran.

4 Arkeolog-Araştırmacı. İran.

Bazı görüşlere göre bu arifin türbesi, 

Şah Abbas Dönemi’nde Şeyh Safiyüddin ve 

Mühyiddin Türbeleri arasında yapılmıştır; 

ancak araştırmalarımızda bu görüşün yanlış 

olduğu görülmüştür. Zira türbenin yapılış 

tarihi 8. Hicri yüzyılın ilk yarısı, yani Şah 

İsmail’in vefatı veya onun torunları dönemi 

ile çağdaştır. 

Bu makale, yazarlarının arazi araştırma-

larına ve belge incelemesine dayalı bir çalış-

madır. Mimari ve arkeolojik yönden I. Şah 

İsmail Türbesi’nin yeri ve önemi anlatılıp, 

türbenin yapılış tarihi, belgeleri incelemek 

ve mimari, arkeolojik buluntuları karşılaş-

tırmakla belirlenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Arkeoloji, Mimari, 

Erdebil Türbe ve Hangahı, I. Şah İsmail Tür-

besi.

ABSTRACT

Shah Ismail Khtaei’s Tomb in Ardabil 

city is one of the monuments from Islamic 

Period, but its importance and place among 

the Shiite arts hasn’t been recognized from 



156

ALEVİLİK  ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

architecture and. The dome, which is situ-

ated between Sheikh Safiyuddin Ardabili’s 

tomb and Muhyiddin Muhammad tomb, 

is known as Haram-Khāna. And it is also 

known as one of the important architectural 

works of Safavids at Erdebil, which presents 

a unique architecture, and the symbols of 

Shiite insight.

According to certain opinions, the 

tomb of this sage was constructed between 

the tombs of Sheikh Safi al-din and Sheikh 

Muhyiddin in the period of Shah Abbas, 

but it was seen in our study that this view 

is not true. Because the date of the construc-

tion date of tomb is the first half of 8th hijri 

century, so the questioned period is contem-

porary to Shah Ismail’s death and his grand-

children periods. 

Current study is based on the field works 

of the authors and the analysis of documents. 

In this article the situation and importance 

of the tomb in terms of architectural and ar-

chaeological aspects will be expressed, and 

the construction date of the tomb will be de-

termined analysing documents and compar-

ing the archaeological findings. 

Keywords: Archaeology, Architecture, 

Ardabil, Shah Ismail Tomb.  

GİRİŞ

Bilindiği gibi Erdebil Türbe ve 

Hangahı’nda mimari eserlerin yapılışı, 8. 

Hicri yüzyılın ilk yarısında (700 Hicri/1300 

Miladi) Şeyh Safiyüddin tarafından han-

gah ve medrese yapılması ile başlamıştır. 

Safeviler’in güç kazanması ile de bu yapılar 

gelişmiş ve tamamlanmıştır. Öyle ki “I. Şah 

Tahmasp” döneminde mimari yapılar ve 

elemanlar sayısı 65’e varmıştır (Çiz. 1). 

Erdebil Türbe ve Hangahı ile ilgili “F. 

Saare” şu bilgileri vermektedir: “İran’ın 

üç önemli mimari eseri şunlardır: Şiraz’da 

Taht-ı Cemşid (Persepolis) ve Şapur Mağa-

rası ve Erdebil’de Şeyh Safiyüddin’in Tür-

be ve Hangahı; bunlar İran’da Akamenid, 

Sasani ve İslami çağları simgelemektedir.” 

(Sarre, 2007: 17-18).

Erdebil Türbesi, o dönemler dünyanın 

en büyük hangah kompleksi olarak aşağıda-

ki bölümlerden oluşmaktaydı: 1. Eski medre-

se (şimdiki Çinihane [Çinilik Köşkü] binası). 

2. Haremhane5 ismi ile ünlü olan “Mühyid-

din Türbesi”. 3. I. Şah İsmail Türbesi. 4. “Al-

lah Allah Kubbesi” ismi ile ünlü olan Şeyh 

Safiyüddin Türbesi. 5. “Kandilhane” veya 

“Namazhane” ismi ile ünlü “Dar-ül Hifaz” 

Salonu. 6. “Şahneşin” Portikosu. 7. “Dar-ül 

Hadis” Salonu (Mütevelli veya Darus-selam 

Kemeri). 8. Mütevelli Kemeri’nin iki cep-

hesindeki Şeyh Safiyüddin ve oğullarının 

mezarı. 9. “Cennet Saray” Mescidi. 10. “Şah 

5 Eski dönemlerde yabancılar ve namahremlerin gir-
mesi yasak olan yere denilirdi.
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Abbasi” girişi. 11. Ana giriş/Büyük giriş. 12. 

Büyük avlu/Bahçe avlusu. 13. Orta avlu. 14. 

İç bahçe. 15. Yeni “Çillehane”. 16. “Şehitlik” 

mezarlığı. 17. “Mekabir” avlusu. 18. 1995 yı-

lında arkeolojik kazılar sırasında açığa çıka-

rılan mimari elemanlar (“Baççe Şeyh Meza-

rı”: Şeyh Safiyüddin’in çocuğunun mezarı, 

“Şerbethane”: hastane, eski yol, su deposu 

ve Safevi Hanedanı’na ait evler). 19. 2007 

yılında arkeolojik kazılar sırasında açığa çı-

karılan mimari elemanlar (Bu kazılar bahçe 

avlusu’nun sağ cephesinde yapılmıştır; en 

önemli buluntular ise hamam, mutfak ve Şe-

hitlik, Çillehane ve Cennet Saray’ın eski yol-

larıdır. Bu buluntular “De Morgan”ın 1887 

yılında çizdiği diyagramı onaylamaktadır). 

Erdebil Türbe ve Hangahı’nda, Şeyh 

Safiyüddin’in türbesi ve müritlerinin me-

zarlarının yanısıra, bazi Safevi şehzadele-

rinin mezarı da bulunmaktadır. Safevi ta-

rihçilerine göre I. Şah Tahmasp ve halefleri 

Erdebil Türbesi’ni ülkenin “Milli Türbesi” 

olarak seçmiş ve bu nedenle buradaki ya-

pılar geliştirilmiş, adaklar sunulmuş ve de-

koratif unsurlar yapıya eklenmiştir. Büyük 

Şah Abbas’ın ilgisi ile söz konusu yapılar bir 

kompleks haline getirilmiş ve sonraki Safevi 

padişahları da bu kompleksin gelişmesinde 

çaba göstermişlerdir. 

Bu makalede Şah İsmail Türbesi bilim-

sel olarak araştırılıp, tarihi metinler ve yeni 

arkeolojik buluntulara dayanılarak öne sü-

rülen yorumlar incelenecek ve yeni algılar 

anlatılacaktır. 

Araştırma Sorusu

Bu araştırmada mimari ve arkeolojik 

olarak Şah İsmail Türbesi’nin tanıtımı yanı 

sıra aşağıdaki sorulara da yanıt verilecektir:

1. Safevi dönemi eserleri arasında Şah 

İsmail Türbesi’nin arkeolojik ve inançsal 

yeri nedir?

2. Şia sanatları arasında Şah İsmail 

Türbesi’ndeki dekoratif elemanların önemi 

nedir?

Yöntem 

Bu makale arazi araştırmaları (arkeo-

lojik ve mimari buluntuları inceleme, bel-

gelendirme) ve belge inceleme yöntemi ile 

hazırlanmıştır. 

Araştırmanın Önemi ve Gerekliliği 

Erdebil Türbe ve Hangahı’nın önem-

li mimari yapılarından birisi I. Şah İsmail 

Türbesi’dir. Bu yapı mimari ve arkeolojik 

yönden önem taşımasına rağmen çok tanın-

mış bir mekan değildir. Bu yapıda kullanı-

lan üslup ve dekoratif elemanlar, Erdebil 

Türbesi’nin en güzel ve görkemli eleman-

larından biri olmasına rağmen maalesef bu 

konuda çok az sayıda araştırma yapılmıştır. 

Türbe’nin mimari ve arkeolojik özellik-

leri ile ilgili bazı araştırmacılar tarafından 

yanlış yorumların öne sürülmesi bu konu-

da daha dikkatli ve detaylı araştırmaların 

yapılması gerektiğini göstermektedir. Belli 

tarihi yazılarda ki özellikle “Sarih al-Molk” 
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kitabında ve bazı Safevi dönemine ait belge-

lerde bu türbe imalı bir biçimde anlatılmış-

tır. 

Araştırma Geçmişi

Erdebil Türbesi konusunda çok araştır-

ma yapılmasına rağmen I. Şah İsmail’in me-

zarı ile ilgili müstakil çok araştırma bulun-

mamaktadır. 

Şah İsmail Türbesi ile ilgili kaynaklar ge-

nel olarak şunlardır: History of Ardabil and 

Scientists (Mosavi Ardabili Najafi, 1968), 

Iran’s Aufstieg Zum Nationalstaat (Hinz, 

1982), Archaeology Works of Azarbāijān 

Sharghi (Torabi Tabatabai, 2008), Ardabīl 

dar Guzargāh-i Tārīkh (Safari, 1991) ve Shi’a 

on Arts in History and Culture Ensemble 

of Shaikh Safav al-din in Ardabil (Yousefi 

ve Golmoghani Zadeh Asl, 2010). Bunların 

yanı sıra Yale Üniversitesi’nden Doç. Dr. K. 

Razavi, Dr. M. A. Weaver, Dr. A. H. Morton 

ve F. Saare gibi yabancı araştırmacıların da 

bu konuda çalışmaları vardır. 

I. Şah İsmail’in Türbesi

İlk Şii devletinin kurucusu olan I. Şah 

İsmail, politik ve askeri kişiliğinin yanı sıra 

sanatsal edebi bir kişiliğe de sahiptir (Fotoğ-

raf. 15-16). Bundan dolayı dünyanın dört bir 

yanında kendisini sevenler ve hayranları 

vardır (Fotoğraf. 1). 

Safevi dönemi batılı gezginlerin anlatı-

larında, I. Şah İsmail Türbesi ile ilgili detaylı 

bir şey bulunmamaktadır; çünkü bu meka-

nın kutsallığından dolayı batılıların buraya 

girmeleri yasaklanmıştır. Onlar için sedece 

perde arkasından Şah’ın mezarını görmek 

mümkündür. A. Olearious, J. P. Tavrenier, 

P. Della Valle, A. Jenkinson, J. Struiys, Cor-

nelius De Bruin vs. bunlardan bazılarıdır. 

Fransız tacir, J. P. Tavrenier 1631-33 yıl-

ları arasında Erdebil’e gelmiş olup I. Şah İs-

mail Türbesi ile ilgili şunları anlatmaktadır: 

“Şeyh Sefiyüddin Türbesi’nden küçük bir 

odaya geçiş vardır; orada İran padişahları-

nın birisi gömülüdür. Adını öğrenemedim, 

onun mezarı üstünde de süslü altın kapla-

malı ahşap bir sandık bulunmaktadır. Tür-

benin kubbesi içeriden altın ve lacivert renk-

li İslami tarzda dekoratif motiflerle bezeli ve 

dışı Tebriz Camii gibi renkli fayanslarla dö-

şelidir.” (Tavrenier, 1957: 576).

A. Olearious ise 1047 Hicri yılında 

Erdebil’e yolculuk yapmış ve Erdebil şehri 

ve Türbesi’ni detaylıca anlatmıştır. Ancak 

Şah İsmail Türbesi hakkında sadece tür-

benin dekoratif motifleri hakkında kısaca 

şu bilgileri aktarmıştır: “Şeyh Safiyüddin 

Türbesi’nin solunda başka bir galeri bulun-

maktadır; orada Şah İsmail ve birkaç Safevi 

Hanedanı’na mensup kişi gömülüdür. Oda-

da çok fazla altın işlemeler bulunmaktadır. 

Mezar taşı kaliteli alabaster taşından ya-

pılmıştır [şimdi bu taş bulunmamaktadır]. 

Mezar taşının yüksekliği 3 foot, uzunluğu 9 

foot, genişliği ise 4 foottur. Üzerinde kırmızı 

ipekten bir örtü vardır. Türbenin içine kim-

se hatta padişah bile gidemez.” (Olearious, 

2000: 479):



2014 / Yıl: 4 Sayı: 7

159

P. Della Valle 1618 yılında Erdebil 

Türbesi’ne gelmiş ancak yazılarında I. Şah 

İsmail Türbesi hakkında çok az bilgi vermiş-

tir: “Caminin yan cephesinde küçük kubbeli 

bir türbeye açılan bir kapı bulunmaktadır. 

Bu türbenin içerisi yeşil fayanslarla döşeli-

dir. Söylentilere göre bu fayansların yapı-

lışında gümüş kullanılmıştır. Şah Safi’nin 

mezarı pahalı bir kumaşla örtülüdür. Çev-

resinde bir taş çeper vardır. Aşağıda ise pa-

dişahlar ve kraliyet ailesine bağlı kişiler taş 

tabutlara benzer mezarlarda gömülüdür. 

Hepsinin mezarının üstü pahalı ve altın iş-

lemeli kumaşlarla örtülüdür.” (Della Valle, 

1970: 296).

Daha sonraları özellikle Safevi 

Devleti’nin çöküşünden sonra yabancıların 

türbeye girme yasağı kaldırılmıştır. 

I. Şah İsmail Türbesi’nin Mimari 

Özellikleri

“Şah İsmail Kubbesi” ismi ile ünlü olan 

I. Şah İsmail Türbesi, çevresindeki büyük 

ve görkemli yapıların aksine küçük bir oda 

ve kısa bir kubbeden oluşmaktadır. Türbe-

nin giriş kısmı “Şahneşin” bölümünün sağ 

tarafında yer almaktadır. Bu giriş, gümüş 

kaplamalı, kabartma bezeli ahşap kapıdan 

oluşmaktadır. Bu kapı 2,4×2,7 metre çapın-

da kare planlı bir odaya açılmaktadır. Bu 

odanın tavanı süslü “Three Dome” tuğla 

kubbeden oluşmaktadır (Fotoğraf. 2-3). 

Bu yapı Şeyh Safiyüddin ve oğlu 

Mühyiddin’in türbeleri arasında yer almak-

tadır (Fotoğraf. 3). Türbe binası üç bölüm-

den oluşmaktadır: 

1. Kare biçimli oda: Kubbe dört “Tonoz-

bingi (Squinch)”, ve her tonozbinginin bir 

köşesinden diğer tonozbinginin köşesine 

bağlı durumda, 4 karşılıklı kavis (arch) bu-

lunmaktadır. Böylece kubbede 8 şuâlı kavis-

li yıldız bir motifi oluşmaktadır. Bu kubbe 

“Three Dome” biçiminde yapılmış ve dış 

kubbe (double valt) ile iç kubbe (inner shell), 

ahşap yatay direkler vasıtasıyla birbirine ya-

pışmıştır. Bu kubbe, Erdebil Türbesi’ndeki 

üç kubbeli (trivalt shell) tek yapıdır. Söz ko-

nusu kubbe, Erdebil Türbesi’nin diğer kub-

beleri gibi “base vault” biçiminde yapılmış 

ve “uoter shell” onda bulunmamaktadır. 

2. 8 çaplı gövde (Octagon shell). 

3. Gövde ve üzerindeki tuğladan silin-

dirik yapı: Tuğladan silindir biçiminde bir 

yapıdır. Silindir “Tomb Tower” yapının 

çapı aşağıdaki temelinden daha büyüktür 

(Rezadeh Ardabili, 1995: 675).

Kubbenin yüksekliği türbenin çapına 

göre yanındaki diğer kubbelerden uzundur; 

ancak karşılaştırıldığı zaman onlardan daha 

kıssadır. 

I. Şah İsmail Türbesi’nin Sanatsal 

Özellikleri

Şah İsmail Türbesi, oradaki diğer türbe-

lerden daha kısa ve küçük olmasına rağmen 

sanatsal incelikler ve dekoratif unsurların-

dan dolayı Erdebil ve İran’ın en güzel sanat 
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eserlerinden birisi olarak bilinmektedir. Tür-

benin duvarlarındaki altın işlemeler, alçıdan 

dekoratif bezemeler, ahşap oymacılığı, mü-

cevher kakma teknikle işlenmiş mezar san-

dığı, ünlü kaligraf “Alirıza Abbasi”nin du-

var yazıları ve türbe binasının dış yüzeyin-

de işlenmiş olan simgesel motifler bu yapıyı 

diğer yapılara göre özel konuma getirmek-

tedir. Burada irfan, Kur’ân ve hadisin derin 

konseptleri kullanılmıştır. Arazi araştırma-

larımız ve analizlerimizle bu yapıda mimari 

unsurlarının politik ve inançsal kavramlarla 

birleştiği tespit edilmiştir. 

I. Şah İsmail Türbesi’nin Dış 
Yüzey Dekorasyonu

Türbe binasının kubbe ve silindir biçi-

mindeki gövdesi üzerinde “Seven Colors 

(polychrome tile)” ve sırlı tuğlalar döşenmiş-

tir. Tuğla zemin üzerinde, mavi ve lacivert 

fayanslar kullanılmıştır. Bina gövdesinin üst 

kısmı ve kubbenin yüzeyinde siyah, beyaz, 

lacivert, kobalt mavisi, sarı ve altınımsı fa-

yanslarla friz biçiminde baklava motifi ya-

ratılmıştır. Baklava motiflerin arasında ise 

sembolik “üç yapraklı Palm” motifi “Seven 

Colors” fayanslar üzerinde çizilmiştir (Fo-

toğraf. 6). Bu motif “I. Şah Abbas” ve “Al-i 

Celayir” dönemi Şia sanatının en beğenilen 

motiflerden birisidir. 

Kubbenin dış yüzeyindeki dekorasyon-

lar simgesel içerikli olduklarından önemli-

dir. Kubbenin üst kısmında altın ve tunç alı-

şımlı bir “Collar” bulunmaktadır. Kubbenin 

tam ucunda bir “Hatai” bulunmaktadır. Bu 

Hatai müşebbek tarzda yapılmış Allah ve Ali 

isimleri ve sırt sırta vermiş ejderha motifleri 

ile bezelidir (Fotoğraf. 7). “Oriflamme”nin 

altında, 5 keman biçiminde tunç hançer 

“Collar”a bağlı durumda bulunmaktadır. 

Bunlar Safeviler’in “Ehl-i Abâ”ya olan derin 

inançlarını veya I. Şah İsmail’in iktidar ol-

masını destekleyen 5 boyu simgeliyor olabi-

lir (Torabi Tabatabai, 1976: 179). 

Genel olarak türbede kullanılan deko-

ratif elemanlar, kutsal isimler ve yönetimin 

simgesi olan ejderha motifi o dönemde din 

ve siyasetin bir araya geldiğini göstermek-

tedir. 

I. Şah İsmail Türbesi’nin İç Yüzey 
Dekorasyonu

Türbenin içi 1,75 m. yüksekliğinde üze-

rinde İslami tarzda bezeme ve altın işleme-

lerin bulunduğu lacivert mavisi fayanslar ile 

döşelidir. Weaver’in anlattığına göre C. De 

Bruin Safevi döneminde buraya geldiğinde, 

kubbenin altında da altın işlemelerin oldu-

ğundan bahsetmektedir (Weaver, 1977: 77). 

Kubbenin bezemesi, 8 şuâlı yıldız biçiminde 

ve her şuâ üzerine “Square two foil” beze-

meleri yerleştirilmiştir. Anlatılan bezemeler-

in içerisinde ise Safevi dönemi üslubunda 

altınımsı lacivert mavisi renkte bezemeler 

kullanılmıştır (Fotoğraf. 4). Kubbenin iç kıs-

mına altın işlemeler, ince ve kalın sülüs yazı 

ile Kur’ân ayetleri ve hadis kitabeleri işlen-

miştir. Oradaki “Illuminations” bezemeler, 

Safevi dönemi ve Şia sanatının en görkem-

li ve ince işli “Illuminations”lerindendir. 
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Türbenin tabanı ise basit devetüyü renkli 

fayanslarla döşelidir. Duvar kenarının alt 

kısmında “sülüs” yazılı “Nad Ali” Dua’sı 

bulunmaktadır. Söz konusu kitabe ince 

bantlar arasında ve İslami motiflerle bera-

ber yer almaktadır (Fotoğraf. 8). 1996 yılın-

da “FT-IR” yöntemi ile tavanda kullanılan 

bezeme teknikleri incelenmiştir. İnceleme 

sonucu, “Tempra”6 tekniği ile yağlıboya 

ve yumurta kullanıldığı kanıtlanmıştır. 

I. Şah İsmail Türbesi’nin bir başka özel-

liği de taş ve metalden simgesel anlamlı ob-

jelerin kullanılmasıdır. Taş objelerin birisi 

doğu duvarının fayansları arasında yer al-

maktadır. Bu 49×39 cm. boyutundaki beyaz 

alçıtaşı üzerinde yarı oyuk biçiminde bir el 

şemasını göstermektedir (Fotoğraf. 9). Bu 

şema doğal insan elinden 3 kat daha bü-

yüktür. Bir söylentiye göre bu iz Hz. Ali’nin 

elini simgelemektedir ve I. Şah İsmail onu 

Arabistan’dan getirmiştir (Sarre, 2007: 13). 

I. Şah İsmail Türbesi’ndeki 

Kitabeler

I. Şah İsmail Türbesi’ndeki bezeme ele-

manlarına dikkatlice baktığımızda, bunların 

sırf süs amaçlı olmadığı, inanç ve irfan bo-

yutlarının daha baskın olduğu anlaşılmak-

tadır. Hz. Ali beyanatı, On Dört Masum’un 

ismi, Hz. Ali’nin el şeması, bezemelerde 

6 Bu teknikte renk tozu albümin (yumurta akı) ve su 
ile karıştırılıp boyamada kullanılır. Böylelikle mata 
doğru renkler elde edilir; bu renkler gittikçe parlakla-
şır (Yousefi ve Golmoghani Zadeh Asl, 2010: 122). 

Hz. Ali’nin isminin tekrarı ve ahşap mezar 

sandığı bunlardandır.

I. Şah İsmail Türbesi’ndeki kitabelerin 

birisi kubbenin yapılış tarihi ile çağdaştır. Bu 

kitabe türbe duvarlarının tam ortasında, alçı 

üzerine kazıma tekniği ile yazılmıştır. Araş-

tırmalarımıza göre bu kitabe şimdiye kadar 

doğru okunmamış ve kitabenin tarihi ve ya-

zısı için yanlış yorumlar yapılmıştır. E. Dibāj 

1941-1951 yılları arası türbenin restorasyon 

sorumlusudur. Maalesef o kitabeyi yanlış 

okumuş, ayrıca yazının türünü de yanlış 

söylemiştir. Ona göre: “Kur’ân ayetlerinden 

iki satırın kazıma tekniği ile işlendiği kita-

be, türbenin duvarlarında bulunmaktadır” 

(Dibāj, 1964: 46). Torabi Tabatabai ise kitabe 

hakkında şöyle bilgi vermektedir: “iki satır 

kitabe kazıma tekniği ve ince sülüs yazısı ile 

duvarda bulunmaktadır; üzerinde ise iki sıra 

spiral islami motif ve resimler bulunmakta-

dır.” (Torabi Tabatabai, 2008: 175-177).

Erdebil Türbesi yapıları hakkında araş-

tırmalar yapmış olan F. Sarre, M.A Weaver, 

De Morgan, Dr. A. H. Morton ve M. Hart-

man gibi batılı araştırmacılar ise bu kitabe-

den hiç bahsetmemişlerdir. R. Hillenbrand 

ise E. Dibāj gibi bu kitabeyi “nesih” yazısı ile 

yazılmış olan Kur’ân ayetleri olarak yorum-

lamaktadır (Hillenbrand, 1998: 7). 

Araştırmalarımıza göre söz konusu ki-

tabe 10,2 m. uzunluğunda, sülüs yazısı ile 

Safevi döneminin ünlü kaligrafı “Alirıza 

Abbasi” tarafından yazılmıştır. Bu kitabe 

ve Kalhuran’daki Şeyh Safiyüddin’in babası 
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Şeyh “Eminüttin Cebrail” Türbesi’ndeki ki-

tabede yer alan ifadeler Hz. Ali’nin “Nehcül 

Belağa”dan seçilmiş olan sözleridir. 

Şeyh Eminüttin Cebrail Türbesi’ndeki 

kitabe, I. Şah İsmail Türbesi’nden daha 

uzun olup ve daha erken bir tarihe aittir. Bu 

iki kitabede Hz. Ali’nin sözlerinden seçilmiş 

bölümler yazılı olup bu Safeviler’in Ehl-i 

Beyt’e olan saygısını göstermekle beraber 

Şia irfanını simgeleyen sanatın da başlangı-

çıdır. 

Genel olarak kitabenin içeriği “Nad Ali 

Duası” ve Hz. Ali’nin Allah’ın rızk vericiliği 

ile ilgili sözlerinden oluşmaktadır. Kitabe-

nin korunan kısımları şöyledir:

Söz konusu kitabeye ilave olarak, türbe 

binasının gövdesinde irfan ve Şia anlamları-

nı taşıyan başka kitabeler de yazılıdır. “Sele-

vatı Kebir”7 içerikli olan kitabe lacivert ma-

visi fayanslarla “Seven Color” fayans zemin 

üzerinde şerit biçiminde, islami motiflerin 

arasında yazılmıştır. 

Başka bir kitabe ise önceki kitabenin 

üzerinde ve baklava dilimi biçimindeki bir 

kadr içinde “Square Kufic” tarzı ile yazılmış 

ve Hz. Ali’nin ismini kapsamaktadır. 

Ahşap mezar sandığının üzerinde bulu-

nan kitabeler ve türbe duvarındaki kazıma 

yöntemi ile yapılmış olan kitabe Hz. Ali’nin 

methi ile ilgilidir. “Nad Ali Duası” I. Şah İs-

mail Türbesi dışında Şeyh Eminüttin Cebrail 

Türbesi’nde ve Erdebil Türbesi Şehitliği’nde 

bulunan bazı mezar taşları üzerinde de bu-

lunmaktadır. 

Kuşkusuz Şah İsmail’in “Ehl-i Beyt” ve 

özellikle Hz. Ali’ye duyduğu saygı ve hür-

met, “İsnâ’aşerî” Şia inançının halk arasında 

kabullenmesine ve türbede Şia inançları ile 

ilgili dekoratif elemanların kullanılmasına 

neden olmuştur. Hatta sikkeler üzerindeki 

dini sloganlarda bile bu duygu tamamen 

görülür: 

Safeviler, “Abbasi Devleti’nin” karşı-

sında Şia inançlarına dayanarak, ülkede 

birlik ve ittihat yaratmışlardır. Safeviler’in 

bu çabası, Şah İsmail Türbesi’nde “Selevatı 

Kebir” ve “Ehl-i beyt” isimlerinin yazılma-

sında, Hz. Ali’nin el izinin simgesel olarak 

türbenin kuzey duvarında bulunmasında, 

türbenin kapısının gümüş olmasında, Hz. 

Ali’nin isminin tekrarlar şekilde bina gövde-

sinin dış yüzeyindeki simgesel bezemelerde 

kullanılmasında kendisini görmektedir. 
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I. Şah İsmail Türbesi’ndeki Mezar 

Sandığı, “Qajar Dönemi” Batılı 

Araştırmacılar ve Gezginlerin 

Bakışından

I. Şah İsmail Türbesi’nin “Illuminati-

ons” ve siyah ve altınımsı renklerle “Lacqu-

er” tarzında bezemeli kubbesinin tam altın-

da, “Betel Cevizi (Betel Nut)” ve “Karaağaç 

(Elm)”tan yapılmış olan bir ahşap mezar 

sandığı bulunmaktadır. Üzerine işlenmiş 

olan iç bükey ince islami motiflerin yanı sıra 

üzerindeki kitabe, Safevi dekorasyon üslu-

bunu yansıtmaktadır. Söz konusu sandık 

kemik ve fildişi üzerine “Şah Abbasi Çiçek” 

motiflerin yanı sıra islami motifler, kakma 

ve oyma sanatı işlerle süslenmiştir. Bu mo-

tifler çok ince altın tellerle birbirlerine bağ-

lanmışlar. 10 ve 8 köşeli geometrik motifler, 

dekoratif eleman olmalarının yanı sıra, irfan 

seviyeleri ve makamlarını da simgelemekte-

dir (Fotoğraf. 10). 

Bu ahşap sandık Erdebil’deki 11. Hicri 

yüzyılın önemli sanat eserlerinden birisidir. 

Sandık üzerinde bulunan kakma, oyma ve 

geometrik işlemeler bu sanatların Safevi dö-

neminde zirveye vardığını kanıtlamaktadır. 

Buraya gelen çoğu yolcu, araştırmacı ve sa-

natçılar burada kullanılan sanat işlemelerin-

den etkilenmiştir. Safari’nin anlattığına göre 

ünlü Doğu bilimci, “A. O. Pope” 1937 yılın-

da buraya gelmiş ve “böyle bir sanat eseri 

tekrar yapılamaz” diyerek burayla ilgili yo-

rumda bulunmuştur (Safari, 1991: 238). Ay-

rıca ona göre söz konusu mezar sandığı “Sa-

fevi dönemi usta sanatçıların uzun çabaları 

ve inançları gölgesinde yaratılmıştır” (Dibāj, 

1963: 78). “Sanii Hatam”, çağdaş “Inlaid” sa-

natçısı, bu mezar sandığını “ince sanatların 

olağanüstü örneği” olarak yorumlamakta-

dır (Safari, 1991: 238). 

Söz konusu mezar sandığının yapılma 

tarihiyle ilgili araştırmacılar arasında or-

tak bir yorum bulunmaktadır. Bu sandığı 

Şeyh Safiyüddin’in mezar sandığı ile bir-

likte, Hindistan’ın Moğol hakimi, “Homa-

yun Baber”in -onu barındırdığı için- Şah 

Tahmasp’a, teşekkür amaçlı gönderdiği 

söylenmektedir; ancak hiçbir Safevi döne-

mi kaynağında bununla ilgili bir bilgi bu-

lunmamaktadır. Bu düşünce ilk kez “Qa-

jar Dönemi’nde” James Moreer tarafından 

öne sürülmüştür. O, 1827 yılında Erdebil 

Türbesi’ne gelmiştir ve söz konusu me-

zar sandığı ile ilgili şu bilgileri vermiştir: 

“Mezar sandığı Hindistan’ın Moğol haki-

mi, “Homayun Baber” tarafından buraya 

hediye edilmiştir. Sandığın yüzeyi fildişi, 

kemik, kaplumbağa kabuğu ve firuze taşla-

rından kakma sanatı yöntemi ile bezelidir” 

(Weaver, 1977: 77). Daha sonraları Alexan-

der adlı bir yolcu 1825 yılında ve J. Frazer 

1826 yılında Erdebil Türbesi’ne gelmiştir. 

J. Frazer ise James Moreer gibi bu sandığın 

Hindistan’dan getirildiği bilgisini vermiştir 

(Hillenbrand, 1988: 3). 
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Holmes 1845 yılında, S. J. Sheil 1875 

yılında, Cruzone 1891 yılında, De Morgan 

1895 yılında ve F. Saare 1896 yılında Erdebil 

Türbesi’ne gelmiş ve burayla ilgili yorum-

larda bulunmuşlardır. Bunlar arasından İn-

giliz J. Sheil mezar sandığı ile ilgili önceki 

araştırmacılardan etkilenerek şu bilgileri 

vermektedir: “Şah İsmail’in mezarı üstünde 

sandal ağacından tabuta benzer üzerinde fil-

dişinden ince işlemeler bulunan, büyük bir 

sandık bulunmaktadır. Bu sandık ve Şeyh 

Safiyüddin’in mazar sandığı Hindistan ha-

kimi Homayun tarafından buraya hediye 

edilmiştir” (Sheil, 1973: 327).

Çağdaş araştırmacılarda benzer yorum-

lar yapmaktadırlar; M. A. Weaver bu sandığı 

Şeyh Safiyüddin’in mezar sandığı ile karşı-

laştırıp ve sanat yönünden daha üstün oldu-

ğunu ifade etmektedir. Ayrıca “Şah İsmail 

Türbesi’nin mezar sandığının Hindistan’ın 

Moğol hakimi Homayun tarafından buraya 

hediye edildiğini” de vurgulamaktadır (We-

aver, 1977: 135). 

L. Lackhurt’a göre: “Homayun san-

dal ağacından ince işlemeli bir sandığı Şah 

Tahmasp’a hediye etmiştir. Bu sandık şimdi 

I. Şah İsmail’in mezarı üstünde yer almakta-

dır (Parsadust, 2003: 135). 

Araştırmalarımız sırasında söz konusu 

mezar sanığı ile ilgili vardığımız sonuç ve 

kanıtlar sonuç bölümünde açıklanacaktır. 

I. Şah İsmail Türbesi’ndeki Mezar 

Sandığı Üzerindeki Ahşap ve 

Fildişinden Yapılan Kitabeler

Mezar sandığının dört yüzü muntazam 

geometrik bölümlere ayrılmış ve tam orta-

sında 10 şuâlı yıldız ve yarım yıldız motif-

leri bulunmaktadır. Yıldızlar kakma sanatı 

ile ustaca yapılmıştır. Yıldızların içindeki 

desenler islami ve “Şah Abbasi Çiçek” mo-

tiflerinden oluşmaktadır. Dört kenarı ise 

geometrik motifler arasındaki kitabeler ile 

süslenmiştir. Sandığın kitabeleri sülüs yazı-

sı ile Hz. Muhammed ve Hz. Ali isimlerin-

den oluşmaktadır. Bu kutsal isimler düzgün 

dörtgenler içinde bir altıgenli merkez çevre-

sinde yer alan dörtgenler içinde yazılmıştır 

(Fotoğraf. 11). 

Hz. Ali’nin ismi sandığın kuzey ve gü-

ney cepheleri üzerinde “taş işleme” yöntemi 

ile kemik ve fildişi kullanarak yazılmıştır; 4 

“Ali” kelimesi, 8 ve 4 şuâlı güneş motifi için-

de yazılmıştır ve bu Şia irfanının simgesidir. 

8 ile 4, 12 İmam’ı ve bunlarla birlikte cen-

netle ilgili tasvirleri, cennetin 8 katını ve 4 

bahçesini simgelemektedir (Fotoğraf. 12). 

Erdebil Türbesi’nde dekoratif elemanla-

rının yanı sıra irfan ile mimarinin birleştiği 

görülmektedir. Erdebil Türbesi’nin ana giri-

şinden kuzeye doğru, Şeyh Safi ve Şah İsma-

il mezarlarına kadar, 8 kapı bulunmaktadır 

ve böylece 7 aşamalı bir giriş sağlanmıştır. 

Bunlar cennetin 8 katını ve irfanın 7 aşama-

sını simgelemektedir. 
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Bu sandığın başka bezeme özelliklerin-

den birisi de Kur’ân ayetlerinin bezemeler-

de kullanılmasıdır. Bu ayetler, sandığın dört 

cephesinde, oymacılık tekniği ile fildişinden 

yazılmıştır (Fotoğraf. 13).

Mezar sandığının güney cephesindeki 

kitabede “Kaf Suresi”nin 1. ve 2. ayetleri ve 

22-27. ayetleri yazılıdır: Rahmân ve Rahîm 

olan Allah’ın adıyla, Kâf. Şerefli Kur’ân’a 

andolsun ki kâfirler, aralarından bir uyarıcı-

nın gelmesine şaştılar ve şöyle dediler: “Bu 

tuhaf bir şeydir!” (1-2) (Ona) “Andolsun ki 

sen bundan gaflette idin. Şimdi gaflet perde-

ni açtık; artık bugün gözün keskindir” (de-

nir.) (22) Beraberindeki (melek) şöyle der: 

“İşte bu yanımdaki hazır.” (23) (Allah şöyle 

der:) “Atın cehenneme, (hakka karşı) inatçı, 

hayrı hep engelleyen, haddi aşan şüpheci 

her kâfiri!” (24-25) “Allah ile beraber, başka 

bir ilah edinen o kimseyi atın şiddetli azabın 

içine!” (26) Arkadaşı (olan şeytan) der ki: 

“Ey Rabbimiz! Onu ben azdırmadım, fakat 

kendisi derin bir sapıklık içinde idi.” (27) 

Doğu cephenin sağ kenarında ise “Müz-

zemmil Suresi”nin 6-8 ayetleri fildişi ile üst-

ten aşağıya doğru yazılmıştır: Şüphesiz gece 

ibadetinin etkisi daha fazla, (bu ibadetteki) 

sözler (Kur’an ve dua okuyuşlar) ise daha 

düzgün ve açıktır. (6) Çünkü gündüzün 

sana uzun bir meşguliyet vardır. (7) Rab-

binin adını an ve bütün benliğinle O’na yö-

nel. (8)

İkinci fildişi kitabe ise önceki kitabe-

nin kuzey tarafında olup “Müzzemmil 

Suresi”nin 20. ayetinin bir kısmı yazılıdır: 

Gerçekten Rabbin, senin gecenin üçte iki-

sinden biraz eksiğinde, yarısında ve üçte 

birinde (namaz için) kalktığını bilir; seninle 

birlikte olanlardan bir topluluğun da (böy-

le yaptığını bilir). Geceyi ve gündüzü Allah 

takdir eder. Sizin bunu sayamıyacağınızı 

bildi, böylece tevbenizi (O’na dönüşünüzü) 

kabul etti. Şu halde Kur’an’dan kolay gele-

ni okuyun. Allah sizden hastalar olduğu-

nu, başkalarının Allah’ın fazlından aramak 

için yeryüzünde gezip-dolaşacaklarını ve 

diğerlerinin Allah yolunda çarpışacaklarını 

bilmiştir. Öyleyse ondan (Kur’an’dan) ko-

lay geleni okuyun. Namazı dosdoğru kılın, 

zekatı verin ve Allah’a güzel bir borç verin. 

Hayır olarak kendi nefisleriniz için önceden 

takdim ettiğiniz şeyleri daha hayırlı ve daha 

büyük bir ecir (karşılık) olarak Allah katın-

da bulursunuz. Allah’tan mağfiret dileyin. 

Şüphesiz Allah, çok bağışlayandır, çok esir-

geyendir. (20)

Yukarıdaki kitabenin sağında, fildişin-

den başka bir kitabe bulunmaktadır; bu ki-

tabe “İnsan Suresi”nin 25-27. ayetlerini kap-

samaktadır: Ve sabah, akşam Rabbinin adını 

zikret (25) Gecenin bir bölümünde O’na sec-

de et ve geceleyin uzun uzadıya O’nu tesbih 

et. (26) Gerçek şu ki bunlar, çarçabuk geç-

mekte olan (dünyayı) seviyorlar. Önlerinde 

bulunan ağır bir günü bırakıyorlar. (27)

Bu kısımdaki başka bir kitabe ise “İn-

san Suresi”nin 30. ve 16. ayetleri ile 31. ve 

17. ayetlerinin bir kısmını kapsamaktadır: 
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Gümüşten billur kaplar ki, onları belli bir 

ölçüyle tespit etmişlerdir. (16) Orada onla-

ra bir kadeh içirilir ki, karışımı zencefildir. 

(17) Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. 

Gerçekten Allah, bilendir, hüküm ve hikmet 

sahibidir. (30) Dilediğini kendi rahmetine 

sokar. Zalimlere ise, onlar için acı bir azap 

hazırlamıştır. (31)

Kuzey cephedeki fildişi kitabe ise “Müz-

zemmil Suresi”nin 1. ayeti ve 2. ayetinin bir 

kısmı bulunmaktadır: Gerçek şu ki, insanın 

üzerinden, daha kendisi anılmaya değer bir 

şey değilken, uzun zamanlardan (dehr) bir 

süre (hin) gelip-geçti. (1) Şüphesiz Biz insa-

nı, karmaşık olan bir damla sudan yarattık. 

Onu deniyoruz. Bundan dolayı onu işiten 

ve gören yaptık. (2) 

Batı cephesindeki kitabede ise üstten 

aşağıya doğru “Müzzemmil Suresi”nin 2. 

ayetinin sonu ve 3-4. ayetleri yazılıdır: Şüp-

hesiz Biz insanı, karmaşık olan bir damla su-

dan yarattık. Onu deniyoruz. Bundan dolayı 

onu işiten ve gören yaptık. (2) Biz ona yolu 

gösterdik; (artık o,) ya şükredici olur ya da 

nankör. (3) Doğrusu Biz kafirlere zincirler, 

demir halkalar (tomruklar) ve çılgınca ya-

nan bir ateş hazırladık. (4)

Batı cephesindeki başka bir kitabe ise 

“Müzzemmil Suresi”nin 9-10. ayetleri ve 11. 

ayetinin bir kısmını kapsamaktadır: O, do-

ğunun da batının da Rabbidir. Ondan başka 

hiçbir ilah yoktur. Öyle ise onu vekil edin. 

(9) Onların söylediklerine sabret ve onlar-

dan güzellikle ayrıl. (10) Nimet içinde yüzen 

o yalanlayıcıları bana bırak ve onlara biraz 

mühlet ver. (11) 

Bu cephenin bir başka kitabesinde ise 

sağdan sola doğru, “Müzzemmil Suresi”nin 

11. 12. 13. ve 14. ayetlerinin bazı kısımları ya-

zılıdır: Nimet içinde yüzen o yalanlayıcıları 

bana bırak ve onlara biraz mühlet ver. (11) 

Çünkü bizim yanımızda (kâfirler için) bu-

kağılar vardır, cehennem vardır, boğazdan 

zor geçen yiyecekler vardır ve elem dolu bir 

azap vardır.  (12-13) Yerin ve dağların sar-

sılacağı ve dağların akıp giden kum yığını 

olacağı günü (kıyameti) hatırla. (14)

Müfessirlere göre “Müzzemmil 

Suresi”nin 14. ayeti, kıyamet ve dünyanın 

sonu ile ilgilidir. “Mecmeul Beyan” tefsirin-

de ise şöyle yazılmıştır: “Hz. Muhammed’e 

söylediler bugün (kıyamet günü) ne kadar 

uzundur? Hazret söyledi: yemin ediyorum 

bugün müminler için namazdan bile daha 

kolay olacak.” İmam Sadık ise bu günü şöy-

le anlatmıştır: “o günün hesabını Tanrı dı-

şında bir başkası yapsa, elli bin sene sürer, 

ancak Tanrı bir anda o işi yapacaktır.” (An-

sari, 1997: 575)

Konu Tartışma 

Araştırmacılar ve arkeologlar I. Şah İs-

mail Türbesi’nin yapılış tarihi ile değişik 

yorumlar yapmaktadır. “Edinburgh Üni-

versitesi, Güzel Sanatlar Bölümü’nden” R. 

Hillenbrand, türbenin yapılış tarihinin I. 

Şah İsmail’in kendi dönemine ait olduğunu 

söylemektedir. Ona göre “Şah İsmail, kendi 
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türbesi için dönemin geleneklerine dayana-

rak kubbesi olan silindir gövdeli bir bina 

yaptırmıştır (Cambridge, 2001: 411). A. H. 

Morton da aynı şeyi vurgulamaktadır (Mor-

ton, 1974, 51).

M. A. Weaver, R. Hillenbrand ve A. H. 

Morton gibi Şah İsmail’in türbesinin kendi 

hayattayken yapıldığına inanmaktadır (We-

aver, 1977: 80). Safari’ye göre: “I. Şah İsmail 

Türbesi, Şeyh Safiyüddin Türbesi’nden daha 

geç olarak II. Şah Abbas Dönemi’nde, yani 

1647 yılında yapılmıştır. (Safari, 1991: 238)

Safevi dönemi tarihi kaynaklarda, özel-

likle “Sarih al-Molk” kitabında I. Şah İsmail 

Türbesi’nin yeri açıklanmamış; bu kitapta, 

belirsiz bir şekilde şehzadeler kubbesine de-

ğinilmiştir:

Şehzadeler kubbesi “Darul Hifaz’a” 

bağlı ve onun güneydoğusunda yer almak-

tadır.

I. Şah Tahmasp hükümetinin sonlarına 

kadar, şimdi bulunan çift kubbe (double 

dome), mezar odası, Haremhane’nin bazı 

mekanları ve silindirik biçimindeki gövde 

henüz yapılmadığı için “Sarih al-Molk” ki-

tabında buradan açıkça söz edilmemiştir. 

Böylelikle I. Şah İsmail’in vefatından sonra, 

1523 yılında, cesedi Haremhane’nin bir par-

çası olan ve şimdi türbe odası olarak bilinen 

mekanda gömülmüş ve kubbe daha sonra-

lar türbe binasına eklenmiştir (Çiz. 1). Araş-

tırmalarımız sırasında bu değişikliklerin ka-

lıntılarına ulaştık ki bunlar şöyledir: 

A. Batı duvarının taş temelleri güney 

duvarının altına kadar devam etmekte ve 

bu durum batı duvarının daha erken bir za-

mana ait olduğunu göstermektedir. 

B. Türbenin batısında 75 cm. genişliğin-

de bir giriş kapısının olduğu tespit edildi; 

bu kapı imar sırasındaki değişikliklerin ya-

pılmasına kadar kullanılmaktaydı (Fotoğ-

raf. 13). Şah İsmail’in defni ve ahşap sandık 

mezarın üstüne yerleştirildiği dönemde söz 

konusu giriş kapısı duvar işleme ile kapatıl-

mıştır. 

C. Türbedeki restorasyon çalışmaları sı-

rasında, 9. Hicri yüzyılın sonlarına ait (1466) 

bir mezar ve mezar içerisinde sikkeler bu-

lunmuştur. Bu durum bu mekanın I. Şah 

İsmail defin edilmeden önce bile bir mezar 

odası olduğunu kanıtlanmıştır. 

D. 2003 yılında türbenin doğu duvarının 

restorasyonu sırasında, “Rahro” bölümünde 

başka bir giriş kapısının izleri bulunmuştur. 

Bu giriş kapısı olasılıkla “Şahneşin” bölü-

münün yapılması sırasında kapatılmıştır. 

Olasılıkla “I. Şah Tahmasp” veya “Bü-

yük Şah Abbas” döneminde I. Şah İsmail 

Türbesi bir sürü tadilata maruz kalmıştır; 
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böylelikle doğu ve batı giriş kapıları kapa-

tılmış ve türbenin dört köşeli planı üzerin-

de pek yüksek olmayan silindir biçiminde 

gövde yapılmıştır. I. Şah Abbas döneminde 

türbenin içerisinde “Tempra” tekniği ile du-

var resimlerinin, “Illuminations”, “Seven 

Color” fayansların kullanıldığı ve özellikle 

kaligrafi kitabeler ile süslendiği kesin ola-

rak bilinmektedir. Bilindiği gibi “I. Şah Ab-

bas 1607, 1608 ve 1611 senelerinde Osmanlı 

ve bazı Kürt boylar ile savaştayken üç kere 

ceddinin ziyaretine gitmiş ve 1611 yılındaki 

ziyaretinde türbede bir sürü tadilat yaptır-

mıştır. Büyük türbenin giriş kapısı kaldırılıp 

yerine bir altın kapı konulmuş ve “Rostam 

Mirza”nın mezarı bu yeni kapıyı engelledi-

ği için, Şah’ın emri ile kaldırılmıştır. Ayrıca 

türbenin önündeki sekki genişletilip gümüş-

ten bir zarih eklenmiş ve zarihin ortasına bir 

giriş kapısı yapılmıştır. Türbe ve mutfağın 

kapısı ve pencereleri Şah’ın emri ile altın ve 

gümüş işlemeler ile süslenip bunun masraf-

ları 4000 Tümen olmuştur, Şah kraliyet hazi-

nesinden bu masrafları ödemiştir.” (Falsafi, 

1985: 992) 

SONUÇ

“Şah Hatai” ve “Erdebil Oğlu” lakapları 

ile ünlü olan I. Şah İsmail’in türbesi, islami 

çağların en ince ve görkemli sanat eserlerin-

den birisidir. Şeyh Safiyüddin ve Mühyid-

din Türbeleri arasında yer almakta olan bu 

küçük çaplı türbe, mimari ve sanatsal özel-

likleri ile Şia inancına ait irfanın simgeleri-

nin tezahürüdür. 

Bu makalede arazi araştırmalarına, bel-

ge incelemesine, arkeolojik ve mimari de-

ğerlendirmelere dayanılarak I. Şah İsmail 

Türbesi’nin Erdebil Türbesi içerisindeki ir-

fani- sanatsal yeri ve önemi ayrıca söz konu-

su türbe ve mezar sandığının yapım tarihi 

analiz edilmiştir. 

Vardığımız sonuçlara göre I. Şah İsma-

il Türbesi’nin yapısı 8. Hicri yüzyılın ilk 

yarısına aittir. “Şeyh Oğlu’nun” vefatı son-

rası veya Şah İsmail’in torunları dönemde 

ufak değişikliklerle onarılmıştır. Erdebil 

Türbesi’nin mimari planı incelendiğinde, 

türbenin yapımının Miladi 1323 yılında ve 

“Haremhane”nin yapımı ile çağdaş olduğu 

sonuca vardık. 

Ayrıca mezar sandığını Hindistan sa-

natçılarının yaptığı yorumunun yanlış oldu-

ğu ve bu sandığın 10. Hicri yüzyılda İran’lı 

sanatçılar tarafından yapıldığı sonuca var-

dık. Mezar sandığı “Maksud Ali Nakkar”8 

tarafından yapılmış olup imzası sandığın 

güney cephesinde, kazıma tekniği ile yer al-

maktadır. 

Mezar sandığı ile ilgili başka bir önemli 

nokta da eski bir söylentiye göre şöyledir: 

Erdebil Ruslar tarafından 1828 yılında işgal 

edildiğinde Ruslar bu sandığı götürmek is-

temiş karşılığında tren yolu yapılması sözü 

vermişlerdir. Ancak şehir ve türbe yönetici-

leri tarafından bu kabul edilmemiştir. 



2014 / Yıl: 4 Sayı: 7

169

KAYNAKÇA 

ANSARİ, K. A. (1997). Tafsir e Adabi ve 
Erfani Qoran Majid. Aqbal, Tehran.

Cambridge University. (2001). Iran History: 
Safawi Priod. Trans: Yaghob Azhand, 
jami, Tehran.

DELLA VALLE, P. (1970). Della Valle 
Itinerary (Iran Part). Persian Trans: Shoa 
al-din Shafa, Translation Institution of 
book. Tehran.

DİBĀJ, I. (1963). Rahnamāye Asar Tarikhi 
Ardabil, Bina, Tabriz.

FALSAFİ, N. (1985). Zindaganai-i Shah 
Abbas Avval. 3 book. Teheran Dānishgāh 
Publication, Tehran.

HİLLENBRAND, R. (1998). Safawid Art and 
Architecture, London. British Museum. 

HİNZ, W. (1982). Irans Aufstieg Zum 
Nationalstaat. Persian. Trans: Kikawos 
Jhandary. Kharazmi Publication. Second 
Edition. Tehran. 

Kur’ân Kerim. http://kuran.diyanet.gov.tr/ 
(15.01.2015). 

MOSAVİ ARDABİLİ NAJAFİ, F. (1968). 
History of Ardabil and Scientists. Matba-
ol Adab. Nacaf. Iraq. 

OLEARİOUS, A. (2000). Travel log of Adam 
Olearius. v.2. Persian Trans: Hussein 
Kordbache, Hirmand, first ed, Tehran.

PARSADUST, M. (2003). King Tahmāsp I, 
Euteshar Com. Second Edition. Tehran.

MORTON, A. H. (1974). The Ardabil Shrine 
in the reign of Shah Tahmasp I, Iran. XII.

REZADEH ARDABILI, M.(1995). Shaikh safi 
al-din ardabilis shrine, articles collections 
of architecture history and civil 
engeenering of iran, v 2, Tehran: cultural 
heritage organization.

ROMELO, H, B. (1993). Ahsan al-Tavarikh. 
Corrected by Chorles Narman Siden and 
Abd-al-Hossein Navai. Vol .12. Academy 
of the Art press. Tehran. 

SAFARİ, B. (1991). Ardabīl dar Guzargāh-i 
Tārīkh. Islamic Azad University 
Publication. book 2. Ardabil. 

SARRE, F. (2007). Ardabil: Sheikh Safi 
Shrine. Persian Trans: Sedighe Khansari 
Mousavi, Farhangestan Honar. First 
Edition. Tehran.

SHEİL, L. (1973). Gilmpses of life and 
manners in persia, second edition Arno 
press. New York.

TAVRENİER, J. P. (1957). Tavrenier Diary. 
Persian Trans: Abou torāb Nouri, 
Corrected by Hamid Shirazi, Taeid aud 
Sanai Library. Second Edition. Isfahan.

TORABİ TABATABAİ, S. J. (2008). 
Archaeology Works of Azarbāijān 
Sharghi. Mahd-e Azadi press. Tabriz 

TORABİ TABATABAİ, S. J. (1976). 
Archaeology Works of Azarbāijān 
Shargni. Associetion of National Works.

TORKMĀN, E. B. (1971). Tarikhe Alam 
Araye Abbāsi; corrected by Iraj Afshar. 
Amirkabir Publication. Tehran. 

WEAVER, M. A. (1977). Basic Study of 
Conservation Issues in Five Historical 
Buildings of Iran. Persian Trans: 
Keramatollah Afsar. Organization 
for Conservation of Archaeological 
Properties. Tehran.

YOUSEFİ, H; GOLMOGHANİ ZADEH ASL, 
M. (2010). Shi’a on Arts in History and 
Culture Ensemble of Shaikh Safav al-din 
in Ardabil. Yavariyan press. Ardabil. 



170

ALEVİLİK  ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

EKLER

Har. 1: Erdebil Türbesi’nin konumu
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Çiz. 1: Erdebil Türbesi ve I. Şah İsmail mezarının bulunduğu yer 
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Fotoğraf 1: Şeyh Safiyüddin ve Şah İsmail’in müritlerinin ziyareti (Pakistan’ın Raver Pendi şehrin-

den fizik öğretmeni, Mobarak Hosain MOUSAVI)
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Fotoğraf 2: Erdebil Türbesi’nin genel görünümü, batıdan

Fotoğraf 3: Erdebil Türbesi’nin genel görünümü, güneybatıdan
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Fotoğraf 4: I. Şah İsmail Türbesi’nin kubbesi, iç görünüm

Fotoğraf 5: Şah İsmail Türbesi’nin kubbesi, iç görünüm
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Fotoğraf 6: Şah İsmail Türbesi’nin kubbesi, 

dış görünüm

Fotoğraf 7: Şah İsmail Türbesi’nin kubbesi 

üzerinde bulunan “Collar”,  simgesel kılıçlar ve 

ejderha başı deseni
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Fotoğraf 8: Alçı üzerinde Nad Ali kitabesi

Fotoğraf 9: Hz. Ali’nin el şeması
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Fotoğraf 10: I. Şah İsmail’in türbe odası ve mezar sandığı
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Fotoğraf 11: I. Şah İsmail’in mezar sandığı üzerinde bulunan bazı fildişi süslemeler
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Fotoğraf 12: I. Şah İsmail’in mezar sandığı üzerinde bulunan Allah, 

Hz. Muhammed ve Hz. Ali isimleri
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Fotoğraf 13: I. Şah İsmail’in mezar sandığı üzerinde bulunan fildişinden bazı Kur’ân ayetleri
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Fotoğraf 14: Arkeoloji çalışmaları sırasında bulunan türbeden önceki temel ve kapı izi

Fotoğraf 15: I. Şah İsmail’in resmi, I. Hasanzadeh işi, Erdebil.
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Fotoğraf 16: Erdebil Türbesi’nde yer alan elinde şiir divanı ile I. Şah İsmail heykeli, V. Mozzenzade işi 
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ŞİA KELİMESİ ÜZERİNE ETİMOLOJİK BİR TAHLİL

 AN ETYMOLOGICAL ANALYSIS ON THE WORD SHI’A

Hasan Hüseyin GÜNEŞ1

ÖZET

Bu makalenin amacı Şî‘a kelimesinin 

etimolojik tahlilini yapmaktır. Bunun ne-

deni İslam tarihinde önemli bir itikadî ve 

siyasî mezhep olan Şiîliğin, Şia kelimesi üze-

rinden anlaşılmasına katkı sağlamaktır. Bu 

yapıldıktan sonra, kelimenin Kur’ân’da ve 

hadis literatüründeki kullanımları üzerinde 

durulmuştur. Son olarak kelimenin tarihsel 

olarak da Hz. Peygamber tarafından sade-

ce Hz. Ali için bizzat kullanıldığı neticesine 

ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Şia, Şiî, Teşeyyü‘, 

Etimoloji.

ABSTRACT

The aim of this study is to make an ety-

mological analysis of the word “shi’a”. The 

reason for making this analysis is to reveal 

the relationship of Shiism, a theological and 

a political sectarian, with the etymological 

structure of the word. After that, the usage 

1 Arş. Gör. Dr., Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen-
Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü.

of the word in Kuran and the hadith litera-

ture has been dwelled on. Finally, it is con-

cluded that the word is historically (mean-

ing the Islamic History) just used for Ali by 

Prophet Muhammad.

Keywords: Shi’a , Shi’ite, Teşeyyü‘, Ety-

mological.

Şî‘a ve Türevleri Olan Kelimelerin 

Sözlük Anlamları

Şi‘a kelimesi Arapça ŞEYE‘A  kökünden 

türemiş bir kelimedir. Şin harfinden sonra 

elif getirilip (Eşâ’e) alâ edatıyla kullanıldığın-

da bir şeyi izlemek, tutmak;  bir şeye uymak; 

bir şeyden yana olmak anlamlarına gelmek-

tedir. Teşeyye‘a kalıbında kullanıldığında 

aldığı edatlara göre bir şeyden yana olmak; 

bir cemaate katılmak; Şiî olmak, Şiîymiş gibi 

davranmak anlamlarını karşılamaktadır. 

Şî‘a kelimesi ise taraftarlar, izleyenler, hizip, 

grup, partizan ve Şia mezhebine tekabül et-

mektedir (Mutçalı, 1995: 465-466). Kelimeye 

bir diğer sözlükte tâbi olanlar şeklinde an-

lam verildikten sonra bu tabirin, Ali b. Ebu 

Talib ve âlini destekleyenler ve onlara tabi 

olanları karşıladığı belirtilmektedir (Mesud, 

1080: 339).
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Bu bağlamda bir hedef ve amaç etrafın-
da toplanan ve görüşleri birbiriyle uyuşan 

kişilere Şî‘a denilmektedir (İbni Manzur, ba-
sım tarihi yok: 188;  el-Cevherî, 1430/2009: 

627). Kelime müşâyi‘ kalıbında kullanıldı-
ğında ise bir şeye, bir kimseye, bir yere ilhak 

olan, teşeyyü‘/müteşeyyi‘ denildiğinde de 

Şiîleşen anlamına gelmektedir. Bunun yanı 

sıra müteşâyi‘ân fi’d-dâri örneğindeki kul-
lanımında, bir evin iki ortağı olduğu vurgu-
lanmaktadır (el-Firuzabadî, 1429/2008: 907). 

Görüldüğü üzere bu anlamda da ortak bir 

mal etrafında bir araya gelme söz konusu-
dur ki kelimenin bir fikir etrafında bir araya 

gelme ilintisine benzer bir kullanım gerçek-
leşmiştir. 

Benzer kullanım hadis literatüründe 

müşeyya‘ koyunun kesilmesi hususunda 

söz konusu olmaktadır. Müşeyya‘ koyun 

sıska koyun anlamına gelmektedir. Bu sıs-
kalık nedeniyle kurban edilemeyen koyun 

sürünün gerisinde kaldığından ancak biri-
nin yardımıyla sürüye yetiştirilebilmektedir 

(İbni Esir, 1421: 500). Bu kullanımda da ko-
yunun diğer koyunlara (bir topluluğa) ilhak 

sürecinin yanı sıra onu bu topluluğa sevk 

eden bir kişiyle olan birlikteliği de altı çi-
zilmesi gereken bir diğer husustur. Bunlara 

ilave olarak, koyunun zayıflığı nedeniyle yol 

alabilmesi mümkün olmadığından yolunu 

tamamlayabilmesi için bir kişinin yardımı-
na gereksinim duyması da önemlidir. Zira 

Şia taifesinin de iddiası Zât-ı Akdes’e giden 

hak yola normal insanların (zayıf koyunla-
rın) güç yetiremeyeceği, bu seyr û sülûkun 

ancak masum kişinin yardımıyla tamamla-

nabileceğidir.

Müşeyya‘ koyun haricinde bir de mü-

şeyyi‘ koyun bulunmaktadır. Bu koyun 

yukarıdaki gibi nesne olan değil, özne olan 

koyundur; dolayısıyla da koyunların kendi-

sini takip ettiği, ona tabi oldukları koyundur 

(İbrahim, 1423/2002: 165). Burada ise önder 

koyunun ve ona tabi diğer koyunların yol-

daki birlikteliklerinden söz edilebilir.

Müşayya‘ tabiri cesur kişi için de kul-

lanılmaktadır. Adeta kalbi kişiyi yalnız 

bırakmayıp, destek olmaktadır (İbni Esir, 

1421: 500). Dikkat edilirse burada da kişi ve 

kalbinin birlikte olma hali söz konusudur. 

Hz. Meryem’in oğlu Hz. İsa için yaptığı du-

adan da bu anlamı çıkarmak mümkün gö-

rünmektedir. Rivayete göre zikredilen bu 

duada “Allah’ım onu süt emmeden yaşat 

ve şiyâ‘a ihtiyaç duymadan ona tabiler kıl” 

ibaresi yer almaktadır. Burada kullanılan 

şiyâ‘ çobanın develeri sevk etmek ve bir ara-

ya toplamak için seslenişine denilmektedir 

(İbni Esir, 1421: 500).2 Burada yine bir top-

luluk (develer) ve bu topluluğun biri tara-

fından idare edilmesi gündeme gelmektedir 

ki Hz. Meryem’in duası da tam olarak da bu 

bağlamda kullanılmıştır.

Kelimenin başka kullanımı ise “ramaza-

na şevval ayının ilk altı gününü ilhak ettim 

(şeyya‘tu ramazân)” cümlesinde olduğu gi-

bidir (İbrahim, 1423/2002: 165). Bu örnekte, 

bir zaman diliminin bir başka zaman dili-

miyle ara verilmeksizin birleştirilmesi dile 

getirilmektedir. Bu durum, topluluk ön-

derinin cemaatine liderlik ederken onlarla 

2 Bu birlikteliği gösteren bir başka kullanım da kişinin 
eşi anlamına gelen şâ‘e’ kelimesidir.
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arasına mesafe/fasıla vermeme durumunu 

andırmaktadır. Ramazan ve şevval ayları-

nın arasına bir zaman boşluğu girmemesi, 

iki ayın birbirine mülasık olmasıyla yaşa-

nan durumu tasvir etmektedir. Bu durumda 

karizmatik lider ve onun tabileri arasındaki 

mekânsal boşluk -daima onun yanında ola-

mama durumu-, zamansal boşluğun orta-

dan kaldırılmasıyla telafi edilmektedir. Zira 

bu tür yapılanmalarda liderin karizmatik 

özellikleri hemen hemen muhiplerinin ve 

taraftarlarının dillerinde ve gönüllerinde 

cari olmaktadır. Tam da bu bağlamda Hz. 

Peygamberin, salât ve selam getirilirken bu 

amelin  (salavat getirme eyleminin) eksik ve 

kesik yapılmaması hakkında yaptığı uyarı 

hatırlanmalıdır. Hz. Peygamber, kendine 

salât ve selam getirilirken Ehl-i Beyt’in de 

buna dâhil edilmesini emretmiştir.3 Bu şe-

kilde Hz. Peygamberin sahip olduğu kariz-

maya Ehl-i Beyt’in de sahip olduğu; onların 

da aynı karizma ile anılması istenmiştir. Zira  

bu karizmaya, Peygamber tarafından başka 

hiçbir kişi veya zümre dâhil edilmemiştir.4 

Araplar şeyya‘tu’d-dayf dediklerinde 

misafiri bineğine kadar uğurladıklarını kas-

tetmektedirler (İbrahim, 1423/2002:165). 

Yine burada bir yol ve yolcu birlikteliği ya-

3 Bu nedenle Şafiî mezhebine göre namazda Hz. Pey-
gambere salât ve selam getirildiğinde “ve âlihî/ve âli 
Muhammed” vb. ifadelerle Ehl-i Beyt de salât ve selama 
dâhil edilmezse namaz bâtıl olmaktadır. Bkz., Mehmet 
Suat Mertoğlu, “Salâtü Selâm”, Diyanet İslam Ansiklo-
pedisi, C. 36., s. 23. 

4 Karizma (Χάρισμα) kelimesinin Yunancada “Tanrı 
bağışı/Tanrı vergisi”, anlamına geldiği göz önünde bu-
lundurulduğunda yazıda bu kavramın hangi bağlamda 
kullanıldığı daha iyi anlaşılacaktır. 

nında ev sahibinin misafirini yola devam 

edebileceği vasıtasına kadar uğurlaması 

konu edilmiştir. Vasıtanın maksuda ve mu-

rada (vatan, menzil vb.) çabuk varabilmek 

için elzem şartların başında geldiği unutul-

mamalıdır. 

Kelimenin aslının birlikteliği gösteren 

kullanımlarından bir diğeri de şâ‘e şeklin-

deki kullanımıdır. Bu kalıpla kullanıldığın-

da yayılma anlamına gelen kullanımın iza-

hında süt örneği çok açıklayıcıdır (İbrahim, 

1423/2002:165). Buna göre süt suya karış-

tırıldığında suda yayılmaya ve içinde ade-

ta çözülmeye başlar. Bu çözülme öyle bir 

safhaya ulaşır ki süt suyla imtizaç eder; bu 

karışmadan sonra sütü sudan ayrıştırmak 

mümkün değildir. Süt suya karıştıktan son-

ra suyu da sütü de ayırt etmek imkânsızlaşır. 

Bu birliktelik/ittihat karizmatik önder ile 

gerçekleştirilen birliktelik neticesinde onun-

la aynileşmeye yapılan çeşitli ezoterik tevil-

leri çağrıştırmaktadır.

Yukarıda muhtelif kullanımlarından 

mütevellit anlamlarını zikretmeye çalıştı-

ğımız şî‘a kelimesi için aynı kaynaklar Hz. 

Ali’ye velayet ve imamet bağlamında inti-

sap edenlerin, bu adlandırmayla anıldıkla-

rını belirtmektedir.5

5 Şimdiye kadar atıf yaptığımız sözlüklerin hepsinde 
bu husus belirtilmiştir. Ancak bazılarında Ali ve âl-i Ali 
ibaresi geçmektedir. Burada şu hususun üzerinde dur-
mak gerekir. Ehl-i Beyt denilen kavramsallaştırma Hz. 
Ali ile değil bizzat Resulullah’ın Ehl-i beyti/İtreti ile il-
gilidir. Hz. Ali’nin soyu ile ilgili bir mesele değildir. Ni-
tekim Hz. Ali’nin, Hz. Fatıma’nın vefatından sonra baş-
ka kadınlarla evlenmesine rağmen, Hz. Peygamber’in 
soyunun bu izdivaçlardan doğan çocuklardan da de-
vam ettiğine dair bir görüş bulunmamaktadır.
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Şî‘a Kelimesinin Kur’ân’daki 

Kullanımı

Şî‘a kelime Kur’ân’ın muhtelif yerlerin-

de geçmektedir (el-İsfehanî,  basım yeri ve 

tarihi yok: 356):

“De ki: “Üstünüzden ve altınızdan 

size azap göndermeye ve de size fırkalara 

(şiya‘a) bölünmeyi elbise gibi giydirerek ki-

minizin şiddetini kiminize tattırmaya kadir 

olan O’dur.” Bak, anlasınlar diye ayetlerimi-

zi nasıl açıklıyoruz!” (En‘âm: 65).

“Şüphesiz senden önce geçmiş toplu-

luklara (şiya‘) da elçiler gönderdik” (Hicr: 

10).

“Dinlerini parça parça edip fırka fırka 

(şiya‘a) olanlar ile senin hiçbir ilişiğin ola-

maz. Onların işi Allah’a kalmıştır. Sonra O, 

işlemekte olduklarını kendilerine haber ve-

recektir” (En‘âm: 159).

“Şüphesiz Firavun yeryüzünde 

(Mısır’da) büyüklenmiş ve oranın halkını 

birtakım fırkalara (şiya‘a) ayırıp bölmüştü” 

(Kasas: 4).

“Dinlerini parçalayan ve bölük bölük 

(şiya‘a)  olanlardan (olmayın). Her fırka, 

kendilerinde olan ile sevinip ferahlamakta-

dır” (Rûm: 32).

Bu ayetlerdeki kullanımlar incelendi-

ğinde ortaya çıkan tablo şu şekildedir: Belir-

li bir amaç etrafında toplanan bu grupların 

oluşturduğu büyük cemâatin bölük bölük/

fırka fırka haline gelmeleri, bu hale getiril-

meleri söz konudur. Daha büyük birliktelik-

ler küçük birlikteliklere (şiya‘a) dönüşmüş-

tür.  Şiya‘a, meydana gelen dağılmayla olu-

şan yeni gruplardır. Şî‘a kelimesinin aynı bu 

kalıpla da kullanıldığı ayetler mevcuttur:

“Sonra, her bir gruptan (şî‘a) Rahman’a 

karşı azgınlık göstermek bakımından en şid-

detli olanını ayıracağız” (Meryem: 69).

“(Musa,) Halkının haberi olmadığı bir 

zamanda şehre girdi ve orda kavga etmek-

te olan iki adam buldu. Bu kendi taraftarla-

rından (şîasından), şu da düşmanlarından. 

Derken taraftarlarından (şîasından) olan, 

düşmanlarından olana karşı ondan yardım 

istedi” (Kasas: 15).

“Muhakkak ki İbrahim de onun (yani 

Nuh’un) şîasındandır” (Sâffât: 83).

Görüldüğü gibi bu ayetlerde Şî‘a keli-

mesi bir peygambere tabi olan kişiler için 

kullanılmıştır. İlk ayet peygamberlere tabi 

olanlar hakkında değildir; orada da Allah’a 

isyan etme müştereki etrafında grup/şî‘a 

olanlar murat edilmiştir (İbni Manzur, ba-

sım tarihi yok: 188).

Bu ayetlerde görüldüğü üzere Şî‘a ke-

limesi Kur’ân- Kerîm’de hem olumlu hem 

de olumsuz anlamlarda kullanılmıştır. Ke-

limenin her iki cihete matuf kullanımları 

bulunmasına rağmen Hüseyin Atay tarafın-

dan Kur’ân-ı Kerîm’de menfi anlamda kul-

lanıldığı ve tenkit edildiği aktarılarak büyük 

bir yanlışa düşülmüştür (Atay, basım tarihi 

yok: 27). Bu yanlış ibarenin hemen ardından 

Hz. Musa’nın yandaşı; Hz. İbrahim’in, Hz. 
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Nuh’un yolunda olduğunu ifade eden ayet-

lerin bulunduğuna işaret ederek, aslında 

kelimenin Kur’ân’daki tüm kullanımlarının 

menfi olmadığını zımnen kabul etmiştir.

Şî‘a Kelimesinin Hadislerdeki 
Kullanımı

Şî‘a kelimesi Hz. Peygamberin hadisle-

rinde de kullanılmıştır. Aşağıda bu hadisle-

rin birkaçı örnek olarak aktarılmıştır.

Hâkim Hasekanî6 Şevâhidü’l-Tenzîl adlı 

eserinde Hz. Ali’den Hz. Peygamberin şunu 

söylediğini rivayet etmiştir: Ey Ali Allah’ın 

şu sözünü duymadın mı ‘İman edip salih 

amellerde bulunanlar (var ya), işte onlar da 

yaratılmışların en hayırlılarıdır.’ (Beyyine: 

7). Bu en hayırlılar sen ve senin şîandır Be-

nin ve sizlerin buluşacağı yer (Kevser) ha-

vuzudur.” (Deravis, 1427/2006: 9).7

Hatib Bağdadî Târihu Bağdâd adlı ese-

rinde kendi senediyle Hz. Ali’den,  Hz. Pey-

gamberin ona “Ey Ali! Sen ve şîaların cen-

nettesiniz” dediğini rivayet etmiştir (Dera-

vis, 1427/2006: 13-14).

İbni Asakir’in Târîhu Dimaşk adlı ese-

rinde kendi senediyle tahriç ettiği ve Said 

el-Hudrî’den rivayet edilen bir başka ha-

diste Hz. Peygamber, Hz. Ali’yi işaret ede-

6 Bu şahıs Ehl-i Sünnet’in Hicri V. yüzyılda yaşamış 
büyük hadis âlimlerindendir.

7 Deravis’in çalışmasında, zikredilen hadisi Hâkim 
Hasekani haricinde Suyuti’nin kendi eserinde rivayet 
ettiği belirtilmiştir. Ayrıca aynı ayete dair farklı la-
fızlarla ve ‘sen ve şîan’ tabiriyle birçok hadis rivayet 
edilmiştir.

rek şöyle buyurdu: “Bu ve şî‘aları kıyamet 

günü kurtuluşa erecek olanlardır.” (Deravis, 

1427/2006: 14).

Bu benzeri hadisleri çoğaltmak müm-

künse de8 bu çalışmanın hacminin aşılma-

ması için bizler bundan imtina ediyoruz. 

Hadisler göz önünde bulundurulduğunda, 

Hz. Ali etrafında ona bağlanmış bir grubun 

var olduğu anlaşılmaktadır. Burada üze-

rinde durulması gereken mesele hadislerin 

böyle bir taraftar grubunun henüz Hz. Pey-

gamber hayatta iken oluştuğuna işaretler ta-

şımasıdır. Zira bu hadislere, Hz. Peygambe-

rin muhatap olan sahabelerden hiçbiri, Hz. 

Peygamberin tasvir ettiği “Ali Şi‘ası kimler-

dir?” sorusuna dair cehaleti ifade eden bir 

emare göstermiştir. 

Ali Şî‘asının Tarihsel Başlangıcı 

Konusunda Öne Sürülen Tezler

Bu başlık altında Şî‘a tabirinin ilk tarih-

sel evresi olan Hz. Peygamber zamanında, 

Hz. Ali etrafında böyle bir taraftar zümresi-

nin bulunup bulunmadığını tahkik etmeye 

çalışacağız. Şî‘a kelimesinin tarihselliğinin 

ne zaman ve ne şekilde başladığı, ortaya çık-

tığı hususu önemlidir ve tam olarak teşhis 

edilmesi gerekmektedir. Zira bu minvalde 

birçok fikir ortaya sürülmüştür.

8 Benzer hadislerin örnekleri için Zekeriyya b. Berakat 
Deravis’in adı geçen eserine müracaat edilebilir. Bizler 
burada sadece Ehl-i Sünnet kanalıyla zikredilen riva-
yetlere yer verdik. Hiç şüphesiz Şî‘a hadis literatürün-
de bu hadislerin çok daha fazlası bulunmaktadır.
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Öne sürülen fikirlerin en önemlileri 

arasında Şiiliğin ilk olarak bir Yahudi olan 

Abdullah b. Sabe’nin Hz. Ali’ye ulûhiyet 

atfetmesiyle ortaya çıktığı şeklindedir.9 

Şî‘a fırkasının Hz. Ali’nin döneminde oluş-

tuğu/oluşmaya başladığı iddiası yanın-

da Hz. Peygamber’in vefat gününde Sa-

kife toplantısında teşekkül ettiği de dile

 

9 “İbn Sebe ile ilgili bilgilerin tek kaynağı olan ve 

Hârûnürreşîd’in hilâfeti sırasında öldüğü bildirilen 

Seyf b. Ömer, hemen bütün biyografi âlimlerine göre, 

zayıf ve metruktür. ‘Rivayetlerinin büyük çoğunluğu 

itibar edilmeyecek ve uyulmayacak derecede münker 

hadislerdir’; ‘uydurduğu hadisleri güvenilir kimselere 

(sika) atfederek rivayet eder’; ‘hadis uydurur’; ‘riva-

yetleri boştur’ gibi ifadelerle eleştirilmiş bir kimsedir. 

Diğer yandan Seyf b. Ömer’in bu rivayeti, İbn Sa‘d ve 

o devrin hadiselerini ciddi bir şekilde ele alan Belâzürî 

gibi iki önemli Sünnî, Nasr b. Müzâhim el-Minkarî 

ve Ya‘kubî gibi Şiî kaynaklarda bulunmamaktadır. 

Bu durum, Seyf b. Ömer’in rivayetinin doğruluğu 

ve dolayısıyla İbn Sebe’nin tarihî şahsiyeti hakkında 

birtakım şüphe ve tereddütlerin doğmasına sebep ol-

muştur. Nitekim Tâhâ Hüseyin, Ali Hüseyin el-Verdî, 

Kâmil Mustafa eş-Şeybî, Ali Sâmî en-Neşşâr gibi Müs-

lüman yazarlar, Israel Friedlaender, M. Hodgson ve 

W. M. Watt gibi Batılı müellifler, İbn Sebe hakkındaki 

bilgilerin tutarsızlığını göstermeye çalışmışlar ve ken-

dilerine göre bu probleme bazı yeni yorumlar getir-

mişlerdir.” Abdullah b. Sebe hakkında ayrıntılı bilgi 

için bkz. Ethem Ruhi Fığlalı “Abdullah b. Sebe”, Diya-

net İslam Ansiklopedisi, C. I, s. 133-134. Abdullah b. 

Sebe ile ilgili litaretürdeki en kapsamlı çalışma şudur; 

Allame Seyyid Murtaza Askerî, Abdullah İbni Sebâ: 

Esâtîrun Uhrâ, I-II, Darul Huda, Beyrut 1413/1991. 

Çalışmada öne sürülen tez, Abdullah b. Sebe diye bi-

rinin kesinlikle var olmadığı, bu kişinin uydurulmuş 

rivayetlerle tarihi bir kişiliğe kavuşturulduğu şeklin-

de özetlenebilir. 

getirilmiştir.10 Nitekim Şiîliğin, Sakife top-

lantısının gerçekleştiği günde Hz. Peygam-

berin sahabelerinden bazıları tarafından ih-

das edildiği de iddia edilmiştir. Buna göre 

Hz. Ali, onun eşi ve aynı zamanda Peygam-

berin kızı Hz. Fatıma’nın evinde toplanan 

kişilerce Şiîliğin oluştuğu öne sürülmüştür. 

Olayın akabinde gelişen en önemli olay-

lardan biri hiç şüphesiz Fedek hurmalığı 

nedeniyle Hz. Fatıma’nın Hz. Ebu Bekir 

ile zıt düşmesidir. Nitekim Hz. Fatıma’nın

 

10 Resûl-i Ekrem’in vefat ettiği gün ensarın ileri ge-

lenlerinden bazıları, Sakīfetü Benî Sâide’de toplana-

rak Medine’nin yerlileri oldukları ve muhacirlere ku-

cak açıp İslâm’a ev sahipliği yaptıkları için başkanlığı 

kendilerinin hak ettiği düşüncesiyle içlerinden birini 

devlet başkanlığına getirmek istediler. Seçilen ve üze-

rinde tartışılan aday, Hazrec kabilesinin reisi Sa‘d b. 

Ubâde idi. Olayı haber alan Hz. Ömer ile Ebû Bekir ve 

yolda rastladıkları Ebû Ubeyde b. Cerrâh birlikte ora-

ya gidip toplantıya katıldılar. Ensarla muhacirler ara-

sındaki ilk ihtilâf olarak nitelendirilen ve etkileri tarih 

boyunca devam eden tartışmalarda ensar İslâmiyet’e 

verdiği hizmetleri, Hz. Ömer ve arkadaşları ise 

Kureyş’in Araplar arasındaki nüfuz ve otoritesini, 

muhacirlerin İslâm’a girişteki önceliklerini ve İslâm’a 

hizmetlerini gerekçe göstererek hilâfete daha lâyık ol-

duklarını ileri sürdüler. Yapılan tartışmalardan sonra 

Sa‘d b. Ubâde hariç toplantıda bulunanların tamamı 

Hz. Ebû Bekir’e biat edilmesi konusunda anlaşmaya 

vardı. İslâm tarihi ve medeniyetinin şekillenmesini et-

kileyen olayların başında yer alan, hilâfet kurumunun 

ortaya çıkışını sağlayan Sakīfetü Benî Sâide toplantı-

sına ensar ve muhacirlerin büyük bir kısmı katılama-

dığı ve Hz. Ebû Bekir’e sadece belli sayıda kişi biat 

ettiği için “el-bey‘atü’l-hâssa” denilmiştir.” Konu hak-

kında ayrıntılı bilgi için bkz. Mustafa Sabri Küçükaşcı, 

“Sakīfetü Benî Sâide”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, 

C. XXXVI, s. 11-12.
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ilk halifeye muhalefeti öylesine şiddetliydi 

ki vefat ettiğinde ona biat etmiş değildi.11

Hiç şüphesiz Şiîliğin bu tarihsel oluşu-

mu hakkında öne sürülen bu tezlerin her 

birinin ayrı ayrı incelenmesi gerekmektedir. 

Bu makale bu tartışmaların her birine uzun 

uzadıya yer ayırma gayesini taşımadığından 

konuyu sonraki çalışmalarımızda ele almayı 

uygun buluyoruz.

SONUÇ

Şî‘a kelimesinin yukarıda yapmaya ça-

lıştığımız etimolojik tahlilinden yola çıkarak 

Şiîlikle ne gibi bir bağlantısı olduğunu irde-

lemek gerekmektedir.

Anlaşıldığı kadarıyla kelimenin ihtiva 

ettiği topluluk, birliktelik ve güruh sıradan 

bir birlikteliği ifa etmek için kullanılmamak-

tadır. Aynı amaç için bir araya gelen ve aynı 

hedefe kitlenen bir kitleyi karşılamak için 

11 “Hz. Peygamber’in vefatının ardından Fâtıma ile 

Abbas b. Abdülmuttalib Halife Ebû Bekir’e gelerek 

Resûlullah’ın mirasından hisselerini istediler. Bu mi-

ras Fedek ve Hayber’deki hurmalıklarla Medine’deki 

bir bahçeden ibaret olup Hz. Peygamber bu arazilerin 

gelirini amme işlerine, yolcularla misafirlere ve kendi 

ailesine harcamaktaydı. Halife onlara, Resûlullah’ın 

peygamberlerin miras bırakmayacağına dair hadisi-

ni hatırlatarak onun mirasının söz konusu olamaya-

cağını, fakat ailesinin geçiminin eskiden olduğu gibi 

yine buraların gelirinden sağlanacağını, kendisinin 

bu araziyi Hz. Peygamber’in yaptığı şekilde bir müte-

velli gibi kullanacağını söyledi. Hz. Âişe ile diğer bazı 

sahâbîlerin bu hadisi tasdik etmeleri üzerine miras 

iddiasından vazgeçildi.” Bkz.,  M. Yaşar Kandemir, 

“Fâtıma”,  Diyanet İslam Ansiklopedisi, C. XXII, s. 

219-220.

kullanılmaktadır. Bu menfi veya müspet bir 

amaç için olabilir. Ancak bu amaç haricin-

de bir önder şahsiyetin kimliği de ön plana 

çıkmaktadır. Bu şahsiyet sürüden geri kalan 

kişileri toparlayacak ve onlara yardım ede-

cek/edebilecek biri olmalıdır. 

Bu şahıs ayetlerde geçtiği üzere bir pey-

gamber olabileceği gibi, hadislerde geçtiği 

üzere bir sahabe de olabilmektedir. Ancak 

burada dikkat edilmesi gereken husus ha-

dislerde bizzat Hz. Peygamberin bu isim-

lendirmeyi yapmış olması durumudur. 

Şunu da belirtmemiz gereklidir ki yukarıda 

arz ettiğimiz hadisler sadece bir derleme 

eserden sunulmuştur. Başka Ehl-i Sünnet 

kaynaklarından muadilleri bulunmaktadır. 

Ayrıca bu çalışmada Şî‘a hadis literatürüne 

hiç değinilmediği de unutulmamalıdır. Bu 

yapılsaydı örneklerin çok daha fazla olması 

kaçınılmazdı. 

Her ne olursa olsun tarih içerisinde Hz. 

Ali taraftarları için kullanılan en kapsayıcı 

adlandırma olan Şî‘a kelimesi, adeta keli-

menin ihtiva ettiği bir diğer anlam olan ya-

yılmayı gerçekleştirdi;  daha sonra da kalıcı 

olarak İslam literatürüne girdi. 
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TÜRK TASAvvUF EDEBİYATINDA DEvİR NAZARİYESİ 

vE  BİR DEvRİYYE RİSALESİ 

THEORY OF REVOLUTION IN TURKISH SUFI LITERATURE 
AND ONE EXAMPLE RISALA ABOUT REVOLUTION

Reyhan Gökben SALUK1

ÖZET

Tasavvuf edebiyatının önemli konula-

rından biri olan âlemin-insanın yaratılışı-

nı, yaratılış silsilesini ve tekâmülünü konu 

edinen başta devriyyeler olmak üzere nefes, 

nutuk, ilâhî gibi metinlerin derlenip toplan-

ması ve bu metinlerin ihtiva ettikleri temel 

dinamiklerin, kaynakları bakımından de-

ğerlendirilmesi; sistematik, ciddî bir incele-

meye tabi tutulması gerekmektedir. Maka-

le; devir nazariyesinin tanımı ve bu tanım 

çerçevesinde teşekkül eden terminolojiyi 

belli başlı akademik çalışmalar ekseninde 

ele almıştır. Çalışmanın sonunda Mehmed 

Ali Cemâl adlı bir müellif tarafından kaleme 

alınan Risâle-i Devriyye adlı bir metin yer 

almaktadır. Söz konusu risâle, -yazarın di-

liyle söyleyecek olursak- bugüne kadar ya-

zılan belli başlı devriyye metinlerinin geniş 

bir özeti olarak vasıflandırılabilecek mensur 

bir eserdir. 

1 Araş. Gör. Dr., Gazi Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.

Anahtar Kelimeler: Tasavvuf, Edebiyat, 

Devir Nazariyesi, Devriyye, Risâle. 

ABSTRACT

It is required to compile the texts such 

as devriyye, nefes, nutuk, ilahi about impor-

tant the human-world creation, the serious 

of creation and the evolution, an important 

issue in the mystic literature, and evaluate 

their contents in terms of the resources of 

basic dynamics, and study these subjects 

in systematically and carefully way. How-

ever this article deals with the definition on 

the theory of devriyye and the terminology 

formed around this definition on the major 

axis of certain academic studies, it has given 

us the history of literature especially around 

this devriyye text which was written by the 

Mehmed Ali Cemâl. This text -as the writ-

er’s sayings- can be characterized as a broad 

overview of the other devriyye texts written 

so far and also it was a work of prose. 

Keywords: Mysticism, Literature, Theo-

ry of Revolution, Devriyye, Risala.
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GİRİŞ

Ahmed Yesevî’den, Mevlânâ’dan, 

Niyâzî-i Mısrî’den, Üsküdarlı Haşim 

Baba’ya kadar pek çok mutasavvıf tarafın-

dan kaleme alınan, manzum ve mensur ör-

nekleriyle karşımıza çıkan devir nazariyesi 

ile ilgili metinler, Türk tasavvuf edebiyatı-

nın mühim eserleri olarak görülmektedir. 

Manzum olanları destan, koşma, ilahi gibi 

çeşitli formlarda yazılırken; nesir olanları 

ise secinin, söz söyleme maharetinin, ilmî, 

felsefî ve manevî derinliğin tecessümleri 

olarak karşımıza çıkmaktadır.

Süleyman Uludağ devir/devriyye te-

rimini, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü’nde; 

“Bir’den gelen sudur, zuhur çok’un tek-

rar ona dönüşü ve manevî âlemden maddi 

âleme gelen ruhların ilk ve aslî vatanlarına 

geri gitmelerini açıklayan tasavvufi bir gö-

rüş” şeklinde tanımlamıştır (Uludağ, 2001: 

105,106). Maddi âleme inen ruhların izle-

dikleri yola kavs-ı nuzûl (iniş yayı), dönüşte 

izledikleri yola ise kavs-ı uruc (çıkış yayı) 

adı verilmekte; devriyye metinlerinde insan 

ruhunun ve evrenin Yaratan’dan çıkıp yine 

ona varacağı inancı konu edilmektedir (Ulu-

dağ, 2001: 106). 

Devriyye metinleri, devriyye-i arşiyye 

ve devriyye-i ferşiyye olmak üzere ikiye ay-

rılmaktadır:

Devriyye-i Arşiyye: Biyolojik tekâmül-

den insana ve insandan insan-ı kâmile ka-

dar olan seyr-i sülûk aşamalarını içeren bir 

devir arşlık devri ile anlatılır ve kavs-ı uruc 

ile ilgilidir (Tatcı, 1997: 247, 251). Niyâzî-i 

Mısrî’nin Risâle-i Devriyye (Türkçe) ve 

Risâle fî-Devreti’l-Arşiyye (Arapça) adlı 

eserleri devriyye-i arşiyeye örnektir. 

Devriyye-i Ferşiyye: Biyolojik tekâmül 

anlamında bir devir ferşlik devriyle anla-

tılır, bu ise kavs-i nüzûl ile ilgilidir (Tatcı, 

1997: 247, 251). Üsküdarlı Haşim Baba’nın 

meşhur manzumesi devriyye-i ferşiyyeye 

örnek olarak verilebilir.

Mustafa Uzun, İslâm Ansiklopedisi’ne 

yazdığı devriyye maddesinde, bu türün 

daha çok Fars (örn. Mevlânâ-Divân-ı Kebîr) 

ve Türk edebiyatında yaygın olduğunu, 

Arap edebiyatında bu türe pek rağbet edil-

mediğini ifade etmiştir (Uzun, 1994: 251-

253). Örneklerine daha çok Alevî-Bektaşî 

edebiyatında rastladığımız devir nazariye-

sini anlatan metinlerin; ilahi, koşma, destan 

vs. şekillerde, çoğunlukla hece vezniyle ya-

zıldığını vurgulamaktadır (Uzun, 1994: 251-

253). 

Yaratılışa dair mevzuların zahirî ve 

batınî izahatı şeklinde tevil edebileceğimiz 

devir nazariyesi ve bu konuyu ele alan me-

tinleri başta felsefî alt yapısı olmak üzere 

üslûp ve kavram dünyası açısından incele-

mek gerekmektedir. 

I. BÖLÜM: DEvİR NAZARİYESİ 

HAKKINDA

Devriyyeler, insân-ı kâmil ve vahdet-i 

vücûd nazariyesinin temelini teşkil eden 

telâkkinin “akl-i küll, ukûl-i tis’a, eflâk-i 
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tis’a, anâsır-ı erba’a, insan” ekseninde zâtın 

insânı kâmile silsileler dahilinde tecelli et-

mesidir (Tansel, 1970: 192). Vahdet-i vücûd, 

sülûk mertebeleri ve ondan doğan insân-ı 

kâmilin keyfiyeti, devir düşüncesinin teme-

linde önemli bir yer edinmektedir.

Devir nazariyesi, “insan ruhunun deği-

şik aşamalardan geçerek Tanrı’ya yükseldi-

ğini, her basamakta ayrı bir varlık katının 

bulunduğunu, insan yaşarken hangi manevî 

aşamaya kadar yükselmişse, ölünce ruhu-

nun o aşamada kalacağını savunan görüş; 

Yeni Eflatuncu düşünce ekseninde gelişen 

bir yorum”dur (Aytaç, 2011: 4). 

 Devir nazariyesi ile ilgili metinlerde 

felsefî ve edebî bir üslûpla karşımıza çıkan 

mutlak birlik ilkesi, ruhun madde ve hare-

ketin kaynağı iddiası ile gelişmiş ve dualiz-

mi reddetmiştir. Pakize Aytaç’a göre, Türk-

İslâm mütefekkirlerinin eserlerinde Yeni Ef-

latunculuğa dair birtakım etkiler olduğu, bu 

etkilerin ise “ruhun ölümsüzlüğü, Tanrı’nın 

yetkinliği, bütün yaratılanların ve evrenin 

Tanrı özünden fışkırdığı, insan ruhunun 

bedenden ayrılınca ana kaynağı olan ilahi 

âleme döneceği” gibi temel fikirlere zemin 

hazırladığı görülmektedir (Aytaç, 2011: 2). 

Kısacası devriyye metinleri İslâmî düşünce-

nin sudur teorisi ekseninde yaratılış fikrini 

besleyen görüşlerin bir terkibidir, Kur’ân ve 

hadîs verilerine dayanmaktadır. 

Devriyye metinleri edebiyatımızda, kül-

tür tarihimizde ilgi alanı yüksek ve tartışmalı 

bir konudur. Bazı araştırmacılar tarafından 

söz konusu metinlerin halk edebiyatındaki 

yaşnamelere de kaynaklık ettiğinden bahse-

dilmektedir (Çelebioğlu 1985; Horata, 2000: 

95). Devriyye metinlerinin, dünyevî hayatın 

görünümleri olarak ortaya çıkan yaşname-

lerle benzeşmesi, yaşnamelerden bir kıs-

mının tasavvufî alt yapısı dolayısı ile ilgili 

olmalıdır Onun dışında yaşnamelerde anla-

tılan bahis genel itibariyle maddi hayat te-

zahürleridir. Doğan Kaya’ya göre, “destanî 

tarzda söylenmiş olan bu eserlerde hayatın 

safhaları ele alınır ve genellikle bu dünyaya 

ait her şeyin yine bu dünyada kalacağı imâ 

edilir.” (Kaya, 2012: 573-575). Bu cepheden 

bakıldığında; devriyye metinlerinin yaratılı-

şı ve tekâmülü; yaşnamelerin ise yaşamı ve 

insanın dünya hayatındaki serüvenini konu 

edindiği söylenebilir. 

Diğer bir taraftan devriyye metinlerin-

deki izah edilen yaratılış teminin tenasüh 

inancı ile örtüştüğü, örtüşebileceği iddia-

ları büyük bir problem olarak durmakta-

dır. Mustafa Aşkar’a göre; “İnsan meni ve 

emşac haline gelmeden, bitkiler, canlılar ve 

cansızlar âleminde müfredât, yani ayrı ayrı 

zerreler hâlinde vardır. İşte insan, Allah’ın 

bilgisinden insan haline gelinceye kadar 

madde âleminde bir devir yapar.” (Aşkar, 

2000: 99). Devriyye metinlerinde yer alan 

yaratılış temleri tenasühte olduğu gibi ru-

hun başka bedenlere veya başka formlara 

girdiği gibi bir konudan bahsetmemektedir. 

Bu metinlerde sadece tekâmül süreci ve sil-

sileleri izah edilmektedir. 
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Tenasüh kelimesi Hinduizm ve Budizm 

dinlerinin bir esası olarak ruhun bir beden-

den ayrıldıktan sonra başka bir bedene geç-

mesi anlamına gelmektedir (Aşkar, 2000: 

86). Hinduizmde insan karma doktrinine 

bağlıdır ve bu doktrinde insan sonu olma-

yan bir tenasüh zincirinin parçasıdır (Aşkar, 

2000: 87). Budizm’de ise Nirvana’ya ulaşılın-

ca -yani ihtiraslarından kurtulunca- tenasüh 

biter (Aşkar, 2000: 87). İslâmî literatürde pek 

çok kaynakta reenkarnasyon, reenkarnas-

yona bağlı bazı itikatların kimi âlimler ve 

fırkalar tarafından benimsendiği ifade edil-

mektedir: Zekeriye er-Razî, Ahmed bin Ha-

bit gibi tenasühü bir ceza ve mükafat olarak 

görenler, tenasüh inancını savunan dehrîler, 

İslâm sonrası ortaya çıkan bazı gulat fırka-

lar gibi (Aşkar, 2000: 89, 90). Bu ve benzeri 

grupların tasavvuf tarihimizdeki etkileri, 

eserleri incelenmeli, kıyaslamalar yapılarak 

tasavvufî eserlere sirayet eden farklı düşün-

ce ve akımlar analiz edilmelidir. 

Devriyye metinlerinin temel retoriğinde 

baskın bir şekilde kendisini gösteren vahdet-i 

vücûd fikrinin kaynağı olarak Muhyiddîn 

ibn Arabî ve Füsûs şârihleri gösterilir, bu 

düşüncenin Arabî ve takipçileri tarafından 

sistemleştirilip yayıldığı düşünülmektedir 

(Çift, 2009: 258). Bununla birlikte alanın 

uzmanları tarafından ilk kaynaklardan iti-

baren vahdet-i vücûd düşüncesinin Bektâşî 

felsefesinin asıl kaynaklarından biri olarak 

zikredildiği fakat bu sistemin Bektaşîlikte 

hulûl itikadiyle birleştirilmesiyle esas ma-

hiyetinden uzaklaştığı iddia edilmektedir 

(Çift, 2009: 259; Ocak, 1992: 375). Tasav-

vufta devriyyelere Melâmilerin yanı sıra 

Bektâşîlerin ve bir kısım Alevî zümrelerin 

bilhassa rağbet ettiği; bu menşeli metinlerde 

tenâsüh, hulûl, ittihâd gibi tasavvuftaki ya-

ratılışı izah etmede kullanılan terminoloji ve 

konulara yer verildiği görülmektedir. Dev-

riyye metinlerinin omurgasını teşkil eden 

mevzuların Bektâşî felsefesinin yansıması 

olduğu, vahdet-i vücûd ve seyr-i sülûk ile 

bağlantılı pek çok konunun zâhirden çok 

bâtınî mânâları ile değerlendirilmesinin ge-

rektiği alanın uzmanlarınca savunulmakta-

dır. 

II. BÖLÜM: DEvRİYYE 

METİNLERİ HAKKINDA 

YAPILAN ÇALIŞMALAR vE 

KRİTİĞİ

Mensur devriyye metinlerinin manzum 

devriyye metinlerine göre mazmun ve sem-

bolik anlatımdan daha uzak, daha felsefî ve 

delillendirici yapısı nedeniyle bu metinlerin 

müelliflerini ilk tasavvufî yaratılış teorisi 

çözümleyicileri olarak nitelendirmek müm-

kündür. Bununla birlikte edebiyat tarihi-

mizde mevcut metinler üzerinden birtakım 

izahatlarda bulunan pek çok isim mevcut-

tur: Rıza Tevfik, Fuat Köprülü, Abdülbaki 

Gölpınarlı, Mustafa Tatcı gibi. 

Devriyyeler hakkında ilk ve en önemli 

araştırma Rıza Tevfik’in “Devriyyeler” adlı 

makalesidir. Rıza Tevfik, “aşk-ı zâti sebebiy-

le, o kudret-i ezeliye, karşısına on sekiz bin 

‘adem âyinesi’ tutuyor; bir anda bu on sekiz 
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bin âlem o merâyâda var görünmektedir.” 

sözleriyle tasavvufta devir nazariyesinin 

zuhûr telakkisi ekseninde bilhassa dervişle-

rin dilinden ve Mevlânâ’nın Mesnevî’sinden 

yola çıkılarak sistemleştirildiğini iddia et-

miştir (Rıza Tevfik, 2001: 85, 86). Tatcı, Rıza 

Rıza Tevfik’in, devir nazariyesinin anlaşıl-

ması için Allah’ın sübûtî sıfatlarından olan 

tekvin (yaratma) sıfatının anlaşılması gerek-

tiği düşüncesini savunduğunu iddia etmek-

tedir (Tatcı, 1997: 238).

Fuat Köprülü, Türk Edebiyatında İlk 

Mutasavvıflar adlı eserinde yaratılışı konu 

edinen pek çok türde Mevlânâ, Arabî, 

Yûnus Emre gibi mutasavvıf şairlerin etkili 

olduğu ve bu şairlerce vahdet nazariyesinin 

bir sistem dahilinde tasavvuf şiirine dahil 

edildiği düşüncesindedir (Köprülü, 2007: 

323-327). Bu görüşlerine ek olarak Fuat Köp-

rülü tenasüh inancının İslâm’da olmadığını 

ve devriyye bahsinin daha iyi anlaşılması 

için tecelli ve sudur kavramlarının ıstılahı 

ve batinî mânâlarının iyi idrak edilmesi ge-

rektiğini savunur.

Abdülbaki Gölpınarlı’ya göre Allah’tan 

başka bir varlık tanımamak ve bütün varlık-

ları onun varlığında yok bilip onun varlığı 

ile varolmak anlamına gelen tevhid, ancak 

ve ancak sülûkte gerçekleşir (Gölpınarlı, 

1985: 40). Bu sebepten sülûk mertebelerini 

de bünyesinde toplayan ve izah eden de-

vir metinleri tevhid inancını pekiştiren ve 

bu yolda kendini gerçekleştirmek isteyen 

taliplere yol gösterici niteliktedir. Devir na-

zariyesinde izah edilen vahdet-i vücûd fikri, 

vahdet-i mevcûd anlamına gelen panteizm-

den farklı olarak her şeyin Allah’ın kudre-

tiyle yaratıldığını kabul eder ve “İslâm’da 

tam bir tenzih -yani Allah’ı kainattan ayrı 

saymak- yahut tam bir teşbih -yani Allah’ı 

kainat olarak görmek- gibi ifrat ve tefritlere” 

yol açmaz (Gölpınarlı, 1985: 40-47). Çünkü 

panteizm tabiatın Tanrı olduğuna ve tabiat-

tan başka bir varlık bulunmadığına kanaat 

getirmektedir. İşte bu ve benzeri gerekçe-

lerle Gölpınarlı, devriyye metinleri içerisine 

sülûk ve mertebelerini anlatan metinlerin de 

dahil edilmesini, bu meselenin anlaşılması 

için tecelli meselesinin iyi idrak edilmesi ge-

rektiğini savunur.

Mustafa Tatcı’ya göre, devir; “insanın 

varlık veya oluş dairesini tamamlamasıdır. 

Bu oluş, varlığın yaratıcı noktadan çıkıp iniş 

ve çıkış kavislerinden geçerek tekrar yaratıcı 

noktaya ulaşması ve ulaştığı birlik noktasın-

da oluşa iştirak etmesi” şeklinde tanımla-

nabilir (Tatcı, 1997: 241). Bu tanımlama ile 

birlikte insan suretine kavuşuncaya kadar 

ki süreyi ele alan makamları ve insan maka-

mından insanlık makamına geçerken aşılan 

her türlü mertebeyi kasteden sülûk aşama-

larını birlikte incelemek gerekmektedir (Tat-

cı, 1997: 248, 249).

Devriyye metinlerinin ister manzum 

isterse mensur olsun hem felsefî hem de 

edebî boyutları bulunmaktadır. Bunun için 

mevcut devriyye metinlerini ele alıp tasnif 

etmek ve bu metinlerde bahsi geçen konula-

rı, felsefî unsurları tek tek ele alıp incelemek 

gerekmektedir. 
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III. BÖLÜM: RİSALE-İ DEvRİYE 

METNİNİN ÖZELLİKLERİ

Risâle-i Devriyye adlı metinde vahdet-i 

vücûd nazariyesi, insân-ı kâmil ve devir 

telakkileri hakkında bilgi verilmiştir. Dev-

riyye metinlerinde topraktan, madenden, 

bitkiden, hayvandan insân-ı kâmil makamı-

na yükselebilmek ancak sülûk ile mümkün 

olabilmektedir. 

Elimizdeki metin Millî Kütüphane 06 

Mil Yz A 6200 nolu yazma eserde yer almak-

tadır. Bu metinde Risâle-i Devriyye başlıklı 

metinden başka metinler de yer almaktadır. 

Eser, 60 yapraktır. Her yaprak 14 satırdır. 

Rik’a ile harekesiz yazılmıştır. Risâle-i Dev-

riyye adlı metin ise 19 yapraktır. 

Bu risâle, Mehmed Ali Cemâl adlı biri 

tarafından yazılmıştır (Risâle, 3). Eserin sa-

hibi kendisini “Bu fakîrü’l-hakîr Mehmed 

Ali Cemal ve nâçiz-i an-asl-ı atîk cum’avî 

ve muhâcir-i gülşen-âbâdı ve sitt-i kâtibde 

kalem ve yed-i kuvâsında tîr ü kemân 

münâbesinde oldığımızda reyb yokdur.” 

şeklinde tanımlamıştır (Risâle, 3). Yazarla 

ilgili olarak kendisi hakkında yazdığı bu 

cümleden başka bir bilgiye rastlayamadık.

Eserde bahsi geçen konuları şu şekilde 

maddelemek mümkündür: 

•	 Giriş bölümünde yaratılışın nitelik-

leri, keyfiyeti dile getirilmektedir. 

Yazar, görüşlerine deliller getirip 

okuyucuya objektif olma husu-

sunda teminat vermek için âyet ve 

hadîslerden iktibas yapmıştır. Ay-

rıca eserin bu ve benzeri tarzdaki 

metinlerden yola çıkılarak yazıldığı 

iddia edilmiştir. 

•	 Mehmed Ali Cemâl, kendisinin 

de kalem ehli bir zat olduğunu 

vurguladıktan sonra eserine Hz. 

Muhammed’e, O’nun kutlu ailesine, 

ashabına selam ile başlamıştır. 

•	 Risâlede iki çeşit tekâmülden bah-

sedilmektedir. Devre-i külliye ve 

devre-i cüziye. Burada Hz. Allah’ın 

bütün âlemi Küntü kenzen sırrı ile 

Hz. Muhammed nuru üzere yarattığı 

vurgulanmakta ve tekâmül silsilele-

ri anlatılmaktadır. Hz. Ali silsilesin-

den bu sırrın cümle evliyaya malum 

olduğu bildirilir. Devir nazariyesine 

has batınî mânâların Hz. Allah’ın 

lütfu ile evliya dilinden, gönlünden 

izhâr olduğu ifade edilir. Risâlenin 5 

ve 7. yapraklarında Kerbelâ ve İmam 

Hüseyin Hazretlerinin şehadetleri 

hakkında bilgi verilmiştir. 

•	 Yaratılışın temeli olarak adlandırılan 

anâsır-ı erbaa hakkında bilgi verilir. 

Anâsır-ı erbaayı oluşturan unsurla-

rın birleşiminden önce madeniyât, 

ondan nebatât, ondan da hayvanât 

vücuda gelmiştir. Hayvan kemali-

ni bulunca insan ortaya çıkmıştır. 

Risâlede ayrıca maden ile bitki âlemi 

arasında mercan, bitki ile hayvan 

âlemi arasında dişi hurma, hayvan 

ile insan âlemi arasında maymun, 

nasnas olduğu bildirilir.
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•	 Risâlenin 11. yaprağından itibaren 

seyr-i sülûk hakkında bilgi veril-

miştir. İnsan suretinden sonraki en 

önemli makamın kemâl mertebesine 

ulaşmak olduğu dile getirilir. Kemâl 

makamına ermenin önündeki engel-

ler sebepleriyle birlikte tek tek anla-

tılır.

•	 Eserin sonunda Niyâzî-i Mısrî’nin 

bir manzumesi ve devir silsilelerini 

gösteren bir şekil yer almaktadır. 

SONUÇ

Türk tasavvuf edebiyatının en zor ve 

batınî mevzularından birini teşkil eden de-

vir nazariyesi zahiri yorumlarla izah edi-

lebilecek bir mevzu değildir. Devir nazari-

yesi kesretten, vahdete yani birliğe doğru 

yükselişin ve insanın asıl gayesine ulaşma 

konusunda rehber ve “fark” idrakına erme-

sinde yardımcı olan devriyye metinlerinde 

ele alınmıştır. Bu metinler ayrıca varlığın 

kendisini bilmesinin ve gerçekleştirmesinin 

yollarını, basamaklarını üst-dilden izah et-

mektedir. 

Ayrıca Osmanlı Türkçesinden günü-

müz Türkçesine aktardığımız metin, Türk 

kültürüne ve edebiyatımıza katkı sağlaması 

bakımından değerli olmakla birlikte; edebi-

yatımızın en girift konusu olan devir naza-

riyesine, tasavvuftaki yaratılış felsefesine ve 

ekollerine değinmesi bakımından önemli-

dir.

METİN:

RİSÂLE-İ DEvRİYE2

(Bismillâhirrahmânirrahîm)

Hamd ve şükr-i bî-had-ferd ve Ehâd 

Hazretleri’ne olsun ki her şân-ı ekvânî 

ilmî ezelîyesiyle muktedir ve mübin kılup 

a’yân-ı cihânı feyz-i lem yezeliyesiyle mü-

retteb ve mu’ayyen idüp ve gülşen-i âlemi 

gül-i âdemle mu’attar ve müzeyyen eyle-

di. Efdâlü’s-salavât ve ekmelü’t-tahiyyât 

ve ahsen-i teslîmât ol seyyid-i kâ’inât ve 

eşref-i mahlûkât ve hülâsa-i mevcûdât ve 

server-i mükevvinât Peygamberimiz Mu-

hammed Mustafa (A.S.) Hazretleri’nin ve 

âli ve evlâdı ve ashâblarının üzerine sad-

hezâr salât ve selâm olsun. Zîrâ ki ol cenâb-ı 

feyyâz-ı mutlak hazretleri buyurur ki; 

Levlâke levlâk lemâ halaktü’l-eflâk. Binâ ve 

aliyye ol hüdâvend-i bi-cûd. Cümle cihânı 

insan içün ve insanı kendi [2] mariefeti-

çün ve arayup hakâyık-ı eşyâ ile vekâyik-i 

mânâyı bi’l-cümle anda icmâl idüp Küntü 

kenzen sırrını izhâr eylemişdir. Nitekim lutf 

ve kerem bahr-i cûşa gelüp Küntü kenzen 

mahfiyyen fe ahbebtü en u’refa fe halaktü’l-

halka li ya’rifânî buyurmuşdur. 

Pes hilkat-i âlemi ve âdemden maksad-ı 

aksâ ve matlab-ı a’lâ ma’rifet-i Mevlâ’dır. 

Lâkin bu devlet-i ebediyyeyi ve bu saâdet-i 

2 “Risâle-i Devriyye” adlı metin Ankara, Millî 
Kütüphane’de , 06 Mil Yz A 6200 arşiv numarası ile 
kayıtlıdır. Metin, 19 yapraktır. Rika ile yazılmıştır. 
Her bir yaprak 14 satırdır. 
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sermediyeti ki cümleden evvelâ olup 

mürşid-i kâmil dâmenine teşebbüs idüp an-

cak ma’rifet-i Rabb marifet-i nefse merbût 

olduğunu Hazret-i Şâh Aliyyü’l-Murtazâ 

cümleye duyurmuşdur. Nitekim Men arefe 

nefsehû fekad arefe Rabbehû buyurmuş-

dur. Ve cümle harekât ve sekenât akvâl ve 

ef’âl ve akâ’id ve ahlâkın cümlesinde Haz-

reti Peygamber’e tâbi’ olunup nûr-ı îmân ve 

huzûr-ı irfân ile cümle gönülleri doldurmuş-

dur. Rıdvânu’l-lâhi teâlâ ‘aleyhim ecma’în.

Emmâ ba’d [3] bu risâle-i devriyyenin 

tertibine bâ’is-i irfân hakiki ba’zı ihvân-ı 

bâ-safâ ve hallân-ı ehl-i vefâ hazretlerinin 

işâret ve iltimâsıyla mübâşeret olunup eh-

line ma’lûm olan şehâdet kasiyyesinin her 

ne kadar eyyâm-ı ma’lûm ise de mevsimi 

beyân olmadığından gizli genc mesâbesinde 

bulunmuş olmağın ve bu gizlü genc olan 

mevsimin izhâr olunmasına emr ve işâret 

eyledikleri ecilden bir eser-i hayr olmak üzre 

el-me’mûr ma’zûr-ı masadakınca mihmân 

imkân beyânına şürû’ olunarak münâsib 

iktizâ eylediği üzre devriyye-i âlem-i 

mükevvinât ve bazı fevâ’id ki fukarâ-i bâline 

ve meşâyih-i izâm ehlulllah efendimiz haz-

retlerinin te’lif ve tasnif eylemiş oldukları 

kitablardan derc ve ilhâk olundı. Bu fakîrü’l-

hakîr Mehmed Ali Cemâl ve nâçiz-i an-asl-ı 

atîk cumavî ve muhâcir-i gülşen-âbâdı ve 

sitt-i kâtibde kalem ve yed-i kuvâsında tîr ü 

kemân münâbesinde oldığımızda reyb yok-

dur. [4] 

Zira ki bâde-i mecâzî ile mest olan ki-

mesnenin mestligi hâlinde ba’zı kelâm ey-

lese ol kelâm kendi fiiliyle değildir. Bâde 

söyletdi dirler ve muğmi-i alîm olan bi’l-

ihtiyâr kelâm söylese cin söyletdi dirler, 

sözini mazûr görürler. Bu cihetden evliyâ 

Hakk’ın kudret eli ve kudret dilidir. Nite-

kim hadîs-i kudsîsinde buyurur; İzâ ahbibtü 

abden küntü lehü yeden ve lisânen. Ya’ni 

hangi abdime muhabbet eylesem eli ve dili 

ben olurum buyurur. Pes bunca vakitden 

berü genc münâsebesinde bulunan mevsimi 

şehâdet kaziyyesini bu hakîrin lisânından 

söyleyen anlar olsa aceb mi olur? Zîrâ ki 

Kur’ân-ı Azîmü’ş-şân’da buyurulmuşdur; 

(Esta’izü billah) Ve mâ rameyte iz ramey-

te ve lâkinnallâhe ramâ bu mânâya şâhiddir 

ve dahi buyurmuşdur ki: Ve lillâhi mâ fi’s-

semâvâti vemâ fi’l-ard ve ilallâhi turceul-

umûr. Lehû Mülkü’s-Semâvati vel’Ard ve 

ilallâhi türceul-umûr. İnnallâhe lâ yahfâ 

aleyhi şey’un fi’l-ardı [5] ve lâ fi’s-semâ’. 

Hüvellezî yüsavviruküm fi’l-erhâmi key-

fe yeşa lâ ilâhe illâ hüve’l-azîzü’l-hakîm. 

Hüve’l-evvelü ve’l-âhir u ve’z-zâhiru ve’l-

bâtınü ve hüve bi külli şeyin alîm. Ve lillâhil 

meşriku vel magribu fe eynemâ tuvellû fe 

semme vechullâh (vechullâhi) innallâhe 

vâsiun alîm (alîmun.) Ve dahi mütâlaa ey-

leyen cümle ehl-i vefâdan mercûdur ki 

hata ve hâlini rü’yet eyledikde vukû bulan 

hatâsının tashîh idüp dâmen-i afv ile mestûr 

buyurup zikr-i hayr ile yâd ideler. Zira el-

insân mahalli’n-nisyân buyurulmuşdur: Ve 

ma tevfîkî illa billah aleyhi tevekkeltü ve 

ileyhi ünîb. 
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Ey tâlib-i esrâr-ı ilâhî ve ey râgıb-ı 

hakâyık-ı nâmütenâhî ma’lûmun olsun ki; 

mahremdir bahâr-ı gülşen-i gam. Tesmî-i 

dil-keşi âh demâdem. Vaka-i dil-sûz deşt-i 

Kerbelâ vü hâdise-i katl-i Hüseyin bin 

Aliyyü’l-Murtazâ. Ol kıdve-i hânedân-ı 

risâlet ve zübde-i dûdmân-ı nübüvvet ve ol 

makbûl-i Hazreti Rabbi’l-âlemin ve ciger-

kûşe-i seyyidü’l-mürselin. [6] Ve zübde-i 

seyyid-i evliyâ ve nûr-ı dîde-i Fâtımatü’z-

Zehrâ ve güzîde-i âl-i âbâ. Ol hazret ki 

gerçi hicretin altmış tarihinde şabânü’l-

mu’azzamın dördünci gününde şeb-i cum’a 

tehiyye-i esbâb-ı sefer kılup Kerbelâ’da 

şehâdet ümîdiyle sâ’at-i sa’d-i ihtiyâr iderek 

azm-i râh-ı Hicaz olup altmış bir tarihinde 

mâh-ı muharremin onuncı cuma güni vakt-i 

zuhurda şerbet-i şehâdeti nûş eylediği 

berâhin-i kaviyye ile mübîndir. Ancak sene-i 

hicriyenin devriyâtı münâsebetiyle vukû-ı 

şehâdet hangi mevsimde olduğu gizlü genc 

mesâbesinde bulundığı cihetle bu mevsi-

min zâhire ihrâcı zımnında ihvân-ı bâ-safâ 

ve muhibbân-ı âl-i âbâ bu kemter nâciz-i bî-

çâreden iltimâs eylemiş olduklarından işbu 

sene-i şemsiye ile sene-i kameriye miyânında 

bir senede takrîben on bir yevm tefâvütleri 

cihetle mevsim-i şehâdet mestûr bulunmuş. 

Halbuki ol husûsı kemâl-i dikkatle teteb-

bu’ olundukda hicret-i nebeviyenin altmış 

birinci senesinde muharremü’l-haramın 

ibtidâsı şehr-i teşrîn-i evvelin birinci günü-

ne tesâdüf itmiş olmakla ol hâdise-i vaka-i 

dil-sûz-ı Kerbelâ teşrîn-i evvelin [7] onuncı 

güni cum’a câm-ı kesme sahbâ-yı şehâdet-i 

kübrâ İmam-ı Hüseyin Efendimiz Hazret-

lerinin şehadeti vukû bulmuş olur. Vallahu 

a’lemü hakikate’l-hal.

Ey azîz malûmun olsun ki; hükemâ-yı 

ehlullah buyururlar ki mümkün değildir ki 

mevcûd-ı ma’dûm ola. Bil ki mevcûd hemîşe 

mevcûd ve ma’dûm hemîşe ma’dûmdur. 

Lâkin mümkündür ki mevcûd bir merte-

beden bir mertebeye ve bir haletden bir ha-

lete intikâl ve tebeddül eyleye müfredât-ı 

mürekkebât olup mürekkebât-ı mazarrât 

oldığı gibi pes avâm-ı nâsıl bu tebdilâtı 

seyr itdikde zan iderler ki ma’dûm mevcûd 

olur veya mevcûd ma’dûm olur. Halbuki 

ma’rifet-i Rabb ma’rifet-i nefse merbût ol-

dığı gibi ma’rifet-i nefs dahi mürşid-i kâmil 

dâmenine teşebbüs iderek anın terbiyesiyle 

olursa...

Ey azîz malûmun olsun ki; anâsır-ı 

erba’a tedrîc ile tebdîl olur. Nitekim nâr 

mürûr-ı eyyâm ile sûret-i hevâya girüp nâr-ı 

hevâya münkalib olur ve hevâ dahi tedrîc 

ile hevâ’iye suretini terk idüp mâye-i sure-

tine girüp hevâ mâ olur ve su dahi tedrîc ile 

türâbiyye suretini tutup mâ ve türâb olur. 

Türâb dahi nâriye suretine girüp türâb nâr 

olur bu tarîkle ve aksiyle anâsır-ı erba’a 

bir suretden bir surete [8] münkalib olur. 

Tâ ki yine kendi suretine intikâl iderler ve 

bu tebdîl suret-i anâsıra istihâle dirler ki 

delâ’il-i istihâle-i anâsır zâhirdir. Amma ate-

şin havaya münkalib olduğuna delil-i rûşen 

budur ki yandıkda alevleri alev semtine 

meyl ile gidüp havaya münkalib olurlar. 

Eğer ateş havaya münkalib olmasaydı her 

şem’anın alevi bir hatt-ı muttasıl ruşen olup 
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küre-i havanın miyânında hutût-ı imtisâl 

zevke girüp küre-i nâra muttasıl olurlardı. 

Lakin çünki bu şulelerin buyûseti hava-

nın rutubetine nisbetle kalîldir. Anınçün ol 

anda buyûset nâr-ı rutûbet havaya tebeddül 

idüp ol şuleler hava olurlar amma havanın 

mâye münkalib oldığına delil aleni budur 

ki bahar ve güz faslı sabah vaktinde nebâtât 

üzerinde olan rutûbetine ana şebnem-i vech 

derler. Ol havadır ki seher vakti bârid olup 

mâye münkalib olmuşdur. Zira ki hararet-i 

hava burûdet-i mâye mübeddil olsa hava 

mâ olur ve amma âbın hâke münkalib [9] 

oldığına delil budur ki katarât-ı emtâr nâzil 

oldukda ibtidâ katreler hâke vâsıl olur. Ol 

katreler hâk olup nâ-bedîd olur nitekim 

müşâhede olunur. Ol katarâtın rutûbeti 

hâkin yübûsetine nisbetle kalîl ve mağlûb 

olup fi’l-hâl rutûbet katarât-ı yübûset hâke 

tebeddül idüp âb hâk olur. Ba’de katreler 

kesret bulup rutubet gâlip oldukda hâk ol-

mayup tîn olur ve amma hâkin ateş oldığına 

delil-i vâzıh budur ki nebât ve eşcâr eczâ-yı 

anâsırdan mürekkeb olup cüz’-i hâk anlarda 

ziyâde bulunmuş iken hatb nâr ile yandık-

da nâra münkalib olup hassa-i hâkden ekall 

maddi kalur ve bazı mevâzı’de bedel-i hatab 

mecr yakarlar ve anın hasusları ekall kalır. 

Pes Hak Te’âlânın emr ve te’sîriyle eflâk 

ve nücûm devrân ve hareket idüp anâsır-ı 

erba’ayı istihâle-i mezkûre üzre biri birine 

mümzic ve tahmîr itmişlerdir. Tâ kim izdivâc 

ve imtizâc anâsırdan ibtidâ [10] ma’deniyât 

hâsıl olup andan nebâtât peydâ olup an-

dan hayvânât vücûda gelmişdir ve hay-

van kemâlini buldukda insan zâhir olmuş-

dur ve bu ecrâm-ı mürekkebâtın merâtib-i 

erba’a-i mezkûresi miyânında mutavassıt 

mürekkebât vardır. Amma ma’deniyât ile 

nebâtât arasında mutavassıt mercandır. Zirâ 

ki salâbetde mecr gibidir ve dünya gibi zerre 

bunda ka’r-ı deryâdan bütün vech-i mâdan 

yukarı gelüp yâbisî oldukda berk olur ve 

amma nebâtât ile hayvânât arasında muta-

vassıt nahl-i hurmadır. Zira ki evvel nebât 

iken hayvan gibi müzekkerine mukârin ol-

madıkça neticesi hurma olmaz ve başını katl 

itseler helâk olup kurıyup berk-i bârî kal-

maz ve ammâ hayvânât ile insan arasında 

mutavassıtların izhârı meymûndur. Zira ki 

cümle azâsı şi’r ve zenebden ma’adâ birûnî 

ve derûnî insana müşâbihdir ve bu mutavas-

sıtların vücudunda hikmet budur ki her biri 

gedâ mertebesi esfelinden nihâyet-i a’lâsına 

vâsıl olup merâtib-i mevcûdât [11] ol teselsül 

birle müretteb ola ve mertebe-i insâniyede 

nihâyet bula. Pes devr-i zamânın tetimme-

si zübde-i eczâ-yı cihân vücûd-ı insandır ve 

âbâ-i seb’a-i ulviyenin ve ümmehât-ı erbaa-i 

süfliyenin ve mevâlid-i selâse-i mürekke-

biyenin hülâsa-i netâyici beden-i insandır. 

Belki illet-i gâye-i her dü cihân ancak hazreti 

insandır ve bu eflâk ve anâsır ve mevâlid-i 

selâse anın kaşrı ve zarfı ve kabıdır ve insan 

cümlesinin nehy ve mağzı ve leblebâbıdır ve 

cemî’ eşyâ hâdim-i insandır ol mahdum mü-

kerremdir ve azîz ve şerif ve muhteremdir. 

Zira ki ol cümleden ahsen ve âlemdir. 

Ey aziz malûmun olsun ki; ehl-i hik-

met mebde’ ve ma’âdî bildirüp buyururlar 

ki feyz-i âmm olan vücûd-ı sârî içün akl-ı 

külden ukûl-i tis’aya ve anlardan nüfûs-ı 
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tis’aya ve anlardan eflâk-ı tis’aya ve anlar-

dan tabâyi’-i erba’aya ve anlardan anâsır-ı 

erba’aya tâ hâke gelinceye kadar mecmû-ı 

tarîk-i mebde’dir ve hâkden ma’dene ve an-

dan nebâta ve andan hayvâna ve andan in-

sana ve andan insan-ı kâmile gelinceye dek. 

[12] Bunlar cümlesi tarîk-i ma’tıfdır. Pes nûr-ı 

ilâhî ve feyz-i nâ-mütenâhî mertebe-i ehadi-

yetden ukûl üzre ve anlardan nüfûs üzre 

ve anlardan eflâk üzre ve anlardan tabâyi’ 

üzre ve anlardan anâsır ve hâk üzre nâzil ve 

fâyiz olur ki buna mebde’ ve kavs-i nüzûl 

dahi dirler ve ba’de hâkden ma’dene ve an-

dan nebâta ve andan hayvana ve andan in-

sana ve andan insan-ı kâmile su’ûd ve rücû’ 

idüp insan-ı kâmilden hazreti Hakk’a vâsıl 

olur. Bu hemân ol nûr-ı ilâhîdir ki ibtidâ o 

makâmdan gelüp bu makâmâtı geçüp yine 

kendi makâmına girüp devresini tamam 

ider. Küllü şey’in yerci’u ilâ aslihî fehvâsınca 

o nûr aslına gider ve evvelki mezîdü’l-emr 

ve ilahi su’ûd buyurulmuşdur. Bu vücûd-ı 

sâriyenin emrî devri oldığın duyurmuşdur 

ve bu rücû’a miâd ve kavs-i urûc dahi dirler. 

Pes muhabbet-i asliye hükmiyle ve hakâyık-ı 

künye tevcîhâtıyla sârî olan vücûd-ı âmm 

edvâr ve mezâhirin her birine vâsıl olduk-

ca ol tavrın sıbgıyla munsıfı [13] ve ol maz-

harın hasâsıyla muttasıf olur. Bu şiryân 

ol vücûd-ı âmmın tenzîlâtından ibâretdir. 

Amma ol vücûd ki dünyâda kâmil olsa ge-

rekdir. Anın seyri ukûle ve nüfûs ve eflâk ve 

anâsırdan hâke gelinceye dek sür’atle olup 

tenzîlâtında avk olmaz ve hâkden ma’den ve 

nebât ve hayvan ve insan-ı kâmile gelinceye 

dek metârib-i suûdunda sür’atle gelir. Birin-

de müte’allik olup kalmaz. Amma ol vücud 

ki anın kemâle ermeğe liyâkati olmaz. Anın 

seyri merâtib-i nüzûl ve urûcunda avk olup 

kemâlini bulmaz. Ol merâtib-i nüzûlünde 

kâh sûret-i nârda ve kâh sûret-i havada ve 

kâh sûret-i mâ’da ve kâh sûret-i hâkda nice 

avâyık birle avk olur ve merâtib-i urûcunda 

dahi kâh sûret-i ma’dene ve kâh sûret-i 

nebâtda ve kâh sûret-i hayvanda suret-i in-

sana gelüp kemâl erinceye değin günâgûn 

alâyık ile habsolup kalur. Meselâ ol vücûd-ı 

sârî âlem-i nebâta duhûl iderken [14] ba’zı 

âfât-ı ârız olup nebât olamaz. Yahud nebât 

olur lâkin kemâline ermezden mukaddem 

fâsid olup nebât âhire muhtâc olur ve kâh 

olur ki i’tidâlden ba’îd olan nebâta red olu-

nup akl-i hayvâna layık olmaz ve kâh olur 

ki akl-i hayvana kâbil olur. Lakin kable’l-akl 

zâ’il olur ve bu tarîk ile nice yıllar müte’allik 

olur ve kâh olur ki bir hayvan kâbil-i akl-i 

insan olur iken kable’t-tenâvül ol hayvan 

fâsid olur ve hayvanı insan mertebesine 

nakl itdirmekden mâni’ olur. Ve kâh olur 

ki insan merâtibine nakl ider. Lâkin kemâl-i 

mertebesine vâsıl olamaz ve akl-ı küllî bula-

maz. Dünyaya hayvan gelür nâdân gider ve 

kâh olur ki merâtib-i urûcı tay idüp hâkden 

eşcâra gelüp süratle fevâkih sûretine girüp 

gıdâ-yı insan olup nutfe şeklini bulup insan 

suretine gelür. Âkıl ve ârif olur lâkin akl-ı 

evvele vâsıl olamaz ve kemâlini bulamaz ve 

kâh olur ki sür’atle hınta vesaîr ve erzak şek-

line girüp [15] ve me’kûlât insan olup meni 

suretin bularak rahm-i mâderde dolup ala-

ka ve mudga olup şekl-i insana gelüp âkıl 

ve kâmil ve ârif olur ve akl-ı evvele vâsıl 
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olup urûcı tamam hâsıl olur ve bu vücud-ı 

şerîfin ibtidâ-yı urûcı ma’deniyât olmuş-

dur ki anların ibtidâsı tîn-i lezezdir. Ba’de 

andan merâtib-i ahcâra terakkî ve andan 

cevheriyâta vâsıl olmuşdur ki demür tunc ba-

kır kalay gümüş altun gibi ma’deniyatdır ve 

ba’de la’l ve yakut ve zümrüd gibi cevâhirin 

merâtibine su’ûd itmişdir ki tâ mercana va-

rup andan âsâr-ı nebâtiyeden neşv ü nemâ 

bulup ol mertebeden dahi urûc idüp to-

humsuz biten nebâtât mertebesine gitmiş-

dir. Ba’de tohum ile biten nebâtâta ve andan 

suret-i eşcâra ve andan tâ nahl-i hurmaya 

varup andan merâtib-i hayvana urûc iderek 

nicesin ol merâtibde muamere olmuşdur. 

Tâ ki fiil ve suretde insana müşâbeheti olan 

nasnas ve maymun mertebesin bulmuşdur 

ve ol mertebeden dahi urûc idüp [16] suret-i 

insana gelmişdir.

Pes ol insan ki merâtib-i kemâlin suret 

ve sîretinde terakkî idüp insan-ı kâmil mer-

tebesine gidüp ahlâk-ı ilâhiyye ile dolmuş-

dur ve ol kemâl-i ma’rifete irüp akl-ı külle 

vâsıl olmuşdur ve bu vücûd-ı sârî bir daire 

şeklinde resmolunup anın ibtidâsı akl-ı ev-

vel ve intihâsı insan-ı kâmil kılınmışdır. 

Pes daire-i vücûdun âhiri evveline ge-

lüp insan-ı kâmilde muttasıl olup tamam 

bilinmişdir. Amma feyz-i Rabbânî cem-i 

mevcûdâta beraber olup herkesi kabiliyeti 

kadar feyz-i feyyâza nâ’ildir. Çünkü vücûd-ı 

sârî olan feyz-i Rabbânî mezâhir-i müte-

nevviadda zuhûr idüp merâtib-i kesîreye 

mukterin olarak her mazhar ve sûretin sıb-

gıyla boyanup muktezâsınca pertev salup 

bir vücûd iken sûr-ı muhtelife ile zuhûra 

gelmişdir ve her nesnenin bir ismi vardır 

ki ol isim ana Rabb olmuşdur ve her kim ki 

özini mürşid-i kâmile teslim itmeyüp kendi 

Rabb-i mukayyedi terbiyesinde kalmış ise ol 

kimse Hakk’ı unudup hod-perest olmuşdur. 

[17] Ve cemî’ evkâtda âlem halkıyla cenk ve 

cidâl idüp kendüyi inkâr ve i’tirâzı ateşine 

salar ve tedbîr-i umûr ile bahr-i gamûma 

dalmışdır ve her kim ki kendi Rabbanî terbi-

yesinden çıkup mürşid-i kâmil terbiyesiyle 

Rabbü’l-erbâb dairesine dahil olup sübha-i 

tabi’atından kazâ-yı ruha gelüp ol kimse 

sanem-i nefsin kesr idüp samed perest ol-

muşdur ve cemî’ evkâtinde cümle halk ile 

sulh ve ıslâh kılup tefvîz-i umûr ile her gam-

dan âzâd olup sa’âdet-i ebediye ile insan-ı 

kâmil olup akl-ı külle vâsıl olup devresini 

tamam idüp her murâdı hâsıl olmuşdur ve 

bu devriyyâtın hakkında Hazreti Niyâzî bu-

yurur ki; 

Devr idüp geldim cihâna yine bir devrân ola

Ben gidem bu ten sarâyı yıkılup virân ola

Bahr-i cân tuğyân idüp cismim gemisin tâğıda

Yirler altında bu cismim hâk ile yeksân ola

Dört yanımdan nâr bâd âb hâk ide hücûm

Benliğim anlar alup bu varlığım tâlân ola

[18] Dağıla terkibim otuz iki harf ola tamam

Nokta-i rûhum kamûnun gevherine kân ola
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Bu vücûdum dahı kalkup âyetle yükler gibi

Şeş cihetim açılup bir haddi yok meydân ola

Cümle efkâr havâsım haşr olup ol arsada

Kalkalar hep yeniden sankim baharistân ola 

Yevm-i tublâ’dur o gün her mânâ bir sûret gi-

yüp

Hem kimi sebze kimi hayvan kimisi insan ola

Kabrime yârân gelüp fikr ideler ahvâlimi

Her biri bilmekde hâlim vâlih ü hayrân ola

Her kim ister bu Niyâzî derdmendi ol zaman

Sözlerini okusun kim sırrına mihmân ola

Ve dahi mümkündür ki vâcibü’l-vücûd 

ile mümkinü’l-vücûdı bir daire farz idesin ki 

anı bir hatt-ı müstakîm iki berâbere taksîm 

ider ve ana hatt-ı mevhû ve kutr-ı daire dir-

ler. 

Pes bu hatt ile bir daire iki kavs [19] şek-

linde görinür. Çünki bu heste-i mevhûmdan 

ibâret olan hatt-ı mevhum rücû’ vaktinde 

asla vüsûl ile meyâneden ref’ olunur. Pes 

şekl-i dâire-i vücûd kemâ hüve bir görünür. 

Ve Kâbe kavseyn ev ednâ setri anda bilinir 

ve sûret-i dâireteyn budur:
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DİNLER vE MİTLERİN İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA 

ALEvİ-BEKTAŞİ İNANCININ MİTİK YAPISI1

THE MYTHICAL STRUCTURE OF ALEVI-BEKTASHI BELIEF 
IN THE CONTEXT OF THE RELATIONSHIP BETWEEN 

RELIGIONSAND MYTHS

1Sibel KUŞCA2

ÖZET

Alevi-Bektaşi inancını senkretist yapısı 

ve kültürel değerleri bakımından ele alan bu 

çalışmada, inanç sistemi içerisinde asırlar 

içerisinde oluşmuş mitik yapı ana hatları ile 

ortaya konmaya çalışılacaktır. Yaşayan bir 

inanç sistemi olan Alevi-Bektaşi inancının 

mitolojik açıdan değerlendirilmesi için din-

ler ve mitler arasındaki ilişkinin açıklanması 

gerekmektedir. Bu nedenle Türkiye akade-

misinde şimdiye kadar yeterince gündeme 

gelmemiş, tartışılmamış bir problematik 

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

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

olan dinler ve mitler ilişkisi de çalışmanın 

çıkış noktasında konumlandırılmıştır. 

Alevi-Bektaşiliğin çok katmanlı yapısını 

ve kökenlerini ortaya koymak için öncelik-

le yarattığı mitler derli toplu bir çerçevede 

ortaya konulmalıdır. Bu eksikliğin gideril-

mesine katkı sağlamayı amaçlayan bu ça-

lışmada Alevi-Bektaşi inancındaki, yaratılış 

mitleri, Hz. Ali algıları, Hz. Fatıma ve Hacı 

Bektaşi Veli kültleri, Kırklar Meclisi anlatısı, 

tenasüh inancı, don değiştirme figürü ile sa-

yıların ve hayvan figürlerin anlam dünyala-

rı üzerinde durulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Alevi-Bektaşilik, 

Mitoloji, Senkretizm, Hz. Ali, Kırklar Mec-

lisi.

ABSTRACT

In this study, which discusses the Alevi-

Bektashi belief with regards to its syncretis-

tic structure and cultural values, it will be 

tried to reveal the outlines of mythic struc-

ture formed in this belief for centuries. In 
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order to evaluate the Alevi-Bektashi belief 

in terms of mythology, it is necessary to en-

lighten the relationship between religions 

and myths. Therefore, the relationship be-

tween religions and myths, a problematic 

that hasn’t come up and discussed enough 

in Turkey academia up to now, is placed on 

starting point of the current study. 

In order to reach to the multiply struc-

ture of Alevi-Bektashi belief and its origins, 

its myths should be presented trimly at first. 

In the current study that aims to contribute 

to the fulfilment of this deficiency, myths 

of creation, perceptions of Hz. Ali, cults of 

Hz. Fatima and Hadji Bektash Veli, “Kırklar 

Meclisi” myth, reincarnation belief, meta-

morphosis belief, and semantic worlds of 

numbers and animal figures of Alevi-Bek-

tashi belief are addressed. 

Keywords: Alevism-Bektashism, My-

thology, Syncretism, Ali, “Kırklar Meclisi”.

Toplumların kabul ettiği birtakım inanç-

ları ve davranışları düzenleyen, insanlığın 

“bilinmeyenle”, kutsal olanla kurduğu bağ 

olan din, insanın tarih boyunca değişim gös-

teren algısına dair ipuçları ile doludur. Bu 

nedenle dinler tarihçisi Ninian Smart’ın da 

vurguladığı üzere “insanlık tarihini ve ya-

şamını anlamak için dini anlamak gerekir” 

(Smart, 1996: 1). İnsanın kutsal olarak kabul 

ettiği değerleri, kutsala ilişkin tecrübelerini 

dikkate almadan insan yaşamını ve davra-

nışlarını anlamak mümkün değildir. İnsan-

lık tarihiyle bu denli iç içe olan din kavramı, 

kimi zaman nesnel ölçütlerle ele alınsa da 

çoğunlukla kişisel düşüncelerin, inançların 

etkisi altında incelenmiştir. Sosyolojik veya 

teolojik bakış açılarıyla oluşturulmuş birçok 

din tanımı vardır. Fakat din kavramı, top-

lumsal yapısı gereği öznel bakış açılarına el-

verişlidir. Bu duruma dikkat çeken Erdoğan 

Fırat’a göre;

“Din kelimesine verilen mana onu tarif 

eden kişinin gayesine göre değişmektedir. 

Bir dindar için, bir kelamcı için, bir muta-

savvıf için dine verilen manalar farklı oldu-

ğu gibi, dini incelemek isteyen bir sosyolog 

için, bir antropolog için, bir psikolog için de 

farklı manalar vardır. Dinle ilgilenen herkes 

onu kendi alanı ve amaçları doğrultusunda 

tarif etmek temayülündedir” (Fırat, 1989: 

34).

Bu öznelliğe rağmen dinin göz ardı edi-

lemeyen ve hemen her tanımda değinilen 

özellikleri de vardır. Genellikle doğaüstü 

olana yönelen geleneksel bir yapı olarak 

din; Tanrı, öte alemler, cennet, cehennem 

gibi kutsiyet yüklediği metafizik kavram-

lar aracılığıyla yaratılış, ölüm, evren, yaşam 

gibi olguları açıklar ve toplumsal yaşam-

da düzenleyici bir rol üstlenir. İnsanın du-

yularla algıladığı maddi dünyanın ötesini 

kavrama çabasının bir sonucu olarak dinsel 

düşünce doğaüstü olana yönelmiştir. Bu 

noktaya dikkat çeken Emile Durkheim da 
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“tabiatüstü”nün dini olanın ayırıcı bir özel-

liği olduğunu savunur. Durkheim’a göre;

“Dini olan her şeyin, ayırt edici özelliği 

olarak kabul edilenlerden biri, “tabiatüstü” 

düşüncesidir. Bununla, anlama kapasite-

mizi aşan eşya düzeni kastedilir; tabiatüs-

tü gizemin, bilinemezin, ya da anlaşılamaz 

olanın dünyasıdır. O zaman din, bilimin ve 

genel olarak açık düşüncenin sınırları dışın-

da kalan her şey hakkında bir tür spekülas-

yondan ibaret bir şey demektir” (Durkheim, 

2005: 43).

Durkheim’ın spekülasyon olarak nite-

lendirdiği doğaüstüne ilişkin açıklamalar, 

yani din, standart bir yapı içinde değildir. Bu 

kavram, bir Hristiyan’ın ya da bir Budist’in 

zihninde aynı imgeyi canlandırmaz. Dolayı-

sıyla her dinden insanlar tarafından kabul 

görecek bir din tanımı yapmak neredeyse 

imkansızdır. “Tanrı”, “kutsal” gibi en temel 

kavramlar ile birlikte din, en küçük detayına 

kadar farklı farklı şekillerde kabul görmüş 

ve algılanmıştır. 

Şüphesiz dinle ilgili en önemli kavram-

lardan biri Tanrı kavramıdır. Genellikle 

dini tanımlarken en temel öğe olarak kabul 

gören Tanrı algısı, yaşayan veya geçmişte 

kalmış birçok inanç sisteminin kutsal algı-

sı ile örtüşmez. Bu nedenle Tanrı merkezli 

bir din tanımı, birçok dini, örneğin mutlak 

ya da kutsal varlığını doğada bulan dinleri, 

dışarıda bırakan bir tanım olacaktır. Dini, 

“kutsal fikrine dayalı olan ve müminleri bir 

sosyo-dinsel topluluk içinde birleştiren bir 

inançlar, semboller ve pratikler (örneğin ri-

tüeller) kümesi” (Marshall, 1999: 156) olarak 

nitelendiren Gordon Marshall’a göre; 

“Sosyologlar dini, bir Tanrı ya da tan-

rılara olan inançla değil, kutsala gönderme 

yaparak tanımlamışlardır ve buna neden 

olarak, böylesi bir tanımın toplumsal kar-

şılaştırma yapmayı olanaklı kıldığına işaret 

ederler, örneğin, Budizm’in bazı versiyonla-

rında Tanrı inancı yoktur. Din, bireysel ve 

araçsal olduğu için büyüyle de karşıtlık için-

dedir” (Marshall, 1999: 156). 

Marshall’ın verdiği Budizm örneğinde 

görüldüğü üzere Tanrı kavramı din algısın-

da vazgeçilmez ve birincil unsur değildir. 

Buna karşın kutsallık, Tanrı düşüncesinden 

daha merkezi ve kapsayıcı bir kavramdır. 

Tapınılan varlığın yapısında farklılıklar ol-

duğu gibi Tanrı inancı olan toplumlar ara-

sında da Tanrı’nın temel nitelikleri bakı-

mından değişkenlik gözlenmektedir. İnanç 

sistemlerinde toplumdan topluma değişen 

Tanrı algısında göçebelikten devlet yapısına 

kadar birçok unsur belirleyici olmuştur. 

Mutlak varlığın çeşitliliğini göz önünde 

bulundurarak yapılan tanımlardan biri de 

teolog Albert Réville’e aittir. Réville’e göre; 

“Din, insan zihnini; dünyanın ve kendisinin 

hakimi kabul ettiği, bağlı bulunduğunu his-

setmekten zevk aldığı gizemli bir ruha bağ-

layan bir his ile insan hayatının belirlenme-

sidir” (Réville, 1884: 25). Réville kullanmayı 
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tercih ettiği “gizemli ruh” ifadesiyle kapsa-

yıcı bir tanım yapmıştır. Réville’in tanımın-

da yer alan “insan hayatının belirlenmesi” 

ifadesi ise dinin başka bir boyutuna dikkat 

çekmektedir. Din, düşünsel anlamda bili-

min sınırları dışında kalan alanlarda varlığı-

nı gösterse de uygulamada günlük hayata, 

insan yaşamına ve toplum düzenine ilişkin 

yaptırımlara sahiptir. Tüm inanç sistemleri 

belirli insan ihtiyaçlarından, birlikte yaşa-

manın gerektirdiği koşullardan doğmuştur. 

Din olarak adlandırılsın ya da adlandırılma-

sın kutsiyet atfedilen ve üstün bir dokunul-

mazlık alanına sahip olan kabuller, bir yan-

dan insanın algılama, açıklama ve inanma 

ihtiyacını karşılarken bir yandan da yaşamı 

şekillendirir. Bu özelliği ile de varlığını sür-

dürür. Toplumlar birlikte yaşayabilmek için 

gereksinim duydukları kuralları, insanlık 

tarihi boyunca çoğunlukla dine dayandır-

mış, hatta sosyal düzeni kurmak adına ken-

di dinlerini yaratmışlardır. Bu durum, Emir 

Kuşcu’nun kutsala ilişkin yorumlarında 

şöyle ifade edilmektedir;

“Din sadece teolojik ve metafizik bir 

varlık değildir, fakat ayrıca toplumsal ve 

kültürel bir inşadır. Din sadece toplum ta-

rafından üretilmez, fakat toplum da din ta-

rafından üretilir. Toplum dini bir niteliğe 

sahip olduğundan, dini topluma atfetmek, 

pozitivist indirgemeciliğe sapmak anlamına 

gelmez” (Kuşcu: 2011: 165).

Kuşcu’nun da belirttiği gibi din ve diğer 

toplumsal dinamikler birbirleriyle yakın iliş-

ki içindedir. Birbirlerinin yapıları üzerinde 

belirleyici rol oynarlar. Ancak tüm toplum-

sal dinamikler içerisinde din, taşıdığı kutsi-

yetle daha farklı bir yere sahiptir. Özellikle 

insan davranışları üzerinde önemli yaptı-

rımları vardır. İyi-kötü, doğru-yanlış algı-

ları, günlük yaşama ilişkin pratikler dinin 

kurallarıyla varlığını hissettirdiği alanlardır. 

Din ile toplumun birbirini var eden etkile-

şimi bağlamında dinin, varlığını toplumsal 

düzeni sağlama gayesine borçlu olduğunu 

söylemek mümkündür. İnsanın var ettiği 

din, insanüstü bir kurum olarak dokunul-

maz bir yere yükselmiştir. Kutsalın yarattığı 

kolektif otorite bireylerin üstünde bir güce 

erişmiştir. Kutsala yönelik algılar birtakım 

özellikleri ile birbirinden ayrılmış ve dolayı-

sıyla farklı inanç sistemleri meydana gelmiş-

tir. Bu farklılıklar içinde her toplum kendi 

kutsalını merkeze koymuş, hakikati kendi 

kutsalıyla ilişkilendirerek algılamış ve di-

ğerlerini yanlış olarak kabul etmiştir. Şinasi 

Gündüz’e göre, inanç sistemleri kimi zaman, 

kendi kabullerine uymayan tapınçları yok 

sayma ve kötüleme amacıyla “mitos” ifade-

sine başvurur. İnanç sistemleri herhangi bir 

bilinmeze ilişkin açıklama yaparken kendi 

ifadelerini mutlak hakikat içeren bilgi, di-

ğerlerini ise mitos olarak tanımlamaktadır. 

Bu davranışın temelinde, her inanç sistemi-

nin kendini merkeze koyması ve pozitivist 

paradigmanın etkisiyle, mitlerin insan eliyle 

üretilen bilim dışı, hakikat dışı kurallar ola-

rak kabul görmesi yatmaktadır (Gündüz: 

2009: 18-19). 
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Ayrıca mitoloji biliminin sistemleşme-

sinden önce nesnel bir ölçekte değerlendi-

rilmeyen mitler, uydurma hikayeler olarak 

kabul edilmekteydi. Bu durumun da dinle-

rin “mitos” kavramına yüklediği olumsuz 

anlam üzerinde katkısı olduğunu söylemek 

mümkündür. Ortak bilinç ürünü olan mit-

lere hak ettiği değer her zaman verilmemiş, 

kimi zaman bu kültür unsurları keyfi, uydur-

ma hikayelerden ibaret sayılmıştır. Kendine 

özgü bir mantık ve iç tutarlılık taşıyan, bir 

toplumu ve insanlığın kültürel mirasını ta-

nımak için önemle incelenmesi gereken mit-

ler, bu gibi yaklaşımlarla uzun süre bilimsel 

bir bakış açısından uzak kalmıştır. Ancak 

19. yüzyılda hak ettiği değere kavuşarak 

sistematik bir şekilde ele alınmaya başlan-

mıştır. Mitoloji alanının önemli isimleri mit-

lerin “gerçekliğine” vurgu yapmaktadır. Bu 

isimlerden biri olan din tarihçisi ve düşünür 

Mircae Eliade mit kavramının tanımlanması 

zor, karmaşık bir kültür gerçekliği olduğu-

nu belirtir ve geniş kapsamlı olduğu için en 

az kusurlu kabul ettiği şu tanımı yapar:

“Mit kutsal bir öyküyü anlatır; en eski 

zamanda, ‘başlangıçtaki’ masallara özgü za-

manda olup bitmiş bir olayı anlatır. Bir baş-

ka deyişle mit, Doğaüstü Varlıklar’ın başa-

rıları sayesinde, ister eksiksiz olarak bütün 

gerçeklik, yani Kozmos olsun, isterse onun 

yalnızca bir parçası (sözgelimi bir ada, bir 

bitki türü, bir insan davranışı, bir kurum) 

olsun, bir gerçekliğin nasıl yaşama geçtiği-

ni dile getirir. Demek ki mit, her zaman bir 

“yaratılışın” öyküsüdür: Bir şeyin nasıl ya-

ratıldığını, nasıl var olmaya başladığını an-

latır” (Eliade, 2001: 15-16). 

Eliade’nin ifadesine göre miti tanımakla 

“şey”lerin kökeni de tanınmış olur; çünkü 

mit yaşadığı dönemin gerçekliğini verir ve 

sanılanın aksine uydurma hikayeler değil-

dir. Eliade’nin tanımında dikkati çeken ger-

çeklik vurgusu, mitin dikkatle incelenmesi 

gerektiği düşüncesini taşıyan farklı tanım-

larda da görülmektedir. Antropolog Bronis-

law Malinowski de Eliade gibi mitlerin ger-

çekliğine vurgu yapar. Malinowski’ye göre; 

“Mit, vahşi bir topluluk içinde var ol-

duğu biçimiyle, yani ilkel biçimiyle yalnız-

ca anlatılacak bir öykü değil, aynı zamanda 

bir gerçekliktir. Modern romanlarda anla-

tılan türden basit bir kurgu değil, yaşanan 

bir gerçekliktir çünkü mitin altında yatan 

olayların uzak bir geçmişte ortaya çıktığına, 

dünyanın ve insanın yazgısı üzerinde etki-

sini sürdürdüğüne inanılır” (Malinowski, 

1998: 102). 

Mitler üretildikleri toplumlar içerisin-

de kabul edilmesi gereken gerçekler olarak 

algılanmıştır. İlkel insanın sosyal yaşamı, 

şahit olduğu doğa olayları, yaratılış ve bu-

nun gibi insana ve evrene dair olan pek çok 

olgu, mitlerin varlığı ile anlam kazanmış-

tır. Bir dinin mitik yapısından söz etmenin 

olumsuz bir saldırı olarak kabul edilmesinin 

temelinde de işte bu bilim dışı algı -mitlerin 

uydurma oluşu düşüncesi- yatmaktadır. 
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Mitler üzerine yaratılan bu algıyı de-

ğiştirmek mit bilimciler için oldukça zor 

olmuştur. Öyle ki antropolog David Bidney 

de mite yüklenen olumsuz değer üzerinden 

din ve mit arasında bir ayrım yapma yolu-

na gitmiştir. Bidney’e göre mit bilimsel ger-

çek tarafından yanlışlanabilen bir şey iken; 

inanç, test edilemeyen ve hiçbir doğruluk-

yanlışlık ya da gerçeklik bilgisi vermeyen 

öznel bir bilgidir. Bidney’in görüşüne göre 

inancın üç kategorisi vardır;

“İlk olarak doğruluğu kanıtlanabilen 

bilimsel bir inanç vardır. İkinci olarak, geç-

mişte ve günümüzde başkalarında kabul 

gördüğü halde doğruluğuna güvenmediği-

miz herhangi bir inanca karşılık gelen mit 

vardır. Nesnel olarak mit bilimsel gerçekle 

bağdaşmayan inanç anlamına gelir. Üçüncü 

olarak da bilimle mit arasında yer alan bir 

inanç dünyası bulunur. Allah’a inanç gibi 

dinsel inançlar ne bilimsel ne de mit ile il-

gilidir. Allah kavramı gözle doğrulanabilen 

bir nesneyi ifade etmediği için bilimsel bir 

kavram değildir. Bilimsel verilerde böyle bir 

varlığın bulunmadığını kanıtlayacak bir şey 

yer almadığı için bu kavram mitolojik bir 

varlık da değildir. Bu sebeple din temel ola-

rak inanç alemidir, ki bu inanç bilimsel ve-

rilerle uyumlu olabilir, fakat bilimsel gerçek 

düzeyine indirgenemez veya bilimsel veri-

lerle çürütülemez. Dini inancın bazı yönleri 

bilimsel verilerle bağdaşmıyor olabilir, örne-

ğin tabiat olaylarına sürekli müdahale eden 

çok sayıda antropometrik tanrılara inanmak 

gibi. Bu bakımdan tarihi dinlerle mit arasın-

da yakın bir ilişki olması gerekir” (Bidney, 

1994: 22).

Bidney’in bilimsellik arayışına karşın 

Malinowski son derece önemli kültürel bir 

güç olduğunu kabul ettiği mitin bilimsel il-

giyi doyurmaya yönelik olmadığını söyler. 

Zira mit toplumsal gereksinimlere dayalı, 

pratik gereksinimlere yardım eden, dinsel 

gereksinimleri ve ahlaksal özlemleri derin-

den doyurmaya yönelik eski bir gerçekliğin 

yeniden anlatılmasıdır (Malinowski, 1998: 

99-103).

Ayrıca Bidney her ne kadar dinlerle 

mitleri ayrıştıran bir nokta üzerinde dursa 

da sonuç itibariyle “tarihi dinler”in mitler-

le yakın ilişki içinde olduğunu kabul eder. 

Ancak, Bidney’in örneklediği üzere, bilimle 

bağdaşmadığı kesin olan inançların yaşa-

yan dinlerde de gözlemlenebilirliği göz ardı 

edilmemelidir. 

İnanç sistemlerinde mitolojiye yönelen 

bu gibi yaklaşımlar dinler ve mitler arasın-

daki ilişkinin küçük bir yansımasıdır. Mitler 

ile dinler arasındaki ilişki ve mitlerin dinler 

tarihindeki yeri bundan çok daha karmaşık 

bir yapıdadır. Mitler, efsane ve destanlar-

dan farklı olarak, diğer bütün inanç sistem-

lerinde olduğu gibi bilinmeyene ve kutsala 

ilişkin anlatıları üretir, evrene ve insana dair 

açıklamalarda bulunur. Ritlerle kutsalın tec-

rübesini yaşatırlar. Toplumların mitlerinin 

de dinlerle büyük oranda aynı malzemeleri 

kullandıkları görülmektedir. Bu iki kültürel 
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olgu da insanı, doğayı, evreni algılama çaba-

sıyla yüce varlıkları, yaratılışı, tufanı, sevap-

günah, ceza-ödül, kehanet gibi kavramları 

konu edinir. Mitler ve dinler üslup bakımın-

dan ele alındığında da yaklaşımların ben-

zerlik gösterdiği görülür. Hal böyleyken bu 

iki toplumsal olgunun birbiriyle yakın ilişki 

içinde olduğu görüşü dile getirilebilir. 

Din ve mitoloji ilişkisi veya dinin olu-

şumu üzerine fikir beyan eden uzmanların 

bir kısmı, mitlerin dinlerin kaynağı olduğu-

nu öne sürmüş, bir kısmı ise mitlerin din-

ler üzerinde herhangi bir etkisi olmadığını 

savunmuştur, mitlerde hiçbir dini unsur 

bulunmadığını belirtmiştir. Bu araştırmacı-

lar arasında, mitlerin, dinlerin oluşumunda 

büyük etkisinin olduğunu ifade eden Etien-

ne Gilson, mitlerin kendi başlarına din ol-

duklarını savunur. Gilson’a göre; “Mitoloji, 

gerçek felsefeye giden, yolun ilk basamağı 

değildir. Aslında mitoloji hiçbir bakımdan 

felsefe sayılmaz. Mitoloji, gerçek dine giden 

yolun ilk basamağını oluşturmaktadır; hatta 

o, kendi başına din olma hakkına sahiptir” 

(Gilson, 1987: 118). Gilson, insanın yaşamı 

açıklama çabaları olan felsefe, mitoloji ve 

din arasındaki ilişkiyi değerlendirirken mi-

tin ve dinin birbirleriyle hemen hemen aynı 

şey olduğunu belirtir. Ayrıca bu ifadelerden 

Gilson’ın mitolojiyi dinlerin kökeni olarak 

gördüğü sonucu da çıkarılabilir. Mitleri 

dinlerin kaynağı olarak gösteren görüşte 

özellikle Sümerliler gibi kadim uygarlıkla-

rın yaşayan dinler üzerindeki etkisine vur-

gu yapılmaktadır. Bu duruma dikkat çeken 

çalışmalardan biri de Muazzez İlmiye Çığ’a 

aittir. Çığ, “Kur’an ve Tevrat’ın Sümerdeki 

Kökeni” isimli kitabında, mitik olarak kabul 

edilen Sümer dininin günümüz dinlerine 

kadar nasıl evirildiğini şu şekilde anlatır;

“Sümerliler, bu tanrılar dünyası üzerine 

pek çok efsane geliştirmişler; şiirler yazmış, 

ilahiler bestelemiş, törenler düzenlemiş ve 

bütün bunları yazıya geçirerek zamanımı-

za kadar ulaşmasını sağlamışlardır. Onla-

rın kurdukları çok tanrılı din, yavaş yavaş 

tek Tanrı’ya dönüşerek, bugünkü dinlerin 

temelini oluşturmuştur. Fakat bu arada di-

ğer tanrılar da tamamıyla yok olmayarak bu 

dinlerde melekler, şeytanlar, cinler olarak 

varlıklarını korumaktadır” (Çığ, 2004: 14).

Muazzez İlmiye Çığ’ın bu iddiası bir-

çok araştırmacı tarafından dile getirilen bir 

görüştür. Karşılaştırmalı mitoloji çalışma-

larında Sümer mitolojisinin diğer uygarlık-

ların mitleri üzerindeki etkisi dile getirilir-

ken, karşılaştırmalı din çalışmalarında da 

yaşayan dinlerde varlığını sürdüren Sümer 

inançlarına dikkat çekilmiştir. Dinlerin ken-

dilerine ait mitleri olduğu görüşünü dile 

getiren Fuzuli Bayat ise Sümer, Akkad ve 

Avesta mitolojilerinin etkisinden bahseder. 

Bayat’a göre;

“İster politeist, isterse de monoteist din-

ler olsun oluşumunu mitolojiye borçludur. 

Mesela Yahudilerin dini olan Musevilik, Ya-

hudilerin veya komşularının oluşturdukları 

mitlerin bir terkibidir. Başka bir şekilde söy-
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lemek gerekirse Musevilik, Sami mitolojisi-

nin varisidir, denilebilir. Ancak Museviliğin 

şekillenmesinde Mısır mitolojisiyle beraber 

Sümer-Akkad ve Avesta mitolojilerinin de 

rolü büyük olmuştur” (Bayat, 2005: 80). 

Dinlerin, özgün birer din olarak var ol-

malarının yanı sıra, temel inanç unsurların-

dan bağımsız olarak kendi mitlerine sahip 

oldukları yaklaşımı da birçok araştırmacı 

tarafından kabul görmektedir. Bu yaklaşım, 

miti dinlerin içerdiği küçük bir unsur olarak 

kabul eder. Buna göre mitler yalnız efsane 

ve rivayetler toplamıdır ve geleneğin dine 

yansımasıdır. Mitlerin dinler içerisinde var 

olduğunu kabul etmesine rağmen, bu duru-

mun dinlerin kutsiyetine gölge düşürmesin-

den çekinen bu yaklaşım, mitleri geleneğin 

etkisi ile oluşan ve inanç sistemine sonradan 

eklemlenen bir yapı olarak değerlendirmiş-

tir. Buna göre Musevi mitolojisi, Hristiyan 

mitolojisi ve İslam mitolojisi gibi kavramlar-

la kastedilen şey bu dinlerin tamamen mitik 

oluşu değildir. Mitik olan ile dinin özüne 

ait olan arasında bir ayrım yapılmaktadır. 

Bu ayrımın sınırlarını çizmek için çoğun-

lukla vahiyi öz olarak kabul etme yoluna 

gidilmiştir. İslam ilahiyatçılarının, konuya 

bakış açıları da din ve vahiy ayrımı üzerine 

kuruludur. Bu yaklaşıma göre vahiy, dinin 

kültürel olgulardan bağımsız olan özüdür. 

Vahiylerin inmesinin ardından din kavramı 

bazı gelenekler içinde erimiştir. Dolayısıyla 

din, katışıksız olan vahiy anlamıyla kullanıl-

dığında mitler ile bir bağı kurulamaz. An-

cak dini gelenekleri mitlerle ilişkilendirmek 

mümkündür. Bu görüş, ilahiyatçı Mehmet 

Evkuran’ın Müslüman kültüründeki mito-

lojik unsurları incelediği tez çalışmasında 

şöyle değerlendirilmektedir;

“Vahiy anlamıyla din, asla mitoloji ile 

karıştırılmaz. Ancak ‘gelenek’ anlamıyla alı-

nacak olan ‘din’ kavramıyla mitoloji arasın-

da kimi etkileşimler ve özdeşlikler kurulabi-

lir. ... Mitos ile vahyi tefrik etme ölçüsünden 

mahrum bir araştırmacı için, mitoloji ile din 

arasındaki bu benzeşme problemini çözmek 

imkansızdır. Bu nedenle batılı araştırmacıla-

rın, mitoloji ile dinleri aynileştirme gayret-

leri batı kültürü için entelektüel ve teolojik 

bir kaosa yol açmayabilir. Zira Hristiyanlık, 

dini bir kültür olarak mitoslar üzerine ku-

rulu olup, artık istese bile kendi teolojik ve 

entelektüel imkanlarıyla mitos-vahiy ayrımı 

yapmayacaktır” (Evkuran, 1997: 9-10).

Evkuran, dini kültür içinde bazı mitik 

unsurların olduğunu kabul etse de gerçek 

ve saf yapısıyla, yani vahiy haliyle, dinin 

mitlerden tamamen bağımsız olduğunu 

savunur. Ancak bu yaklaşımda İslamcı bir 

ayrım da göze çarpmaktadır. Zira İslam’ın 

saflığını ve doğruluğunu koruduğuna ina-

nılırken Hristiyanlık için aynı şey geçerli de-

ğildir. Buna göre, Hristiyanlığın özünü mi-

tik unsurlardan ayırmak mümkün değildir. 

Bu yaklaşım İslam inancında yer alan, diğer 

İbrahimi dinlerin gelenekle bozulduğu gö-

rüşünün yansımasıdır. Oysa İslam teoloji-

sinde öne sürülen vahiy- mitoloji ayrımını 

Hristiyan teolojisinde de görmek mümkün-
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dür. Yeni Ahit’in mitolojik olduğunu dile 

getiren ilk isim, aydınlanmacı mit anlayı-

şı ile Yeni Ahit’i inceleyen teolog David F. 

Strauss’tur. Aydınlanmacı mit anlayışının 

Hristiyan teolojisinde ve İncil incelemelerin-

deki yaklaşımına göre, Hz. İsa ve havarileri, 

miti kendi öğretilerini tatbik edebilmek için 

bir araç olarak kullanmıştır ve Yeni Ahit’i 

mitolojik biçimlerinden arındırarak Hristi-

yanlığın kuruluşundaki öze ulaşmak müm-

kündür (Kuşcu, 2012: 64). “Mitolojiden arın-

dırma” kavramıyla konuya benzer bir bakış 

açısı sergileyen teolog Rudolf Bultmann da 

Yeni Ahit’in mitolojik yapısına dikkat çeker. 

Ancak Bultmann’ın, Almanca “entmytho-

logisieren” olarak ifade ettiği “mitolojiden 

arındırma” mitlerin dinlerden tamamen çı-

karılması değildir. Bultmann, mitlerin din-

lerin içinde yoğun bir şekilde yer aldığının 

altını çizerek, bu mitlerin yorumlanarak 

işaret ettikleri gerçeğe ulaşılması gerektiğini 

iddia eder (Kuşcu, 2012: 47-48). 

Bultmann’ın mitleri büsbütün olum-

suzlamaktan kaçınan yaklaşımına göre mit-

ler dinin özüne ilişkin bazı gerçeklikleri de 

bünyesinde barındırır. Bu anlayış aydınlan-

macı mit anlayışında görülen, mitlerin bazı 

durumlarda amaca ulaşmak için kullanıldı-

ğı fikri ile örtüşmektedir. Baki Adam, vahye 

eklemlenmiş mitlerin olumlu ve olumsuz 

özellikleri bir arada bulundurduğu düşün-

cesini ilginç bir benzetmeyle açıklar; 

“Mitosları insan bedenindeki urlara 

benzetebiliriz. İyi, zararsız urlar olduğu gibi 

bedeni tahrip eden urlar da vardır. İyi urlar 

üreyip bedende yayılmaz ve bedene zarar 

vermez. Kötü urlar ise bedenin çökmesine 

neden olur. İşte mitoslar da böyledir. Dini 

bir sarmaşık gibi saran ve onu anlamından 

uzaklaştıran mitoslar zararlı mitoslardır. 

Dine zarar vermeyip ona zenginlik katanlar 

ise iyi, bazen faydası dokunan mitoslardır” 

(Adam; Katar, 1999: 23).

Aralarındaki yakın ilişkiye rağmen bu 

iki kavramın birbirlerinden çok farklı temel-

lere dayandığını belirten Baki Adam’a göre 

din Tanrı kaynaklı, mitler ise insan kaynak-

lıdır. Genel olarak mitos-vahiy ayrımı üze-

rinden konuyu değerlendiren yaklaşımın 

temelinde, dinlerin zamanla kazandıkları 

yapı ne olursa olsun özleri itibariyle gerçek 

kutsallığı simgeledikleri anlayışı yatmak-

tadır. Bu düşünüşe göre insanlık tarihinde 

din, mitlerden önce vardır ve çoğunlukla 

mitosları ortadan kaldırmayı amaçlamıştır. 

Özkul Çobanoğlu ise mitlerin dini bir 

yaşantıyı kapsadığını savunarak iki kavra-

mın birbirleriyle örtüştüğünü gösterir. Ço-

banoğlu, mitlerin içerikleri ile dinsel olanın 

içeriğini örtüştürür. Buna göre;

“Demek ki mitleri yaşamak, gerçek an-

lamda dinsel bir yaşantıyı kapsar. Dinseldir, 

çünkü sıradan yaşantıdan, gündelik yaşam-

dan farklılık gösterir. Bu yaşantının tinsel-

liği, mitolojiye özgü, coşturucu, anlamlı 

olayların yeniden gerçekleşme aşamasına 

getirilmesi, doğaüstü varlıkların yaratıcı ey-
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lemlerine yeniden tanık olunması olgusun-

dan ileri gelir” (Çobanoğlu, 2001: 19-20). 

Sosyolojiden, antropolojiye, teolojiye 

kadar pek çok disiplin mit ve din ilişkisini 

farklı açılardan ele almıştır. İki toplumsal 

gerçekliğin benzeştiği ve ayrıştığı noktalar, 

aralarındaki öncelik-sonralık sorunu tartışıl-

mıştır. Tüm farklı görüşler ışığında baktığı-

mızda mitlerin ve dinlerin birbirinden kes-

kin hatlarla ayrılmasının mümkün olmadığı 

görülmektedir. Mitlerin, dinlere kaynaklık 

ettiği düşüncesinde araştırmacılar fikir birli-

ğine varmış değildir. Fakat kültürlerin evril-

mesinin kaçınılmaz bir sonucu olarak antik 

mitlerin varlıklarını bir şekilde sürdürdüğü 

açıktır. Sınırlı ve ölümlü olan insan her dö-

nemde kendini ebedi bir sisteme dahil etmiş 

ve bununla varlığını anlamlandırma yoluna 

gitmiştir. Bu bağlamda insan için varoluşsal 

bir sorunsalın karşısına yanıt olarak konan 

din, her ne isim altında olursa olsun mitik 

ağlarla örülmüştür. Hatta varoluş sorun-

salının karşısında kimi zaman doğrudan 

mitlerin yer aldığını görürüz. Zira Yunan 

mitolojisi olarak adlandırılan inanç sistemi 

Yunanlıların dini olduğu gibi, Mısır mitolo-

jisi de Mısırlıların dini olarak toplumsal ya-

pının en önemli gerçekliğini oluşturuyordu. 

Değişen ve dönüşen insan bilinci, evren al-

gısını da zaman içinde değiştirmiştir. Ancak 

bu durum, mitlerin hayatımızdan tamamen 

çıktığı anlamına gelmez. Mitik inanç sistem-

leri olarak kabul edilen ilkel dinler ve bugün 

varlığını sürdüren semavi dinler, aynı kav-

ramlara, benzer düşünce ve ritlere sahip-

tirler. Hepsi Tanrı’nın yaratıcı ve yok edici 

gücüne inanır, tanrıları için kurbanlar adar, 

törenler yapar, dualarla dileklerde bulunur. 

Mit çağında yaşayanlar mitik anlatıları tari-

hi birer gerçeklik olarak kabul eder ve ina-

nırdı. Tıpkı bugün yaşayan dinlere tabi olan 

insanların kendi kıssalarını gerçek ve tarihi 

kabul etmesi gibi. İlaveten, objektif bir ba-

kış açısı ile değerlendirildiğinde mitler gibi 

dinlerin de kaynağının insan ve toplumdan 

başka bir şey olmadığı görülecektir. 

Mitlerin ve dinlerin birbirlerinden çok 

keskin bir sınırla ayrılamayacağı göz önün-

de bulundurulduğunda, mitik olana ilişkin 

yapılan araştırmaların yaşayan inanç bi-

çimlerini de içermesi daha nesnel bir bakış 

açısıyla değerlendirilebilecektir. Bu doğrul-

tuda, yaşayan dinlerin kendi mitik yapıla-

rını veya kadim kültürlerin mitleriyle olan 

bağlarını incelemek mümkündür. Senkretist 

yapı buna olanak sağlar. İçinde birçok fark-

lı kültürün zenginliğini eriterek geçmişten 

bugüne taşınan Alevi-Bektaşi inancı böyle 

bir çalışma için yaşayan, bakir bir inceleme 

alanı oluşturmaktadır. 

Alevi-Bektaşi İnancı ve Mitoloji: 
Mitler, Kahramanlar ve İslam 
Öncesi İnançların İzleri

Alevi-Bektaşi inancı üzerine yürütülen 

çalışmalarda, bu inanç sisteminin yapısı, ta-

rihi ve özellikle de kaynakları, kültürel etki-

leşimleri üzerine birçok farklı görüş ortaya 

konmuştur. Tarihi gelişim sürecinde, diğer 
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inanç ve kültürlere karşı tavrının reddedici 

olmayışı, aksine farklı coğrafyalarda, fark-

lı kültürlerle beşeri alışverişler yaşaması 

Alevi-Bektaşiliğin bu çok kültürlü yapısı-

nın en temel nedenlerindendir. Bir mede-

niyetler beşiği olan Anadolu ile buluşması 

ise onun zenginliğine zenginlik katmış ve 

Alevi-Bektaşi inancını kültürel evrimin, din 

senkretizminin canlı bir örneği kılmıştır.

Bu inanç sisteminin yapısında İslam 

çerçevesi içinde Orta Asya dinlerinin, 

Şamanizm’in, Şiiliğin, Anadolu ve Mezo-

potamya mitlerinin izlerini bulmak müm-

kündür. Dinler tarihi içinde önemli yerlere 

sahip olan bu inanç ve kültür öğeleri Ale-

viliğin bugünkü halini almasında payı olan 

etkenlerdir. Bunların her biri Alevi-Bektaşi 

inancının asırlar içerisinde organik bağlar-

la bağlandığı katmanlarıdır. Bu nedenle bu 

inanç ve -tüm öğeleriyle birlikte- kültür, 

kolektif bilinç dışının süzgecinden geçerek 

kadim medeniyetlerden bugüne ulaşan bir 

inançlar bütünüdür. 

Yukarıda açıkladığımız dinlerin ve mit-

lerin birlikteliği bakış açısıyla Alevilik elbet-

te ki bütün inanç sistemleri gibi mitik ağlar-

la örülüdür. Çok katmanlı yapısı ise onun 

yarattığı mitik ağları sağlam ve zengin bir 

kültürel zemine yerleştirmiş, özgün bir mi-

toloji oluşturmuştur. Bu inancın ne derece 

İslam kaynaklı, ne derece Orta Doğu kültle-

rine bağlı olduğu sorusunun yanıtını, Alevi-

Bektaşi mitolojisinin çerçevesini çizerek ver-

mek mümkündür. Mitoloji, karşılaştırmalı 

mitoloji ve dinler tarihi araştırmacıları için 

bu inanç sistemi son derece bakir bir alan-

dır. Birçok mitik anlatı, figür ve felsefe, kö-

kenleri ve anlamları bakımında incelenmeyi 

beklemektedir. Bu alanda çalışmalar yapan 

araştırmacılardan biri olan Irène Mélikoff, 

yaptığı Alevilik betimlemesiyle, Aleviliğin 

mitik yapısının da kendisi gibi çok katmanlı 

olacağının işaretlerini verir; 

“Bu, kökeni göçebe bir ulusun, ata 

inançlarına, yüzyıllar içinde katılmış, kalıntı 

bir öğe idi. Yine ardından, atalarının yaşam 

tarzına hala bağlı öbür Orta-Asya Türk top-

luluklarında olduğu gibi, göçebe aşiret cemi-

yetlerinde görülen bir inançlar mozayiğinin 

bir din “senkretizmi”nin, Bektaşi-Aleviliğin 

temel bir vasfını oluşturduğunu, onlar için 

ayrı bir dini saygı konusu olan Ali’nin de, 

gerçekte, eski Türklerin Gök-Tengri’sinden 

başkası olmadığını fark ettim” (Mélikoff, 

1993:17).

Bu inanç sisteminin mitik yapısını orta-

ya koymak çabasında, Mélikoff’un belirttiği 

üzere Hz. Ali karakterinin kökenleri ve bu 

karaktere yüklenen anlamlar iyi bir başlan-

gıç noktası olacaktır. Zira Hz. Ali hem ta-

rih içerisinde yüklendiği anlamlar hem de 

Alevilik inancının tam merkezinde olması 

bakımında önemlidir. Hz. Ali kahramanı 

olduğu hikayelerle ve efsaneleşen karakte-

riyle mitolojik bir figürdür. Zira en önem-

li mit bilimcilerden olan Mircea Eliade’ye 

göre tarihi bir karakterin çok uzun bir süre 

varlığını sürdürmesi ancak mitik bir figür 
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haline dönüşmesiyle mümkündür. Tarihsel 

bir olay ya da gerçek bir kişiliğin anısı hal-

kın belleğinde en fazla iki ya da üç yüzyıl 

varlığını sürdürür. Tarihsel kişilik mitsel 

modelle birleştirilir ve gerçek kişi mitolojik 

zemine kayarak varlığını devam ettirir (Elia-

de, 1994: 54-55). Eliade’nin bu teorisini Türk 

halk kültüründen örneklemek mümkündür. 

Hz. Ali ve Battal Gazi gibi şahsiyetler tarihi 

bir şahsiyet olmaktan öte kahraman arketipi 

olarak toplumsal bellekte varlıklarını sür-

dürmüşlerdir (Arslan, 2004: 115). Hz. Ali’yi 

mitik bir karaktere dönüştüren yapı yalnız-

ca asırlarca toplumsal bellekte yaşaması de-

ğildir. Hz. Ali’ye yüklenen anlamlar ve bu 

karakterin konumlandırılışı onu mitik bir 

zemine kaydırmıştır. 

Hz. Ali, Alevi-Bektaşi inancında sahip 

olduğu konum ve kutsiyetle, bu inanç sis-

teminin en önemli mitolojik kahramanıdır. 

İnsanüstü niteliklere bürünmüş olan Hz. 

Ali’nin bu inanç sistemi içerisinde zaman-

la çok önemli bir külte dönüşmesi, “Ya Al-

lah, Ya Muhammed, Ya Ali” gibi ifadelerle 

Allah’la birlikte anılması, Miraç ve Kırklar 

Meclisi gibi bazı anlatılarda kendisine kut-

siyet yükleyen ve önceleyen bazı detay-

ların var olması, Alevi-Bektaşi inancında 

Hz. Ali’nin tanrısallaştırıldığı yönündeki 

yorumları da beraberinde getirmiştir. Daha 

önce de belirttiğimiz üzere Alevilik kendi 

içerisinde de farklı kabullerle varlığını sür-

dürmektedir. Dolayısıyla Hz. Ali’ye tan-

rısallık atfeden iddialar da bazı çevrelerce 

kesin bir şekilde reddedilmektedir. Bu çalış-

mada Aleviliğin farklı kabullerle yaşamaya 

devam ettiği göz önünde bulundurularak 

tüm yaklaşımların temelleri anlaşılmaya ça-

lışılacaktır. Bu doğrultuda, Hz. Ali’nin tan-

rısallaştırıldığı yorumlarının dayanaklarına 

bakacak olursak bazı Alevi-Bektaşi deyişleri 

karşımıza çıkmaktadır. 19. yüzyılda yaşa-

mış Derviş Ali’nin şu dizeleri bu yaklaşımın 

önemli göstergelerindendir;

“Yeri göği arşı kürsü yaradan

Men Ali’den başka Tanrı görmedim

Yaradup kulunun kısmetini veren

Ben Ali’den başka Tanrı görmedim” (Ergun, 

1956: 202) 

Derviş Ali’nin Hz. Ali’yi tanrısallaştır-

dığı bu dizelerin benzerleri, toplum için-

de “Yedi Ulular” olarak anılan Virani, Pir 

Sultan Abdal, Şah İsmail Hatai gibi önemli 

Alevi-Bektaşi ozanlarının dizelerinde de gö-

rülmektedir. Pir Sultan Abdal da şu dizele-

riyle Hz. Ali’ye uluhiyet yüklemektedir;

“Pir Sultan Abdal’ım ağladı güldü

Kâbe-i Şerif’ten bir nida geldi

Hakkın emri ile dört kitap indi

Okuyan Muhammed yazan Ali’dir” (Kork-

maz, 1994:161) 

Bu ifadelerde Hz. Ali tasvirleri üstün 

özelliklere sahip bir insan figüründen ziya-

de, bizzat tanrısal özellikler atfedilmiş kut-

sal bir varlık olarak gösterilmiştir. Bu mitik 

özellikleriyle Hz. Ali elbette mitik söylence-
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lerin kahramanı olarak da işlenmiştir. Alevi-

Bektaşi inancının en önemli anlatılarından 

olan Kırklar Cemi’nde Hz. Ali’ye yüklenen 

kutsiyet açıkça görülmektedir. Kırklar söy-

lencesi, Hz. Muhammed’in, Cebrail tarafın-

dan Miraç’a çıkarılmasının, burada Kırk-

larla karşılaşmasının anlatıldığı önemli bir 

anlatıdır. Sünni inanışta beş vakit namaz 

Miraç’ta farz kılınmıştır. Bu nedenle Sünni 

öğreti için temel bir anlatıdır. Alevilik inan-

cının temel ibadeti olan cem de benzer bir 

şekilde bu olaya dayanır. Cem törenleri, Hz. 

Muhammed’in Miraç’tan dönerken girdiği 

“Kırklar” adı verilen mecliste yaşananların 

canlandırılması, yeniden yaşanmasıdır. Mi-

raç olayı hem Sünni hem de Alevi inancında 

yer alır. Her iki inanışta da farklı kaynaklar-

da farklı anlatılar vardır. Alevi-Bektaşi öğre-

tisine göre Miraç özünde simgesel ve mane-

vi bir iç yolculuğun ifadesidir. 

Alevi-Bektaşi inancı için Miraç’ın ve 

Kırklar Meclisi’nin anlatımında “İmam Ca-

fer Buyruğu” ya da kısa adıyla “Buyruk” 

isimli kitap temel olarak kabul edilir. Mi-

raç anlatısının Aleviler bakımından ayırı-

cı özelliği Kırklar Meclisi kısmıdır. Anlatı 

genel hatlarıyla şu şekildedir: Cebrail, Hz. 

Muhammed’i Burak adında bir binek hay-

vanı ile Miraç’a çıkarır. Miraç’a çıkarken 

Peygamberin yoluna bir aslan çıkar. Aslan 

kükremeye başladığında bir ses aslanın ni-

şane istediğini ve “hatem”i (nişane yüzüğü-

nü) aslanın ağzına vermesini söyler. Hate-

mi ağzına konunca aslan o anda sakinleşir 

ve Hz. Muhammed’e yol verir. Peygamber, 

Miraç’tan dönerken bir kubbe görür ve kapı-

sına varır. İçeride birilerinin sohbet ettiğini 

duyan Hz. Muhammed girmek için kapıyı 

vurur. İçeriden: “Kimsin ne için geldin?” 

diye bir ses gelir. Hz. Muhammed: “Ben 

peygamberim. Açın içeri gireyim. Erenle-

rin güzel yüzlerini göreyim.” der. İçeriden: 

“Bizim aramıza peygamber sığmaz. Var sen 

peygamberliğini ümmetine yap” diye ce-

vap gelir. Bunun üzerine Hz. Muhammed 

kapıdan çekileceği sırada Allah’tan gelen 

bir buyrukla tekrar kapıya gider ve yine 

peygamber olduğunu söyler. İçeriden yine: 

“Bizim aramıza peygamber sığmaz” cevabı-

nı alır. Hz. Muhammed üçüncü kez kapıya 

vurduğunda: “Kimsin?” sorusuna: “Yoktan 

var olmuş bir yoksul oğluyum. Sizi görmeye 

geldim, içeri girmeme izin var mı?” şeklinde 

yanıt verir. Bunun üzerine kapı açılır. İçeri-

de 39 “can” oturmaktadır. Hz. Muhammed 

bunların “yirmi ikisinin er, on yedisinin 

bacı olduğunu” görür. İçlerinde Hz. Ali de 

vardır. Ancak peygamber onu fark etme-

den yanına oturur. Bu kez Hz. Muhammed: 

“Size kim derler” diye sorar ve: “Biz Kırk-

larız” yanıtını alır. Hz. Muhammed: “Peki, 

sizin ulunuz kim, küçüğünüz kim, ben an-

layamadım” der. Kırklar: “Bizim ulumuz 

da uludur. Küçüğümüz de uludur. Bizim 

kırkımız birdir, birimiz kırktır.” diye cevap 

verir. Hz. Muhammed: “Ama biriniz eksik, 

o birinize ne oldu?” diye sorduğunda Kırk-

lar onun Selman olduğunu ve taşraya çık-

tığını ancak Selman’ın da orada yanlarında 

olduğunu söylerler. Hz. Muhammed bunun 
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nasıl olduğunu göstermelerini ister. Bunun 

üzerine Kırklardan biri Hz. Ali’nin kolu-

na bıçak vurur. Hz. Ali’nin kolu kanamaya 

başladığında, tüm Kırkların bileğinden kan 

akar. O anda pencereden de bir damla kan 

gelip ortaya damlar. Bu kan taşrada bulu-

nan Selman’ın kanıdır. Daha sonra Selman-ı 

Farisi gelir ve bir üzüm tanesi getirir. Kırk-

lar Hz. Muhammed’den bu üzüm tanesini 

paylaştırmasını ister. Hz. Muhammed ne 

yapacağını bilemez. Fakat Allah’ın buyruğu 

ile Cebrail, Peygamber’e üzümü ezerek şer-

bet eyler ve Kırklar’ın önüne koyar. Kırklar 

bu şerbetten içer ve “Tümü ilk yaratılıştaki 

gibi sarhoş oldular.” El ele vererek “üryan 

büryan” semaha girerler. Hz. Muhammed 

de onlarla birlikte semah döner. Bu sıra-

da Hz. Muhammed’in sarığı düşer ve kırk 

parça olur. Kırkların her biri bir parçasını 

alarak beline dolar. Hz. Muhammed Kırk-

lara pirlerini ve rehberlerini sorduğunda, 

Kırklar: “Pirimiz Şah-ı Merdan Ali’dir; kuş-

kusuz, tartışmasız ve rehberimiz Cebrail 

Aleyhisselam’dır” derler. Bunun üzerine 

Peygamber, Hz. Ali’nin orada olduğunu fark 

eder. Hz. Ali’nin parmağında aslanın ağzına 

verdiği nişan-ı mührü görür (Sümer, 2011: 

65-67). Bunların dışında, tüm Kırklar Mec-

lisi anlatılarında yer verilmese de özellikle 

kültürel kaynaklarda görülen bir detay Hz. 

Ali’ye yüklenen tanrısallığı bir üst noktaya 

taşımaktadır. Halk arasında yaygın olarak 

kabul gören şekliyle Miraç’ta Hz. Muham-

med, Tanrı ile aralarında bir perde var iken 

görüşürler. Hz. Muhammed duyduğu sesin 

Hz. Ali’nin sesi olduğunu fark eder ve per-

de açıldığında Hz. Ali’yi görür (Yalçınkaya, 

2002: 13). Bu kısım Seyyin Gaybi’nin Şerhu 

Hutbeti’l-Beyân adlı eserinde şöyle anlatılır:

“Abdullah b. Ömer eyidir: Ben işittim 

Rasul Hazretine sual eylediler ki, Ya Rasu-

lallah mirac gicesi Hak Teâlâ sana ne dilce 

hitâb etdi? Rasul Hazreti: Bana Ali b. Ebî 

Tâlib lügatıyla hitab kıldı ve gönlüme bunu 

ilham eyledi kim, eyitdim: Ya Rabbi, bana 

hitab iden sen misin yohsa Ali midir? Rab-

bim bana eyitdi: “Ya Ahmed ben Adem 

oğlu olunmazam. Ve şüpheli nesnelerle sı-

fatlanmazam. Seni benim nurumdan yarat-

dım. Ve Ali’yi senin nurundan yaratdım ve 

anı senin gönlün sarayına muttalî kıldım ve 

senin gönlüne Ali’den sevgilü kimse bulma-

dım, dahi sana anın diliyle hitab eyledim” 

(Sarıkaya, 2009a: 240-241).

Bu rivayete göre anlatıdaki durum, 

Tanrı’nın insan şeklinde görünmesi yani ant-

ropofanidir. Kırklar Meclisi hem Hz. Ali’ye 

ilahlık nispet eden yaklaşımların değerlendi-

rilmesi bakımından hem de Alevi-Bektaşi ta-

savvufunun anlamlandırılması bakımından 

önem arz etmektedir. Miraç ve Kırklar Mec-

lisi anlatılarındaki Hz. Ali karakteri, tıpkı bu 

anlatıların kendisi gibi mitik öğelerle bezen-

miştir. Bu anlatılar, mitler gibi “metafiziğin 

ve teolojinin ortaya koyduklarını yapay yol-

lardan dramatik bir biçimde ifade” (Eliade, 

2009: 399) ettikleri için, mitik olarak nitelen-

dirilebilir. Hz. Ali de bu mitik anlatının en 

önemli karakterlerindendir. Hz. Ali aslan 
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donunda görünmekte ve Hz. Muhammed’in 

Miraç’a çıkmasına aracı olmaktadır. Kırk-

lar Meclisi’nde yaşananlar ise rit özellikleri 

gösterir. Ancak bu anlatı “gerçek” olarak 

kabul edildiği için bugün Alevilerin temel 

ibadeti olan cem, bu “gerçekliğin” canlandı-

rılması yani bir Alevi-Bektaşi ritidir. Kırklar 

Meclisi’nde olanlar Alevi-Bektaşi inancının 

tasavvufi yorumundan izler taşır. Buradaki 

temel nokta “birlik”tir. “Kırkların biri kırk, 

Kırkı birdir”. Hz. Muhammed de Kırklarla 

yekvücut olup semah döner. Tüm bunlar 

vahdet-i vücut anlayışının simgeleşmiş ha-

lidir. İslam tasavvufunun neredeyse tüm 

kollarını bir şekilde etkilemiş olan vahdet-i 

vücut, Alevi-Bektaşi düşüncesinin de asıl 

kaynaklarındandır. Yaratıcı ile yaratılanın 

tek kaynaktan geldiği düşüncesine daya-

nan vahdet-i vücutta, varlıkta mutlak birlik 

söz konusudur. Varlık, Allah’ın sıfatlarının 

tezahürü olduğu için yaratıcı ile yaratılan 

birdir. Her yaratılmış Allah’ın özündendir 

ve o halde tek ve mutlak varlık olan Allah, 

bütün varlıkların aslıdır (Cevizci, 2000: 351). 

Bu anlayışta Allah ve onun tecelli ettiği var-

lık arasındaki ayrım korunur. Ancak İslam 

tasavvufunda bir de vahdet-i mevcut yak-

laşımı vardır ki bu görüş aşkın bir Tanrı ile 

yaratılan arasındaki ayrımı belirsizleştirir. 

“Vahdet-i mevcut’a göre Hakk varlıktan 

ibarettir. Görünen ancak Haktır” (Yalçınka-

ya, 1996: 48). Ancak Allah’ın sıfatları arasın-

da “varlık” yer almaz ve zahiri bakış açıcına 

sahip İslam yorumlarına göre Allah’a varlık 

sıfatını yüklemek yanlıştır. Bazı görüşlere 

göre Alevi-Bektaşi inancında bu iki anlayış 

birbirine girmiştir. Pınar Ecevitoğlu bu yak-

laşımın Hz. Ali tasavvuru ile ilişkisini şöyle 

değerlendirir:

“Senkretik yapısına uygun olarak Ale-

vilik, her iki yaklaşımı (vahdet-i vücut, 

vahdet-i mevcut) da bünyesinde barındırır. 

Bu anlayışlar, aşkın olsun ya da olmasın, 

Tanrı’yı varlıkla ilişkilendirdikleri ölçüde 

Ali’nin tanrısallaştırılmasına kapı açarlar. 

Alevilik içinde vahdet-i vücut anlayışından 

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

rak kavramaktadır” (Ecevitoğlu, 2011: 149).

Hem İslam düşüncesinde hem de Alevi-

Bektaşi kaynakları ve topluluklarında son 

derece tartışmalı olan Hz. Ali’nin ilahlaştı-

rılması konusuna bir üçüncü yaklaşım daha 

vardır. Bu yaklaşım Hz. Ali’yi daha radikal 

bir şekilde konumlandırır. “Ali Allahçılık” 

olarak nitelendirilen bu anlayışa göre aşkın 

bir Allah vardır ve O, Hz. Ali’nin kendisidir. 

Bu yaklaşım daha çok deyiş ve nefeslerde 

kendini göstermektedir. Alevilikteki Hz. Ali 

kavrayışını anlatmak için Mélikoff’un aktar-

dığı Derviş Ali’nin dizeleri bunun en belir-

gin örneğidir. “Yeri göğü arşı kürsü yaratan 

/ Men Ali’den başka Tanrı görmedim / Ya-

ratıp kulunun kısmetin veren / Men Ali’den 

başka Tanrı görmedim” (Mélikoff, 1993: 51) 

dizelerinde Derviş Ali doğrudan anlamlan-

dırıldığında Allah’ın bizzat Hz. Ali olduğu-

nu söylemektedir. Tüm bu yaklaşımları Ay-

han Yalçınkaya şu şekilde özetler;
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“Burada ilk sorun, Ali’nin Allah’ın te-

cellisi mi, kendisi mi olduğu; ikinci sorun 

ise, her ne olursa olsun, Allah’ın kendisinin 

ne anlama geldiğiyle ilişkilidir ve sonuç ola-

rak, karşımıza şu tablo çıkar: a) Aşkın bir 

Allah vardır ve Ali Allah’ın tecellisidir. Bu 

Mélikoff’un ve vahdet-i vücut anlayışının 

yaklaşımıdır. Buna göre, “Ben Allah’ım” 

demek simgesel bir şey söylemektir, çünkü 

insan, Ali bile olsa, Allah’ın tümlüğüne, za-

tının özelliklerine sahip olmadığı ölçüde, bu 

simgesellikten çıkamayacaktır. b) Aşkın bir 

Allah vardır ve Ali, bu Allah’ın ta kendisi-

dir. Bu anlayış Ali-Allahçı’ların anlayışıdır 

(Al’illahi’ciler). c) Üçüncü yaklaşıma göre 

ise, aşkın bir Allah yoktur. Allah, kavram 

olarak varlıkların birliğini ifade eder. Bu an-

lamda, Ali, Allah olan ismiyle bu varlık bir-

liğini gösterir. Anadolu Aleviliği içinde, bu 

üç yaklaşım da etkili olmuştur. Hiçbirini saf 

halde bulmak olanaklı görünmemektedir; 

kaldı ki Aleviliğin senkretik yapısı göz önü-

ne alındığında, doğal olanın da bu olduğu 

anlaşılır” (Yalçınkaya, 1996: 11). 

Tüm bu yaklaşımların art niyetli oldu-

ğu görüşü ile bunları reddeden bir anlayış 

da söz konusudur. Saffet Sarıkaya’nın gö-

rüşleri bu yaklaşıma örnek teşkil edecektir. 

Sarıkaya’ya göre;

“Alevî ve Bektaşîlere nispet edilen 

“Hz. Ali’ye Tanrılık ve Tanrısal sıfatların 

isnadı”[nın] -eğer bir art niyet taşımıyorsa- 

kaynaklarla ilgili yanlış okumalar, termi-

nolojiye yeterince hâkim olamama, seçmeci 

ve genellemeci tavırdan kaynaklandığı an-

laşılmaktadır. Bununla birlikte aynı yan-

lış okumaların şifahî kültüre bağlı olarak, 

büyük oranda bilgisizlik ve eğitimsizlikten 

kaynaklandığını unutmamak şartıyla, Alevî 

zümrelerinde de bir inanç değişimine yol 

açtığı gerçeğini göz ardı etmemek gereki-

yor” (Sarıkaya, 2009b:15).

Özellikle Anadolu Aleviliği içinde tüm 

bu yaklaşımların kabulüne olanak sunacak 

çeşitlilikte edebi ve tasavvufi yorum, kül-

türel unsur mevcuttur. Hz. Ali ister diğer 

bütün var olanlar gibi yaratıcının tecellisi 

olarak, ister Tanrı ile bütünleşmiş olarak, 

istenirse de Tanrı’nın kendisi olarak kabul 

edilsin, her durumda insanüstü mitik sıfat-

larla bezenmiştir. Konunun başlangıcında 

dikkat çektiğimiz gibi, tarihi bir karakterin 

çok uzun yıllar varlığını sürdürmesi için ge-

rekli olduğu üzere mitik bir zemine kaymış-

tır. 

Bu mitsellik ve senkretik yapının izi sü-

rüldüğünde Hz. Ali’ye yüklenen uluhiyeti, 

kolektif bilinç dışının aktarımı ile varlığını 

sürdüren Eski Türk inançlarına dayandır-

mak mümkündür. Hz. Ali eski Türk inan-

cında Gök-Tengri ile ilişkilendirilmektedir. 

Bu görüşü ortaya koyan Mélikoff’a göre;

“Tanrı’nın, insanoğlu suretinde tecelli 

ettiği inanışı da vardır. Müslüman dönemde, 

Tanrı, Ali’nin görünüşü altında tecelli eder. 

Fakat Ali, sırasında, peygamberlerin ve ve-

lilerin de suretinde tecelli edebilir. Nitekim 
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Hacı Bektaş, bizzat Ali’den başkası değildir. 

Ali olgusu derinleştirilmeye çalışılırsa, bu-

nun bir güneş tanrısallığı olduğu görülür. 

Ali görünmesi için dua edilen, doğan günle 

özdeşleştirilmiştir. Bu da bizi eski Türklerin 

Gökyüzü Tanrısı, Gök- Tengri’ye götürür” 

(Mélikoff, 1993: 44). 

Alevi-Bektaşi inancındaki “Evveli Ali, 

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

nen kutsiyetin özet ifadesidir. Alevi-Bektaşi 

inancının kendisi gibi mitolojisi de birçok 

farklı öğenin izlerini taşımaktadır. Mitik bir 

karakter haline bürünen Hz. Ali’nin Mélikoff 

tarafından Gök-Tengri ile ilişkilendirilmesi 

de bu nedenledir. 

Bütün inanç sistemlerinde evrenin ve 

insanın yaratılışı üzerine mitler inşa edil-

miştir. Alevi-Bektaşi inancı da yaratılışı 

kendi inanç temelleri çerçevesinde bir mitle 

açıklamaktadır. Buna göre yaratılışın teme-

linde de Hz. Muhammed ve Hz. Ali’nin bir 

nurdan olduğu düşüncesi yatmaktadır. Bu 

durumun bizzat Hz. Muhammed tarafından 

dile getirildiği rivayet edilir. Buna göre Hz. 

Muhammed şöyle buyurmuştur; 

“Ben ve Ali, Adem yaratılmadan on 

dört bin yıl önce Allah’ın yed-i kudretinde 

bir nûr idik. Allah Adem’i yaratınca bizim 

nûrumuzu onun sulbüne nakletti ve bu 

nur nesilden nesile Abdulmuttalibe gelin-

ceye kadar intikal etti. Abdulmuttalib’de 

iki kısım oldu; bir kısmı Abdullah’a bir kıs-

mı Ebû Tâlib’e geçti. Ali bendendir, bende 

Ali’denim” (Sarıkaya, 2005: 5). 

Adem yaratılmadan on dört bin yıl önce 

var olan bu nurun oluşumu da yaratılışın 

başlangıcı olarak anlatılmaktadır. Aleviler 

için çok önemli bir yeri olan Buyruk’ta bu 

konudan şöyle bahsedilmektedir; 

“Günlerden bir gün evrenin yaratıcısı 

Ulu Tanrı gücünü göstermek istedi. Yüksek-

alçak, sağ-sol, doğu batı, kuzey-güney, yer-

gök, güneş-ey, yıl-gün gibi kavramlar yaratı-

lırken ulu büyüklüğü ve büyük bağışlaması 

ile bir de yeşil derya yarattı. Sonra o derya-

ya baktı. O anda derya coşa geldi ve dalga-

landı. Dışarıya bir gevher attı. Ulu Tanrı bu 

gevheri aldı. Ortadan ikiye böldü. Parçalar-

dan bir yeşil bir ak nur oldu. Orada yeşil 

kubbe gibi bir kandil asılı duruyordu. Tanrı 

nurları bu kandile koydu. Yeşil nur Muham-

med Mustafa’nın, ak nur Ali el-Murtaza’nın 

nuru oldu. Ve o nurların her birinden binbir 

ışık yayıldı. Tüm evreni aydınlattı” (Üzüm, 

2009: 224). 

Işık ve suyun ana madde olduğu bu ya-

ratılış miti meleklerin yaratılışı ile devam 

etmektedir. Bu yeşil ve ak nurlardan Hz. 

Muhammed’in ve Hz. Ali’nin ruhunun ya-

ratılmasının ardından Allah bir melek yara-

tır ve adını Cebrail koyar. Yaratıcı, Cebrail’e: 

“sen kimsin, ben kimim?” diye sorar. Ceb-

rail: “sen sensin, ben de benim” diye cevap 

verince Yaratıcı onu helak eder. Tanrı altı 

bin yıl sonra bir melek daha yaratır ve adını 

yine Cebrail koyar. Cebrail aynı soruya yine 

doğru cevabı veremez. Bunun üzerine Tan-

rı uçmasını buyurur ve Cebrail altı bin yıl 
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boyunca uçar. Cebrail bir kez daha soruya 

cevap veremeyince, tekrar altı bin yıl uçma-

ya mahkum edilir. Artık mecali kalmamıştır 

ki o anda “kudret kandilini” görür. Kandile 

doğru gider. Kandilden içeri girince bir vü-

cut olmuş, biri yeşil biri ak iki nur görür. Ak 

nurdan gelen ses Cebrail’e: “sen hâliksın, 

ben mahlûkum; sen sultansın, ben senin 

abd-i mahlûkunum.” diye cevap vermesini 

söyler. Cebrail’in bu şekilde cevap vermesi 

üzerine Yaratıcı: “rahmet üstadına ve piri-

ne” der. Burada pir Muhammed Mustafa, 

üstat ise Hz. Ali’dir. Bu olayın ardından 

Tanrı dört melek daha yaratır. Bunlar Mi-

kail, İsrafil, Azrail ve Azazil’dir. Melekler 

birbirlerine: “Sen kimsin, ben kimim?” diye 

sorduklarında Cebrail onlara kim oldukları-

nı anlatır. Azazil dışında hepsi kabul eder. 

Cebrail hepsine Allah’ın kudretini ve kan-

dildeki nuru gösterir. Kandil’in artık yedi 

kapısı vardır. Meleklere her kapıda bin bir 

gün hizmet etmeleri emri gelir. Azazil bin 

bir gün hizmet ettikten sonra kapı açılıp 

içeri girince bir ses ona nura secde etmesini 

söyler fakat Azazil, bu nur “yaratılmış” ol-

duğu için secde etmez. Buna rağmen diğer 

kapılarda da hizmet vermeye devam eder. 

Son kapıdaki hizmeti de bitip son kapı açıl-

dığında benliğine yenik düşerek buraya tü-

kürür. Bu tükürükten de bir tasma meydana 

gelir ve şeytanın boynuna asılır (Kaplan, 

2011: 154-156).

Bu yaratılış miti, Sünni İslam inanışın-

daki yaratılış miti ile -şeytanın karşı gelişi 

bahsindeki benzerlikler dışında- hiçbir ben-

zerlik göstermemektedir. Sünni İslam anla-

tısında insan çamurdan yaratılmıştır ve ilk 

yaratılan Adem’dir. Havva ise onun kaburga 

kemiğinden yaratılmıştır. Mitoloji inceleme-

lerinde en önemli mitler olarak kabul edilen 

yaratılış mitleri, ait oldukları uygarlığın, kül-

türün yapısı hakkında çok önemli ipuçları 

içermektedir. Bu mitlerde ana maddeler ön 

plana çıkmaktadır. Buna göre Alevi-Bektaşi 

inancı, Sünni İslam anlayışından farklı ola-

rak yaratılışı ışık ve su üzerine kurmuştur. 

Ancak belirtmek gerekir ki, birbirinden fark-

lı pek çok Alevi-Bektaşi inanç yorumunun 

olduğu bu ortamda, insanın yaratılışı ile il-

gili ayrılıklar da vardır. Bazı kabullere göre 

insanın yaratılışı vücut olarak topraktandır. 

Fakat nur bu görüşte de asli unsur olarak in-

sanın özünü, “can”ını oluşturan maddedir. 

Hz. Ali ve Hz. Muhammed’in nurundan 

“canlar” yaratılmıştır. Bu farklılaşmanın ne-

deni elbette ki yine Aleviliğin çok katmanlı 

senkretist yapısıdır. 

Kandildeki nur üzerine anlatılagelen tek 

mit bu değildir. Hz. Fatıma merkezli bir an-

latı daha vardır. Bu mitte de nur motifi üze-

rinden Hz. Muhammed, Hz. Ali, Hz. Hasan 

ve Hüseyin’in varoluşları Hz. Fatıma’ya 

bağlanmaktadır. Hz. Fatıma’nın kandilde 

nur olduğu bu anlatı özetle şu şekildedir;

“Allah kainatı yarattığında, daha kara 

parçaları yokken, yer ve gök su iken, kan-

dilde bir nur parladı. Bu nur’un içinde bir 

kadın gözüktü. Başında bir taç, iki kula-

ğında iki küpe, belinde de bir kemer vardı. 
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Cebrail Aleyhisselam, nur içinde kadını gö-

rünce hayrette kaldı. Hak’a niyazda buluna-

rak bunun kim olduğunu öğrenmek istedi. 

Hak’tan ses geldi. Dedi ey Cibril ‘O, cennet 

hanımlarının seyyidesi Fatıma Zehra’dır.’ 

Cebrail sual etti. ‘Ey Tanrım bu ne kadar 

güzelmiş.’ Tanrı buyurdu. ‘Biz O’nu nur ala 

nurdan yarattık.’ Cibril merakla sual etti. 

‘Ya Rab, başındaki nedir?’ Tanrı buyurdu ki 

“Başındaki taç, tac-ı Devlettir ki bu Resulü-

müz Muhammed Mustafa’dır.’ dedi. Cibril, 

belindekini sual eyledikte Hak, buyurdu 

ki, ya Cibril belindeki de Kemer olup, Hz. 

Fatıma’nın helali olan Ali’dir. Cibril sual 

etti: ‘Kulaklarındaki nedir?’ Hak buyurdu. 

Hasan ve Hüseyin’dir ki bunlar cennetin 

efendileridir, diye buyruk verdi. Burada da 

görülüyor ki Hz. Muhammed-Ali-Hasan-

Hüseyin’in varlığı Hz. Fatıma’da bütün-

leşmiştir. Kadın olarak cümlesini sinesinde 

toplamıştır, kendisi de nur ala nurdur” (Öz-

can, 2007: 5).

Yeşil ve ak nurlar üzerinde şekillenen 

yaratılış mitolojisi ile benzerlik ve paralel-

likler gösteren bu mit, nur motifinin üzerin-

deki vurguyu kuvvetlendirirken bir yandan 

da Alevi-Bektaşi inancında ve mitolojisinde 

kadına verilen önemi göstermektedir. Hz. 

Fatıma bir anlamda Anadolu’nun kadim 

uygarlıklarında gördüğümüz güçlü Ana 

Tanrıça motifinin yansımasıdır.

Kainatın, meleklerin ve Hz. Muham-

med ile Hz. Ali’nin ruhlarının yaratılışı bu 

mitte anlatılmaktadır. Ancak insanlığın 

yaratılışı Kırklar Meclisi anlatısına dayan-

maktadır. Kırklar Meclisi aynı zamanda in-

sanın yaratıldığı ve Allah’ın insanlara “Ben 

sizin rabbiniz değil miyim?” diye buyurdu-

ğu bezm-i elest (ruhlar alemi) diğer adıyla 

elest meclisidir. Alevi-Bektaşi inancında in-

san kendi özünden kendisini halk etmiştir 

(yaratmıştır) (Dönmez, 2012: 194). İnsanın 

kendi özünden kendisini yarattığı inancının 

temelinde, insanın yaratıcının bir tecellisi 

olduğu düşüncesi yatmaktadır. Özü bu olsa 

da bu yaratılışa ilişkin de bir mit vardır. Bu 

Güruh-u Naci (seçilmiş insan) mitidir. Ale-

viler Güruh-u Naci, yani günahlardan kur-

tulmuş topluluktan olduklarına inanırlar. 

Buna göre Hz. Adem’in ruhu, oğlu Şit Pey-

gambere geçmiştir. Şit Peygamber cennette-

ki Naciye Ana ile evlenmiştir. Onlardan do-

ğanlara Fırka-i Naciye kavmi denmiştir. Bu 

nurun geldiği soy Hz. Muhammed’le Ehl-i 

beyt’te birleşmiştir (Gökçe, 2010: 354). 

Bu inanç sisteminin en önemli kişilik-

lerinden olan Hacı Bektaş Veli de mitik 

bir karakter olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Çoğunda kerametlerinin anlatıldığı birçok 

anlatının başkahramanı olan Hacı Bektaş 

Veli’nin bizzat Hz. Ali olduğu düşüncesi 

Alevi-Bektaşilikte tenasüh inancının da yer 

bulduğunu göstermektedir. “Öldükten son-

ra insanın ruhunun başka bir bedene intikal 

suretiyle hayatını sürdürmesi” (Ocak, 2000: 

183) olan tenasüh (reenkarnasyon), eski din-

lerde ve bazı Orta Asya dinlerinde farklı bi-

çimlerde görülmektedir. İslam, Hristiyanlık, 

Musevilik gibi tek tanrılı dinlerde kabul gör-
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meyen tenasüh inancı, özellikle Kızılbaş ve 

Bektaşi topluluklarında görülmektedir. Bu-

nun en temel örneği Hz. Ali’nin Hacı Bektaş 

Veli’nin bedeninde yeniden dünyaya geldiği 

ve her devirde yeryüzünde farklı bedenlerde 

var olacağı inancıdır. Menakıbnamelerde te-

nasüh inancını örnekleyecek anlatılara çok-

ça rastlamak mümkündür. “Menakıb-ı Hacı 

Bektaş-ı Veli”de aktarıldığına göre Lokman 

Perende’nin hacdan dönüşünü kutlamak 

için gelen Horasan erenleri Hacı Bektaş’ın 

kerametlerine inanamazlar. Bunun üzerine; 

“Hacı Bektaş Hünkar mübarek ağzı-

nı açıp, ‘Ben Kevser sakisi, alemlerin rabbi 

Tanrı’nın aslanı, vilayet sultanı, müminler 

emiri Hz. Ali’nin sırrıyım’ dedi; ‘Bizim as-

lımız neslimiz odur; bu türden kerametler 

bize mirastır; bizim katımızda bunun gibi 

kerametlerin tecellisine şaşılmaz; çünkü bu 

Tanrı nasibidir.’ diye devam etti. Bunun 

üzerine Horasan erenleri, ‘Eğer, gerçekten 

Şah’ın sırrıysanız, onun nişanları vardır, 

gösterin de görelim, onaylayalım, inanalım’ 

dediler. Hz. Ali’nin nişanı, mübarek avucu-

nun ortasında yer alan güzel, yeşil bir bendi. 

Hacı Bektaş Veli, mübarek elini açıp göster-

di; baktılar ki avucunun ortasında, güzelim 

yeşil bir ben var. Horasan erenleri ‘Mümin-

lerin emiri Hz. Ali’nin mübarek alnında da 

güzel, yeşil bir ben vardı.’ dediler. O zaman 

Hünkar Hacı Bektaş Veli, mübarek alnını 

açıp gösterdi; alnında da yeşil nurlu bir ben 

gördüler. Görüp, onaylayıp inanan Horasan 

erenleri ‘Dervişlerin dervişi, eksiklik ettik’ 

diyerek özür dilediler; keramet de ancak 

böyle olur deyip teslim oldular” (Korkmaz, 

2006: 20-21). 

Benzer anlatılar Vilayetname-i Abdal 

Musa’da, Vilayetname-i Sultan Şucauddin’de 

ve Vilayetname-i Otman Baba’da tenasüh 

inancını örneklemektedir. Buna göre, Hacı 

Bektaş varlığını Abdal Musa donunda de-

vam ettirmiş, Sultan Şucauddin daha evvel 

Seyyid Battal Gazi olarak yaşamış, Otman 

Baba ise “sırr-ı Muhammed” yahut Hz. 

Ali’dir ve vakti zamanında Sarı Saltık olarak 

yaşamıştır (Ocak, 2000: 185-186). Ahmet Ya-

şar Ocak, Alevi-Bektaşilikteki tenasüh inan-

cının temellerini Göktürkler ve Uygurlar 

arasında uzun süre varlık gösteren Budizm’e 

dayandırmaktadır (Ocak, 2000: 193).

Hacı Bektaş’ın birkaç yerde birden bu-

lunma, kayaları yürütme, ölüleri diriltme, 

ekinleri yeşertme, kış ortasında ağaçta mey-

ve bitirme, ateşe söz geçirme gibi pek çok 

keramet gösterdiğine inanılır (Mélikoff, 

1998: 130). Çoğu Şamanizm, Zerdüştlük gibi 

inançların yansıması olan bu kerametlerden 

biri de Alevi-Bektaşi mitolojisinde çok sık 

karşımıza çıkan don (şekil) değiştirmedir. İn-

sanın doğada gözlemlediği başkalaşımı efsa-

nelere taşıması sonucunda mitik anlatılarda 

karşımıza çıkan don değiştirme “insanların, 

hayvanların, bitkilerin, cansız varlıkların öz 

niteliklerini yitirip birinden ötekine geçme-

si; cansız varlığın canlanması, canlı varlığın 

cansız madde haline gelmesi; dönüşüm”dür 

(Boratav, 1973: 76). Bu dönüşüm hemen her 

uygarlıkta farklı isimlerle, çeşitli şekillerde 
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masallarda, efsanelerde, mitlerde yer almış-

tır. Mitlerde kimi zaman tanrı ve tanrıçala-

rın, bir ceza veya ödül olarak insanları bir 

ağaca, hayvana veya taş gibi nesnelere dö-

nüştürdüğü görülmektedir. Alevi-Bektaşi 

anlatılarında ise dönüşüm, kahramanının 

mitik bir meziyeti, gerçeküstü güçleri oldu-

ğuna işaret eder; bir nevi keramettir. Türk 

menkıbe, masal ve efsanelerinde don değiş-

tirme olarak ifade edildiği görülen bu dö-

nüşüm “ermiş bir kişinin turna, güvercin, 

doğan, geyik, yılan, balık veya ejderha gibi 

hayvanların şekline girerek kerametini gös-

termesi” olarak karşımıza çıkar (Kaya, 2007: 

252). 

Alevi-Bektaşi mitolojisindeki en yaygın 

mitik motifler arasında sayabileceğimiz bu 

motif, mitik yetilerle bezenmiş kahramanla-

rın gösterdiği kerametlerdir. Bu kahraman-

ların en önemlilerinden biridir Hacı Bektaş 

Veli. Mélikoff, halk sufiliğin simgesi olan 

Hacı Bektaş Veli için şu sözleri kaydetmiş-

tir; 

“Hacı Bektaş’ın yaşamış olduğu, tarih-

sel bir olgudur. Fakat o, özellikle, yarattı-

ğı söylence ile yaşamaktadır. Bir söylence 

onunla gerçeğe dönmüştür. O, bir mythos, 

bir söylence; fakat bu söylence ile tanınan 

ve ona göre yeniden yaşam bulan bir kişi-

dir. Milyonlarca insanın kendisine inandığı 

ve yaşama geçmiş bir söylence” (Mélikoff, 

1998: 87-88).

Mélikoff’un başlı başına bir ‘mythos’ 

olarak nitelendirdiği Hacı Bektaş Veli’nin 

anlatılarda çeşitli donlara, özellikle hayvan 

donlarına girdiği görülmektedir. Hacı Bek-

taş Veli Vilayetnamesi’nde bu motifin yer 

aldığı birçok anlatı mevcuttur. Bunlardan 

birinde Hacı Bektaş Veli güvercin donu-

na girmektedir. Ahmet Yesevi’nin izniyle 

“Rum ülkesine” giden Hacı Bektaş, oradaki 

erenler tarafından istenmemektedir. Rum 

ülkesine girerse ülkeyi almasından, halkı 

kendisine bağlamasından korkan Rum eren-

leri, Hacı Bektaş’ın bu topraklara girişini en-

gellemeye çalışırlar fakat başarılı olamazlar. 

Hacı Bektaş Veli bir güvercin donunda ül-

keye girmiştir. Bu anlatı Vilayetname’de şu 

şekilde geçer;

“Hünkar bir güvercin donuna girdi ve 

oradan uçarak doğruca Sulucakarahöyük’e 

indi; bir taşın üstüne kondu; mübarek ayak-

ları hamura gömülür gibi taşa gömüldü. O 

an Rum erenlerine bir korku düştü; o erin 

girdiğini anladılar, “yolunu bağlayama-

dık” dediler. Karaca Ahmet’e “Sen Rum 

ülkesinin gözcüsüsün, bak bakalım ülkeye 

girmiş mi?” diye sordular. Karaca Ahmet, 

bir süre murakabeye vardı; sonra başını 

kaldırdı ve “Rum ülkesini baştanbaşa ta-

radım; her yaratık eşiyle oturmakta; yalnız 

Sulucakarahöyük’te bir er var, bir başına otu-

ruyor; onu görünce içime bir dehşet düştü; 

olsa olsa odur.” dedi. (...) İçlerinde, Beyazit 

Sultan’ın halifelerinden Hacı Doğrul adında 

birisi vardı; Irak’tan Rum ülkesine gelmişti. 

Ayağa kalkıp, “İzninizle”, dedi “ben gide-

yim.” Hemen doğan donuna bürünüp uçtu; 

Sulucakarahöyük’te bir taş üstünde bir gü-
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vercin olduğunu gördü; olanca heybetiyle 

süzülüp üstüne inerken; Hacı Bektaş insan 

donuna büründü; elini uzatıp doğanı tuttu; 

öylesine sıktı ki Hacı Doğrul’un aklı başın-

dan gitti” (Korkmaz, 2006: 38).

Burada hem Hacı Bektaş’ın hem de Rum 

ereni Hacı Doğrul (Tuğrul)’un don değiştir-

mesini görmekteyiz. Bu anlatıda örneklen-

diği üzere Alevi-Bektaşi mitolojisinde gü-

vercin, doğan, şahin, turna gibi kuş figürleri 

önemli bir yer kaplamaktadır. Özellikle don 

değiştirme motifinde bu kuşların sıklıkla 

kullanıldığı görülmektedir. Bu durum don 

değiştirmenin, insanın bilinçaltı arzularının 

efsanelere yansıması olduğu savını güçlen-

dirmektedir. Zira uçmak insanın gerçekleş-

tiremediği, doğasına aykırı bir güçtür ve 

her daim arzulanmıştır. Ruhun kuş ile iliş-

kilendirilmesinin özünde de don değiştirme 

inancı yatmaktadır. Vilayetname’deki bir 

diğer anlatıda da Hacı Bektaş şahin donu-

na girmektedir: “Hacı Bektaş, şahin donuna 

bürünüp Bedahşan’a uçtu; uça uça her yanı 

dolaştı, her yeri gözledi; sonunda Kutbettin 

Haydar’ın nerede olduğunu anladı; Haydar 

bir mağarada hapisti. Süzülüp mağaranın 

üzerine indi; deliğinden girip yanına gitti 

ve silkinip insan kalıbına girdi” (Korkmaz, 

2006: 27). 

Kuş donuna girme daha pek çok anla-

tıda ve kahramanda karşımıza çıkmaktadır. 

Ancak bunun dışında geyik, sığır gibi hay-

vanlar da don değiştirmeye konu olmuştur. 

Bunlardan biri Hacım Sultan’ın, mezarını zi-

yarete gittikleri sırada Seyyid Battal Gazi’yi 

bir sığır donunda görmesidir. Bir diğer men-

kıbe ise Kaygusuz Abdal’ın, Abdal Musa’ya 

mürid olmasının anlatıldığı hikayedir. Ri-

vayete göre Kaygusuz Abdal (Gaybi Beğ) 

adamlarıyla ava çıktığı sırada bir geyik gö-

rür ve adamlarından ayrılarak takip etmeye 

başlar. Bir süre sonra geyiği ön bacağının 

yanından okuyla yaralar. Yaralı geyiği takip 

ettiğinde Abdal Musa’nın tekkesine girdiği-

ni görür. Burada Abdal Musa’ya geyiği sor-

duğunda, Abdal Musa kolunun altındaki 

oku Kaygusuz Abdal’a gösterir. 

Geyiğin konu edildiği bir diğer anlatıda 

ise Acem ereni Baba Haki, abdalları ile bir-

likte Rum’a doğru yola çıkar. Fakat bir çöl 

fırtınası sonucu yollarını kaybederler. Bu sı-

rada karşılarına bir geyik çıkar. Onlar bu ge-

yiği yakalamaya çalışırken geyik onları bir 

köye ulaştırmıştır. Bir zaman sonra, onlara 

kılavuzluk eden bu geyiğin Sultan Şucaud-

din olduğunu anlar ve ona mürid olurlar 

(Ocak, 2000: 206-207). Görüldüğü üzere don 

değiştirmek bir keramettir ve bu keramete 

şahit olanlar o kişiye inanıp müridi olmak-

tadırlar. 

Alevi-Bektaşi inancına işlemiş bu mo-

tifin kökenleri incelendiğinde bir kez daha 

karşımıza Aleviliğin senkretist yapısı çık-

maktadır. Ahmet Yaşar Ocak’ın tespitlerine 

göre bu anlatıların birebir benzerleri Hristi-

yanlıkta ve Orta Asya kültürlerine ait mit-

lerde de görülmektedir. Ancak hayvanların 

inanç dünyasına bu derece yansıması bizleri 
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yine Şamanizm’e götürmektedir. İktisadi ve 

günlük hayat için hayvanların büyük önem 

taşıdığı Orta Asya topraklarında Şamanizm 

hakimdi ve Şamanizm hayvanların günlük 

hayattaki önemlerini dinsel yaşama da taşı-

mıştı. Her ayinde bir hayvanın bulunması, 

şamanların öte alemlere yaptıkları yolculuk-

larda onlara hayvanların yardım etmesi ve 

şamanların törenler sırasında üzerlerinde 

hayvan figürleri taşımaları bunun örnekle-

rindendir (Ocak, 2000: 209-210). Fuat Köp-

rülü de bu görüşü destekleyen şu ifadeleri 

kullanmıştır;

“Kuşu binek hayvanı gibi kullanma ve 

kaplanları te’sir altında bırakma işi, Şaman-

lıkla da ilgilidir. Mesela Uranka menkabe-

lerinde, bazı şamanların hizmetinde olan 

ruhlar arasında ayı ve kargalar gibi vahşi 

hayvanların veya kuşların ruhları da vardı. 

Aynı surette Altay şamanlarının merasim-

lerinde elbise, serpuş, bir kaz figürü ve bir 

davul kullandıkları malzemeyi teşkil etmek-

tedir. Şaman güya göğe çıkarken binek ola-

rak bu kazdan istifade etmekte, ona dönerek 

efsunlar okumakta ve bu efsunlara, kazın 

yerine ve onun adına kendisi cevap vermek-

tedir” (Köprülü, 1970: 151). 

Ancak araştırmacılar arasında bu ko-

nuda bir fikir ayrılığı söz konusudur. Bazı 

araştırmacılar hem Alevi-Bektaşi, hem de 

İslam ve Hristiyanlık menkıbelerindeki bazı 

don değiştirmelerin (özellikle geyik donuna 

girmenin) Budizm temelli olduğu görüşünü 

savunmaktadır (Ocak, 2000: 209-210).

Hayvanlar, Alevi-Bektaşi mitolojisinde 

sadece don değiştirme motifine konu olmak-

la kalmamış, aynı zamanda birçok uygarlı-

ğın mitolojisinde olduğu gibi inanç sistemi 

içerisinde de mitik bir sembol haline dönüş-

müştür. İnsanlığın bu dünyadaki yaşamın-

da en büyük paydaşı olan hayvanlara, ev-

reni algılama süreçlerinde birtakım anlam-

lar yüklenmesi tabidir. Ancak her uygarlık 

kültürel imgelemi ve yaşadığı coğrafya gibi 

çeşitli etmenlerle kendine has bir doğa algısı 

oluşturmuş ve hayvanları da bu algı çerçe-

vesinde simgeselleştirmiştir. Alevi-Bektaşi 

mitolojisi de belli hayvanları diğerlerinden 

farklı olarak değerlendirmiştir. Özellikle 

hayvanların ve sayıların Alevi-Bektaşi mito-

lojisindeki yerini araştıran Erdoğan Alkan’ın 

saptamalarına göre bu inanç sisteminde 

anka kuşu, aslan, arı, balık, geyik, güver-

cin, kartal, kedi, keklik, kuzu-koyun, teke, 

örümcek, tavşan ve yılan mitik birer sem-

bole dönüşmüştür (Alkan, 2005). Erdoğan 

Alkan incelemesine almamış olsa da burada 

turna kuşunu önemli bir figür olarak ekle-

mek gerekir. Mitolojik semboller haline ge-

len bu hayvanlar anlatılarda, deyiş ve nefes-

lerde ortak bir dilin ifadesi olmuştur. Aslan 

yiğitlik, mertlik ve cesaretin ifadesi olmuş 

ve Hz. Ali’nin mahlası olarak kabul edilmiş-

tir. Geyik, Anadolu mitolojilerinden bugüne 

taşıdığı anlamlarla hoşgörü, masumiyet, do-

ğurganlık ve yaşam ağacı gibi kavramların, 

güvercin ise barışın sembolü haline gelmiş-

tir. Sayısız anlatı ve deyişte karşımıza çıkan 

turna kuşu ise “Hz. Şah’ın avazı”, Hz. Ali 
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ve Hacı Bektaş Veli’nin habercisi, semahın 

ilham kaynağıdır (Alkan, 2005: 99-160; Gün-

şen, 2007: 347-348). Özellikle deyiş ve nefes-

lerde sıkça kullanılan hayvan sembollerini, 

bu edebi malzemeler üzerinden detaylan-

dırmak mümkündür. 

Günlük hayatta bizlere nicel bilgiler su-

nan sayılar, kültürel yaşam ve mitik anlam 

dünyası içerisinde diğer birçok nesne gibi 

derin anlamlar ve değerlerle yüklenmiştir. 

Simgelerin varlığını en çok hissettiğimiz 

kültür alanlarından olan mitlerde sayılar 

farklı bir yere ve öneme sahiptir. İnançlar ve 

sayılar arasındaki gizemli ilişki birçok antik 

dinde, kadim mitlerde ve günümüz tek tan-

rılı dinlerinde olduğu gibi Alevilikte de söz 

konusudur. Erdoğan Alkan’a göre sayılar 

ve taşıdıkları anlamlar “yok olduğunu san-

dığımız eski uygarlıkların, bizlere bıraktığı 

kalıtlardır. Anadolu’da var olup kökleşen 

Alevilik bu antik kalıtlarla özdeşleşmiştir” 

(Alkan, 2005: 31). 

Alevi-Bektaşi inancında deyişler ve an-

latılar gibi araçlarla karşımıza kutsal olarak 

çıkan sayıların başında bir sayısı gelmek-

tedir. Bir pek çok inanç sisteminde olduğu 

gibi Allah’ın birliğini ve vahdeti simgele-

mektedir. Alevi-Bektaşi inancındaki Tanrı-

insan birliği, vahdet-i vücut inancı da bu 

rakamın yaptığı çağrışımlardandır. Zira 

ikilikten uzak durmayı ve bir olmayı öğütle-

yen Alevi-Bektaşi inanç öğretisine göre bir, 

bölünemezliğin, bütünlüğün ifadesidir. İki 

sayısı ise bulunduğu her ortamda ikiliğin ve 

çatışmanın sembolüdür. Ancak “bir”in var-

lığı “iki”nin varlığını getirmektedir. Bu ne-

denle de iki aynı zamanda iyi-kötü, yaşam-

ölüm, gece-gündüz gibi her türlü zıtlığa işa-

ret etmektedir (Alkan, 2005: 32-33). 

Birçok inanç sisteminin ortak kutsal sayı-

sı olan üç rakamı Alevi-Bektaşi inancında da 

farklı bir yere sahiptir. Alevilik için önemli 

olan mitik şahsiyetler üçler, beşler, yediler, 

kırklar şeklinde rakamlarla ifade edilmekte-

dir. Bu sayılar içinde üç sayısının ve üçler 

ifadesinin karşılığı Allah-Muhammed-Ali 

üçlemesidir. Yaratıcı olan Allah’tır. Fakat 

Muhammed ve Ali’ye, Allah’la birlikte anı-

lacak kadar kutsallık yüklenmiştir. Ayrı-

ca evren algısında da üç rakamının birçok 

karşılığı bulunmaktadır. Allah-insan-evren 

üçlemesi; evrenin, insan, bitki ve hayvan 

olmak üzere üç çocuğunun olması Alevi-

Bektaşi inancındaki üçlemelerden bazıları-

dır (Alkan, 2005:44-48). 

Dört sayısı ise öncelikle bu inanç sis-

teminin tasavvufi boyutu için önemli bir 

kavram olan dört kapıyı simgeler. Tarikat 

yolcusu, Tanrı katına yükselmek için şeriat, 

tarikat, marifet ve hakikat kapılarından geç-

mek durumundadır. Ayrıca dört sayısı, dört 

ana element olan toprak, hava, su ve ateşi; 

kuzey, güney, doğu ve batıdan oluşan dört 

yönü; dört büyük meleği, Cebrail, Mikail, 

İsrafil ve Azrail’i, dört kapıya dayanan dört 

inancı -ibadet, niyaz, adak, vuslat- simgeler 

(Alkan, 2005: 49-50). 
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Beş sayısı ise “beşler” ifadesi ile Hz. Mu-

hammed, Hz. Ali, Hz. Fatıma, Hz. Hasan ve 

Hz. Hüseyin’den oluşan Hz. Peygamber’in 

Ehl-i Beyt’ini simgeler. Kırklar ceminde hiz-

met gördüğüne inanılan Hz. Havva, Hz. 

Meryem, Hz. Asiye, Hz. Hatice, Hz. Fatıma 

için kullanılan “beş bacı” ifadesi de beş sayı-

sı ile ilgilidir. Ayrıca beş sayısı, beş ayrı ev-

ren (alem) tasavvuru ile de ilgilidir. Bunlar;

“1.  Lahut: Kesin varlık alemi

2.  Ceberrut: Bütün varlıkların Tanrı 

bilgisinde toplandığı alem.

3.  Melekler Alemi: Tanrı bilgisinde 

toplanan varlıkların açılıp ortaya 

çıktığı alem. 

4.  Nasut: Bu varlıkların madde biçimi-

ne girerek görünüş alanına çıktığı 

alem. 

5.  Misal: Bu varlıkların en olgun halde 

bulundukları alem” (Alkan, 2005: 

55).

Bu alemler aynı zamanda insanoğlunun 

insan-ı kamil olmak için geçirdiği beş evre-

dir. 

Yedi rakamı ise öncelikle Hz. Muham-

med ile eşi Hz. Hatice, kızı Fatıma, damadı 

Hz. Ali, torunları Hz. Hasan, Hz. Hüseyin 

ve Selman-ı Farisi’den oluşan “yediler”i 

simgeler. Ayrıca “yedi ulular” olarak anılan 

Alevi-Bektaşi ozanlarını -Nesimi, Hatai, Fu-

zuli, Yemini, Virani, Pir Sultan Abdal, Kul 

Himmet-; yedi erkanı; pir, rehber, mürşid, 

iki musahip ve eşleri; haftanın yedi gününü 

ve yedi kat göğü: Zühal, Müşteri, Merih, Gü-

neş, Zühre, Utarit, Ay (Günşen, 2007: 344); 

Buyruk’ta geçen yedi farzı: Mürebbi’ye düş-

mek, musahip olmak, taç giymek, sır sakla-

mak, dost ile dost olmak, özünü ulu kılmak, 

Hakk’la sohbet etmek (Alkan, 2005: 62-63) 

gibi Aleviliğin inanç ve kozmos algısına iliş-

kin olguları simgeler.

Alevilik-Bektaşilik’te en önemli sayı-

lardan olan on iki ise öncelikle On İki ima-

mı simgeler. İmam Ali başta olmak üzere 

İmam Hasan, İmam Hüseyin, İmam Zey-

nel Abidin, İmam Muhammed Bakır, İmam 

Cafer-i Sadık, İmam Musa Kâzım, İmam 

Hulk-ı Rıza, İmam Muhammed Taki, İmam 

Aliyyü’n-Naki, İmam Hasan el-Askerî, 

İmam Muhammed Mehdi, 12 İmam’ı oluş-

turmaktadır. Ayrıca cem ayinlerindeki “on 

iki hizmet”, “on iki post”, Alevi-Bektaşiliğin 

on iki farzı, on iki burç ve on iki ay bu ra-

kamın işaret ettiği olgulardır (Günşen, 2007: 

345).

Önemli ve kutsal sayıların başında ge-

len bir diğer sayı ise “kırk”tır. “Üçler”, “beş-

ler” ve “yediler”de olduğu gibi kırk sayısı 

da kırk özel kişiye ithafen “kırklar” olarak 

kullanılır. “Kırklar”, Hz. Ali ile birlikte Kırk-

lar Cemi’nde bir araya gelen kırk ulu kişi-

dir. Ayrıca 4 kapı 40 makam inancına göre, 

şeriat, tarikat, marifet ve hakikat kapılarına 

bağlı 40 makam vardır. Şeriate bağlı 10 ma-

kam şunlardır: birinci makam iman getir-

mek, ikinci makam ilim öğrenmek, üçüncü 
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makam namaz kılmak, zekat vermek, oruç 

tutmak, gücü yeten için hacca gitmek, se-

ferberlik olunca düşmana karşı gelmek ve 

cenabetten temizlenmektir. Dördüncü ma-

kam, helal kazanmak ve faizi haram bilmek-

tir. Beşinci makam, nikah kıymaktır. Altıncı 

makam, hayz ve loğusalıkta cinsel ilişkiden 

uzak durmak. Yedinci makam, sünnet ve 

cemaat (ehl-i sünnet ve’l-cemaat) ehlinden 

olmaktır. Sekizinci makam, şefkattir. Doku-

zuncu makam, temiz yemek, temiz giyin-

mektir. Onuncu makam ise iyilik emredip 

yaramaz işlerden sakındırmaktır.

Tarikat kapısına bağlı makamlar; pir-

den el alıp tövbe etmektir. İkinci makam, 

mürid olmaktır. Üçüncü makam, tıraş ol-

mak ve elbise değiştirmektir. Dördüncü 

makam, nefisle mücahede etmek, olgunlaş-

maktır, pişmektir. Beşinci makam, hizmet 

etmektir. Altıncı makam, korkudur. Yedinci 

makam, ümit etmektir. Sekizinci makam; 

hırka, zenbil, makas, seccade, subha (yüz ta-

neli tesbih) ibrat (iğne) ve asadır. Dokuzun-

cu makam, sahib-makam (makam sahibi), 

sahib-cemiyet (cemaat sahibi), sahib-nasihat 

(nasihat sahibi) ve sahip-muhabbet (muhab-

bet sahibi) olmaktır. Onuncu makam ise aşk, 

şevk, sefa ve fakirliktir.

Marifet kapısının birinci makamı, ilim; 

ikinci makamı, cömertlik; üçüncü makamı, 

haya; dördüncü makam, sabır; beşinci ma-

kam, perhizkârlık; altıncı makam, korku; ye-

dinci makam, edep; sekizinci makam, mis-

kinlik; dokuzuncu makam, marifet; onuncu 

makam, kendini bilmektir. 

Hakikatin birinci makamı, toprak ol-

maktır. İkinci makamı, yetmiş iki milleti 

ayıplamamaktır. Üçüncü makamı, elinden 

geleni esirgememektir. Dördüncü makamı, 

dünyada yaratılmış bütün nesnelerin ken-

disinden emin olmasıdır. Beşinci makam, 

mülk sahibine yüzünü sürüp yüzsuyunu 

(yaratılış sebebi olan nuru) bulmaktır. Altın-

cı makamı, sohbette hakikat sırlarını söyle-

mektir. Yedinci makamı, sırdır. Dokuzuncu 

makamı münacattır yani Allah’a yalvarmak, 

onuncu makamı ise Çalap Tanrı’ya (Cenabı 

Allah) ulaşmaktır (Özcan, 2004: 242). Bir ta-

rikat yolcusunun bu aşamaları geçmesi ge-

rekmektedir. 

Bunlar dışında kırk sayısı diğer birçok 

inanç sisteminde ve kültürde olduğu gibi 

Alevilikte de “kırklama”, “kırkı çıkma”, 

“kırklı” gibi ifadelerde de kullanılmaktadır 

ve bu ifadeler bu sayıya yüklenen anlamın 

yoğunluğunu arttırmaktadır. 

Tüm bu mitik inançlara ek olarak hemen 

hemen bütün inanç sistemlerinde ve mitolo-

jilerde olağanüstü şahsiyetlerin kerametleri 

olarak, masumiyet ve bekaret ifadesi olarak 

anlatılan olağanüstü doğumlar vardır. Bu 

anlatılarla Alevi-Bektaşi inancında da karşı-

laşmak mümkündür. Bunlardan en bilineni 

Kadıncık Ana’nın Hacı Bektaş Veli’den gebe 

kalmasıdır. Sulucakarahöyük’e gelen Hacı 

Bektaş, burada Kutlu Melek (Kadıncık Ana) 

ile İdris çiftinin evinde kalır. Bir gün Hün-

kar abdest alırken Hacı Bektaş’ın burnu ka-

nar ve Kadıncık’a bu suyu: “ayak değmeye-
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cek bir yere dök” der. Kadıncık ise Hünkar’a 

olan sevgisinden suyu içer. Bu durum Hacı 

Bektaş’a malum olur ve Kadıncık’a suyu 

içip içmediğini sorar. İçtiğini öğrenince de: 

“Bizden umduğun nasibi aldın; senden iki 

oğlumuz gelecek; onlar yurdumuzun oğlu 

olacak...” der. Kadıncık’ın üç oğlu olur. 

Çocuklardan biri Hacı Bektaş’ın sağlığında 

ölür (Danık, 2006: 21-22). Hünkar Hacı Bek-

taş Veli gibi mitik bir şahsiyetin çocukları-

nın doğumlarının olağanüstü olması kaçı-

nılmazdır. Zira bu doğum çocuklara da kut-

siyet yüklemektedir. Bu şekilde gerçekleşen 

doğumlar için nefs evladı ifadesi kullanılır.

Buna benzer bir bakire doğum hikayesi 

de Hz. Hüseyin’in oğlu İmam Bakır’ın dün-

yaya gelişiyle ilgili anlatılır. Anlatıya göre Ak 

Murtaza isimli bir papaz İmam Hüseyin’in 

kesik başını balın içine saklar. Papazın tek 

ve bakire kızı yasak olmasına rağmen başın 

çevresindeki baldan bir parmak alır ve yer. 

Bakire kız gebe kalır ve olanları babasına 

anlatır. Bir süre sonra hapşıran genç kızın 

burnundan bir alev topu çıkar ve bu top be-

beğe, İmam Bakır’a dönüşür (Danık, 2006: 

23). Bu anlatıda doğum olayının kendisi de 

gerçeküstü bir şekilde burundan gerçek-

leşmektedir. Zeus’un alnından Athena’yı, 

kalçasından Dionysos’u doğurması bu tür 

gerçeküstü doğumların en bilinen örnekle-

ridir. Bu doğumların en önemli ortak nokta-

sı doğan ya da doğuran kahramanın, bazen 

de her ikisinin tanrısal yetileri olmasıdır. Bu 

gibi olağanüstü doğumlar bu kahramanla-

rın mitik ve kutsal gücünü kanıtlamakta ve 

güçlendirmektedir. 

Mit ve rit kavramları birbirleriyle yakın 

ilişki içindedir. Mitlerin mi rit kaynaklı ol-

duğu yoksa ritlerin mi mitleri tekrar ederek 

sürdürmek için ortaya çıktığı sorusu, mit 

uzmanlarının ve din araştırmacılarının ilgi 

odağı olmuştur. Bazı araştırmacılara göre 

ritler, mitlerin öncülü, bazılarına göre ise 

mitler, ritlerin kaynağıdır. Mit ve ritin bir-

birleriyle etkileşim halinde işlev gördüğü 

ortadadır. Zira, yapı itibariyle ritin yalnızca 

eylemlerden değil, aynı zamanda da mitler-

den, yani sözlü anlatımlardan oluştuğu bi-

linmektedir. Mitlerin geçmişten günümüze 

nasıl ulaştıkları sorusunun cevabı olarak 

ise ritlere işaret edilmektedir. Öte yandan 

mitlerin işlevlerine bakıldığında da ritler 

karşımıza çıkmaktadır. Eliade’ye göre mitin 

başlıca işlevi, “Ritlerin ve anlamlı insan dav-

ranışlarının (beslenme ya da evlilik olduğu 

kadar çalışma, sanat veya bilgelik de) örnek 

oluşturacak modellerini ortaya koymaktır” 

(Eliade, 2001: 18). Mit ve ritin tüm bu kesi-

şim noktalarından anlaşılacağı üzere her iki-

si de birbirini var etmiştir.

Alevi-Bektaşi mitleri de elbette geçmiş-

ten bugüne ritler olmadan gelmemiştir. Bu 

inanç sisteminin temel ibadeti olan ayin-i 

cem başlı başına bir Alevi-Bektaşi ritidir. 

Zira ayin-i cem, Kırklar Meclisi mitinin ri-

tüelik tekrarıdır. Asırlardır devam eden bu 

rit sayesinde Kırklar Meclisi miti hala yaşa-

maktadır. Cem sırasında önce yaratılış miti, 

ardından tevhid inancı, ardından da Miraç-

lama canlandırılır. Kırklar Meclisi’nde kırk 

uluların yaptığı dolu gibi dolu içilir, semah 

dönülür (Mélikoff, 1998: 263-266).
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Köken bakımından yapılacak bir ana-

lizde Kırklar Meclisi anlatısında ve dolayı-

sıyla da ayin-i cemde şamanıl öğeleri bul-

mak mümkündür. Tasvirlere göre Kırklar 

üzüm suyunu içtikten sonra vecde gelerek 

semah dönerler. Bu vecd hali Şamanizm’de 

şamanların (kam) esrik bir trans haline ge-

çerek dans etmelerini andırmaktadır. Bu 

esnada şamanlar, göğe yükselmekte veya 

yer altına geçmekte, Tanrı ile konuşmak-

ta, ruhları alemler arasında taşımaktadır. 

Semahın felsefesiyle, şaman raksının fel-

sefesi ortak bir noktada buluşur, bu da 

“Tanrı’ya ulaşmak”tır. Semaha “beşeriyet-

ten lâhutiyete uçmak” anlamında pervaz 

denilir. Bu merasim onları başka bir aleme, 

göklere çıkarmıştır. Nitekim törenden sonra 

cem erenleri birbirlerine: “miraçın kutlu ol-

sun” derler (Yörükhan, 2006: 93). 

Elbette şaman törenleri ile Alevi semah-

ları tamamen aynı şeyler değildir. Geçmişten 

bugüne taşınan kültürel mirasta öncelikli ve 

kalıtımsal olan öğeler çoğunlukla figürlerdir. 

Assmann’a göre de kültürel bellek geçmişin 

belli noktalarına yönelir. Geçmiş onda oldu-

ğu gibi kalmaz, daha çok anının bağlandığı 

sembolik figürlerde yoğunlaşır (Assman, 

2001: 55). Bu figürler Şamanizm-Alevilik 

ilişkisinde danslar, törenler, giysiler, takılar 

olarak karşımıza çıkar. Bu figürler toplum-

sal hafızanın diri kalması için yeterlidir. 

Alevi-Bektaşi dedelerinin de 

Şamanizm’in inanç önderleri olan kam-

şamanların devamı, yansıması olduğu dü-

şünülmektedir. Dedelerin birçok özelliği bu 

düşünceyi desteklemektedir. Şamanların 

öte alemlere seyahatleri sırasında ruh be-

deni geçici olarak terk etmektedir (Trans-

migrasyon). Benzer durumlara Yahya Paşa, 

Otman Baba gibi Alevi-Bektaşi erenlerinde 

de rastlamak mümkündür. Yahya Paşa’nın 

istediği zaman bedenini terk ettiği, bir müd-

det sonra geri döndüğü, bunun bazen iki ay 

kadar sürebildiği anlatılır. Otman Baba’nın 

ise zaman zaman namaza durduğunda be-

deninde ayrılarak dolaştığı ve geri geldiğin-

de rükû ve secde yaptığına inanılır (Ocak, 

2000: 152-153). Bu olaylar şamanların trans 

halindeyken gerçekleştirdiğine inanılan 

transmigrasyonun birebir karşılığıdır. 

Tüm bu anlatılanlardan hareketle, 

Alevi-Bektaşi inancının senkretist yapısı so-

nucu birçok kökene dayalı motifleri birleş-

tirdiği, kendi potasında erittiği görülmekte-

dir. Bu senkretist yapıyı mitolojik unsurları 

da dahil ederek anlatan Mélikoff şu ifadeleri 

kullanmıştır;

“Eğer Bektaşi senkretizmi (bağdaştırma-

cılığı) çözümlenecek olursa, her şeyden önce, 

Sufi ve oniki imam temelli (duodécimain) 

Şii bir görünüş altında; ruhun beden göçü 

(réincarnation) ve hatta bazen tenasüh, yani 

ruhun sürekli dolaşımı (métempsychose) 

inanışlarına Ali’nin tanrısallığı görüşü ka-

rışmış aşırı Şii inançların da gelip katıldığı; 

Hurufiliğin kabalistik (Tevrat gelenekli) ve 

anthropomorfik (insan nitelikli Tanrı temel-

li) öğretileri ortaya çıkar” (Mélikoff, 1993: 

23).
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Ancak senkretizme yapılan bu vurgu, 

Alevi-Bektaşiliğin kendine özgü mitolojik 

bir çerçeve oluşturamadığı şeklinde algılan-

mamalıdır. Aksine bu inanç sistemi zengin 

kaynakları sayesinde özgün mitik kahra-

manlar, anlatılar, figürler ve düşünüşler ge-

liştirmiştir. Alevi-Bektaşi inancı, İslam önce-

si motifleri kendi içinde sentezlerken ken-

dine özgü bir mitik yapı da oluşturmuştur. 

Çalışmamızda Alevi-Bektaşi mitolojisinin 

temel izlekleri saptanarak bunlar açıklanma-

ya çalışılmıştır. Özetlemek gerekirse; inanç 

öğretisinde olduğu gibi mitik yapı içerisin-

de de en önemli yeri Hz. Ali almıştır. Hz. 

Ali’ye yüklenen tanrısallık, bu inancın hem 

Tanrı algısını hem de insana verdiği değeri 

göstermektedir. Vahdet-i vücut ve vahdet-i 

mevcut düşüncelerine dayandırılan bu Ali 

algısı yüklendiği insanüstü özelliklerle Hz. 

Ali’yi mitik bir kahraman olarak değerlen-

dirmemize yol açmıştır. Benzer şekilde Hz. 

Fatıma ve Hızır karakterleri de bu Alevi-

Bektaşi mitolojisinin ana kahramanlarıdır. 

Hz. Ali’nin kutsallığını pekiştiren Miraç ve 

Kırklar Meclisi anlatıları ise bir yandan ev-

ren ve Tanrı algısını gösterirken, bir yandan 

da cem ritinin mitik kaynağını vermektedir.

Çalışmada yaratılış mitinden, tenasüh 

inancına, Hz. Ali’nin simgeselliğinden sa-

yıların ve hayvanların taşıdığı anlamlara 

kadar Alevi-Bektaşi inancının mitik yapı-

sının ana hatları belirlenmeye çalışılmıştır. 

Bir arada sunulmaya çalışılan mitik yapı bu 

senkretist inancın kökenlerine ilişkin olarak 

yapılacak çalışmalar için bir dayanak olma 

niteliğindedir. 
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YAZI TESLİM KURALLARI

1. Dergiye gönderilecek yazılar, Word( 7 veya 8 üstü 

versiyon, IBM uyumlu ) programında yazılmış ol-

malıdır.

2. Yazılar Times New Roman karakterinde, 12 punto 

ve bir buçuk satır aralığıyla yazılmalıdır. Yazılar 

sayfanın bir yüzüne basılı bir şekilde, elektronik 

posta ile teslim edilmelidir.

3. Makalede sayfa sınırlaması yoktur. Makalelerin 

en fazla 250 kelime Türkçe ve İngilizce özetleri 

de yazıyla gönderilmelidir. Özette, araştırmanın 

kapsamı ve amacı belirtilmeli, kullanılan yöntem 

tanımlanmalı ve ulaşılan sonuçlar kısaca verilme-

lidir.

4. Yazıda paragraflar girintili olmalı; ancak girintiler 

için “sekme” veya “boşluk” tuşları kullanılmama-

lıdır. Paragraf özelliklerinden ayarlama yapınız.

5. Yazar ismi ya da isimleri makalede değil makaleye 

iliştirilecek kapak sayfasında yer almalıdır. Bu ka-

pak sayfasında, yazar isimleri dışında metin başlı-

ğı, yazarın adresi, telefonu, varsa elektronik posta 

ve faks numarası yer almalıdır. 

7. Hakem raporları doğrultusunda yazarlardan, ya-

zılarında bazı düzeltmeler yapmaları istenebilir.

8. Yazının yayımlanması konusunda son karar dergi 

yayın kuruluna aittir. Yayın kurulu kararına iliş-

kin bir mektup, hakem değerlendirmelerinin birer 

fotokopisi ile birlikte en kısa sürede yazarlara gön-

derilir. 

 YAZILARIN GÖNDERİLECEĞİ ADRES

 ALEVİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

 Adres: 1201 Sokak No: 55 Ostim-ANKARA

 Tel: 0.312 267 35 51

 Belge Geçer: 0.312 267 35 59

 Elektronik Posta: 

 info@alevilikarastirmalaridergisi.com

 KAYNAKLARIN DÜZENLENMESİ

1. Makalede kaynaklardan yapılan atıflar metin içi 

dipnot yöntemi ile gösterilir. Metin içi dipnotta 

parantez açılarak yazarın veya yazarların soyadı, 

atıf yapılan kaynağın yayın tarihi, alıntının yapıl-

dığı sayfa numarası gösterilir.

2. Orijinal makalede atıf yapılan dipnotun sahibi isim 

olarak dillendiriliyorsa ayrıca parantez içi dipnot-

ta isim soyad bilgisi verilmez. Sadece atıf yapılan 

kaynağın yayın tarihi ve alıntı yapılan kaynağın 

sayfa numarası gösterilir.

3. Atıf yapılan kaynağın yazarı iki kişiyse, her iki ya-

zarın da soyadı parantez içi dipnotta verilir. 
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4. Atıf yapılan kaynağın yazar sayısı ikiden fazla ise, 

ilk yazarın soyadından sonra “vd.” ifadesi kullanı-

lır. 

5. Makalenin atıf yapılan ilgili bölümünde, atıfta bu-

lunulan kaynak birden fazla ise parantez içi dip-

notta iki kaynağın arası noktalı virgülle ayrılır. 

6. Klasik sayfa altı dipnot yöntemi sadece makale 

sahibinin yapacağı ek bilgi ve özel açıklamalarda 

kullanılmalıdır. Sayfa altı dipnot verileceği zaman 

metinde ilgili yere sayı ile dipnot düşülmelidir. 

 Kaynakçanın Düzenlenmesi

1. Kaynakçada atıf yapılan kaynaklar yer almalı ve 

soyadına göre alfabetik bir sıralama izlenmelidir. 

2. Aynı yazara ait birden fazla eserden atıf yapılmış-

sa, sıralamada yayın tarihi temel alınmalıdır. 

3. Kaynakçada atıf yapılan kitabın gösterilmesi ör-

nekteki gibi olmalıdır: 

 GÖLPINARLI, Abdulbaki. (1992). Alevi-Bektaşi 

Nefesleri. İstanbul.

4. Kaynakçada atıf yapılan çeviri kitabın gösterilme-

si örnekteki gibi olmalıdır: 

 FORDHARA, Frieda. (2008). Jung Psikolojisinin 

Ana Hatları. Çev: Aslan Yalçıner. İstanbul.

5. Derleme kitaptaki bir makaleden atıf yapılması 

durumunda kullanılacak yöntem şu şekilde olma-

lıdır: 

 KALPAKLI, M. (Ed.). (1999). Osmanlı Divan Şiiri 

Üzerine Denemeler. İstanbul. 

6. Dergide yayınlanmış bir makaleye atıf yapılması 

durumunda yöntem örnekteki gibi olmalıdır: 

 AKDAĞ, M. (1990). “Türk Eğitim Sisteminde Ya-

tay Ve Dikey Geçişler”. Milli Eğitim Dergisi, S. 94, 

s. 67-72.

7. Yapılan atıf yayınlanmamış bir teze ait ise kullanı-

lacak yöntem şu şekilde olmalıdır: 

 AKDAĞ, M. (1993). Genel Liselerin Matematik ve 

Fen Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar. Yayınlan-

mamış Doktora Tezi. İnönü Üniversitesi Sosyal Bi-

limler Enstitüsü. Malatya, Türkiye.

8. Yapılan atıf bir kongre veya sempozyum bildiri-

sine ait ise kullanılacak yöntem şu şekilde olmalı-

dır: 

 AKDAĞ, M. ve Tok, H. (2004). Geleneksel Öğretim 

ile Power Point Destekli Öğretimin Öğrenci Erişi-

mine Etkisi. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurulta-

yı. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Malatya. 

Türkiye. 06-09 Temmuz.

9. İnternette bir yayından yapılan atıf şu şekilde ol-

malıdır:

 KÖKEL, Coşkun. (2006). Seyyid Garip Musa Sultan 

Ocağı. http://www.aleviocaklari.com.22.10.2010
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GUIDELINES FOR MANUSCRIPTS TO BE SENT TO THE 
JOURNAL

1. Manuscripts must be written in Word 7 or 8 furt-

her version (IBM compatible). 

2. Manuscripts must be written in Times New Roman 

12 font, with 1,5 line spacing on only one page of 

the paper, and must be submitted to the editorial 

board as one copy and by  e-mail.

3. There is no page limitation for articles. Abstracts 

of the articles must also be sent to the board with 

maksimum 250 words for both in Turkish and 

English versions. Abstacts should briefly cover 

the purpose, scope, method and conclusions of the 

study. 

4. Indentation must be used but, not with space or 

tab key. Please use the paraghraph settings of the 

computer.

5. Author or authors’ name(s) must be written on a 

cover page. The cover page must also include the 

title, author(s)` adress(es), phone number, e-mail 

and fax number (if any). 

7. Authors might be asked to make some corrections 

on their manuscripts upon the evaluations of the 

referees of the journal. 

8.  Final decision for publication belongs to the bo-

ard. A letter concerning the decision of the board 

is going to be sent to the author(s) along with a 

copy of the referee evaluation as soon as possible. 

 MANUSCRIPTS MUST BE SENT TO: 

 THE JOURNAL OF ALEVİ STUDİES 

 Adress: 1201 Sk. No: 55 

 Ostim-ANKARA/TURKİYE

 Phone Number: +90.312 267 35 51

 Fax: +90.312 267 35 59

 E-mail: info@alevilikarastirmalaridergisi.com

 CITATIONS

1. Texts must follow in-text footnote system. In pa-

ranthesis in the text, author’s surname, date of 

publication, and page number is given. 

2. If the author’s name is mentioned, without quota-

tions, the name and surname of the author is not 

written on text footnote. Only the date of publica-

tion and page number of the cited sourse is given. 

3. If cited source has two authors, both are given in 

paranthesis in the text. 

4. If cited source has more than two authors, after the 

surname of the first author, “et als.” is used. 
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5. If the cited sources are more than one, they must 

be separated by semi-colon.  

6. The classical foot note under the page system must 

be used by the author only for the additional and 

private explanations, on the same page and enu-

merated.

 REFERENCES

1. References must include only the cited sources 

and be given in alphabetical order. 

2. If more than one source of the same author are ci-

ted, they must be put in a chronological order. 

3. Book: 

  GÖLPINARLI, Abdulbaki. (1992). Alevi-Bektaşi 

Nefesleri. İnkılap. İstanbul.

4. Translated book:

 FORDHARA, Frieda. (2008). Jung Psikolojisinin 

Ana Hatları. Çev: Aslan Yalçıner. İstanbul.

5. Compiled book:

 KALPAKLI, M. (Ed.). (1999). Osmanlı Divan Şiiri 

Üzerine Denemeler. İstanbul. 

6. A journal article:

 AKDAĞ, M. (1990). “Türk Eğitim Sisteminde Ya-

tay ve Dikey Geçişler”. Milli Eğitim Dergisi, S. 94, 

s. 67-72.

7. Unpublished thesis:

  AKDAĞ, M. (1993). Genel Liselerin Matematik ve 

Fen Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar. Yayınlan-

mamış Doktora Tezi. İnönü Üniversitesi Sosyal Bi-

limler Enstitüsü. Malatya, Türkiye.

8. Conference paper:

 AKDAĞ, M. ve TOK, H. (2004). Geleneksel Öğre-

tim ile Power Point Destekli Öğretimin  Öğrenci 

Erişimine Etkisi. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Ku-

rultayı. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Ma-

latya. Türkiye. 06-09 Temmuz.

9. Internet article:

  KÖKEL, Coşkun. (2006). Seyyid Garip Musa Sul-

tan Ocağı. http://www.aleviocaklari.com. 
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Kelime-i tevhit budur,
La ilahe illallah...

Zikreyle kalbini yudur,
La ilahe illallah...

Muhammed resulullah,
Hem Aliyem veliyullah,

İnan ki amentü billah,
La ilahe illallah...

Allahümme sellu ala,
Mümin müslüm secde kıla,

Zikreden görmesin bela,
La ilahe illallah...

Hak Muhammed Mustafa,
Mümine sıtkı sefa,

Dertliler derdine deva,
La ilahe illallah...

Hasan Hüseyin zikri,
Daim kalbimin şükrü,

Cümle ilimler lütfu,
La ilahe illallah...

İmam Zeynel İmam Bakır,
Huri kızı hülle dokur,

Budur evvel budur ahır,
La ilahe illallah...

Kalp evinin alameti,
İmam Cafer tilaveti,

Müminlerin selaveti,
La ilahe illallah...

Musa Kazımın özü,
Rıza'nın haktır yüzü,
Şu dünyanın tadı tuzu,
La ilahe illallah...

Muhammed Taki’nin varı,
Ali Naki’nin bezerşarı,
Zikredenin artar kârı,
La ilahe illallah...

Hasan Askeriye nusret veren,
Lütfi ayet hadis Kuran,
Cümle güç işleri gören,
La ilahe illallah...

Mehdi gelir ahir nizam,
Münafıklar olur cüzam,
İşte budur İsm-i azam,
La ilahe illallah...

Arif oğlum rahmet saçar,
Küllü günahlardan geçer,
Sekiz uçmak kapısını açar,
La ilahe illallah...

Hatayım okudu bunu,
Cümle ilimler kâni,
Muhammedin İslam dini,
La ilahe illallah...

Derviş Kul Himmet'in virdi,
Pir Sultan serine erdi,
Zikredenin kalmaz derdi,
La ilahe illallah*…


