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“Merhabâ hoş geldin ey rûh-ı revânım merhabâ

Ey şeker-leb dilber-i şîrîn-zebânım merhabâ”

diyor Şehitler Şahı Nesîmî… Biz de değerli canlara, can u başını bu yola ko-

yanlara merhaba diyoruz. Alevilik Araştırmaları Dergisi, büyük bir kültürel 

zenginliğe sahip Alevi toplumunun tarihî mirasına akademik perspektiften 

bakma amacıyla çıktığı yolda sekizinci sayısına ulaştı. Akademik camia için 

bir kazanç olarak nitelenebilecek bu eserin yayımlanmasında emeği geçen her-

kese teşekkür ediyorum. Çünkü asırlar önce uyanan bir çerağın aydınlattığı 

gönüllerde demlenen hissiyatı terennüm eden bu büyük birikimin, günümüz 

insanına da yol gösterecek biçimde işlenmesi gerekmektedir. Alevi duyuş ve 

düşünüşünün temelinde yatan insanî ve evrensel değerlerin, tüm insanlığın hizmetine sunulabilmesi için 

bu gibi yayınların varlığına ihtiyaç vardır. 

Orijinal kaynaklara ve belgelere gidildiğinde Aleviliğin, kendisini bu adla tanımlayan fertleri bir 

arada tutan güçlü bir gelenek olduğu gibi dünyanın bugün ihtiyaç duyduğu barış ve huzuru tesis edecek 

insanî değerlere de sahip olduğu görülebilir. Bu güzelliklerin keşfedilebilmesi, akademik süreçlere riayet 

eden bilim adamlarının Aleviliğe gösterecekleri ilgiye bağlıdır. Popüler kültürde, herhangi bir dayanağı 

olmayan söylemlere istinat eden iddiaları ve bağlı olduğu inancın tarihî gelişiminden habersiz kimsele-

rin hezeyanlarını gerçek bilgiden arındırmanın sırrı Hünkâr Hacı Bektaş’ın “İlimden gidilmeyen yolun 

sonu karanlıktır.” sözüyle kendisini ifşa etmektedir. Bu sözün üzerine bir diğer yol ulusu Mustafa Kemal 

Atatürk’ün de “Hayatta en hakikî mürşit ilimdir.” vecizesini ilave ettiğimizde eteğine sarılmamız gereken 

yüce mercinin “ilim” olduğu hükmüne ulaşırız. 

Hazreti Ali, “İlim bir nokta idi. Cahiller onu çoğalttı.” buyurmuştur. İşte hakikî âlimlerin yapması 

gereken şey, o tek noktanın peşinde koşmaktır; yani çokluğu vahdete ulaştırmaktır. Bu da bize, bilgi kirli-

liğinden arındırılmış saf bilgiyi elde etmek için çalışmamız gerektiğini haber verir. Hazreti Peygamber de 

“Ben ilim şehriyim, Ali ise onun kapısıdır.” diyor. Buradan hareketle Ali’ye yaklaşmanın, ilme yaklaşmak 

olduğunu ve gerçek bilgi peşinde koşmanın kutsiyetini anlayabiliriz. 

Alevi toplumunun kendi dinamikleri içinde yer alan gerçek bilgiyi arama çabası, yine Alevi felse-

fesinin en temel unsuru olan “sevgi” ile birleştiğinde tüm dünyanın ihtiyacı olan bir yapılanmaya vücut 

İLİM YOLUNDA DEVAM EDERKEN

Doç. Dr. Özer ŞENÖDEYİCİ

Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
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verilebilir. Bu değerlerin işlevsel hâle gelmesi, temelleri sağlam ve geleceğe güvenle bakan bir toplumun 

oluşabilmesine de katkı sağlayacaktır. Bilgi ve sevgi üzerinde yükselen böyle bir nesil, insanoğlunun 

dünya üzerindeki macerasına yön verecek kudrete sahip olacaktır. Bu anlamda Aleviliğin söz konusu 

değerlerine bağlı bireylerin yetiştirilmesi son derece önem arz etmektedir. Çünkü mesele, küçük bir cami-

ayı ilgilendiren basit bir husus değil, bütün insanlığı şekillendirecek ciddi bir durumdur. Öyleyse rafl ar 

dolusu Alevi eserinin, günümüz insanlarının anlayabileceği şekilde güncellenmesi ve insanlığın hizme-

tine sunulması gerekir. Bunun ardından ilgili metinler, onların ait oldukları çağlar dikkate alınarak tahlil 

edilmeli, ortaya çıkan veriler her kültür ve milletten insanlarla paylaşılmalıdır. Bu şekilde Alevilik sahip 

olduğu cihanşümul değerleri ile bütün insanlığın bir sığınağı olarak yücelir. 

Bilimsel gelişmelerin her gün yeni bir icada imza attığı, insan nüfusunun saniye saniye arttığı, me-

kaniğin duyguların yerini aldığı modern dünyada insan ruhunu yücelten, ahlâkî erdemleri önemseyen 

Aleviliğin hak ettiği ilgiyi görmesi ve insanlığa tanıtılması gerekir. Bu açıdan bakıldığında Alevilik Araş-

tırmaları Dergisi, son derece önemli bir vazifeyi ifa etmektedir. Yaşayan kültür ile tarihî verileri bir arada 

sunan, akademik camia ile inanç önderlerini buluşturan bu gibi fedakârlık mahsulü eserlerin çoğaltılması 

ve desteklenmesi elzemdir. Bunca sayıyı sırtlayan ve gelecek sayıların yükünü omuzlamayı bir vazife 

sayan tüm emek sahiplerine bu vesile ile teşekkür ederim. Hak erenler hizmetinizi kabul buyursun. 
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Daldıran kayırsın…

Güvenç Abdal

Hacı Bektaş Veli Velayetnamesi’nde Dünya Güzeli Menkıbesi olarak bilinen 

tasavvufi  metinde adı geçen Güvenç Abdal Hacı Bektaş Veli’nin dervişlerinden 

olup 13. yüzyılda yaşamıştır. Horasan kökenli olup Hazreti Hünkar ile de akraba-

dır. Anadolu’da Alevi-Bektaşi inancının tarihi-karizmatik temsilcilerindendir. Hacı 

Bektaş Veli Dergahı’nda eğitim almış daha sonra Karadeniz bölgesine Alevi-Bektaşi 

inancını örgütlemek ve temsil etmek üzere gönderilmiştir. Güvenç Abdal Karadeniz 

bölgesinde 13. yüzyılda önemli bir etkinliğe sahip olan Çepni boyu mensubu Türk-

menlerin yurduna, Gümüşhane-Kürtün-Harşit vadisine varmış ve erenlerin yolunu bu asil boya ve coğrafyaya 

aktarmıştır. Zaman içerisinde Güvenç Abdal ocaklıları tarihi yurtları Kürtün’den Karadeniz bölgesinin farklı ille-

rine göç etmiştir. Günümüzde Trabzon, Giresun, Tokat illerine bağlı onlarca köyde Güvenç Abdal Ocağı’na bağlı 

Alevi topluluk yaşamaktadır. Güvenç Abdal ocaklılarının Karadeniz bölgesinde yoğunluklu olarak iskan olduğu 

illerin başında Ordu gelmektedir. Ordu ili Güvenç Abdal ocaklılarının Kürtün’den sonra ikinci tarihi merkezidir. 

Dede ve talip olarak ocağa ait büyük bir nüfus Ordu çevresinde iskan olmuştur. Tarihi belgelerde 16. yüzyılda 

Alevi-Kızılbaş gruplarının Ordu çevresinde iskan olduğu görülmektedir. Nitekim tarihi kroniklerde Ordu ili nefs-i 

Alevi adıyla anılacak kadar Alevi inancıyla ve Alevi topluluklarla iç içedir. Yüzlerce yıldan beri Aleviler, Güvenç 

Abdal ocaklıları Ordu coğrafyasında kimlikleriyle varlıklarını devam ettirmektedir. Karadeniz bölgesinde Güvenç 

Abdal Ocağı’na bağlı Aleviler dip memleketleri Kürtün sebebiyle Kürtünlüler namıyla tanınmaktadır. Kürtünlü 

ifadesi Karadeniz bölgesinde Kürtün’den göç etmiş olan Güvenç Abdal ocaklısı Alevi anlamında kullanılmaktadır. 

Nitekim Ordu’da onlarca Kürtünlü köyü bulunmakta olup bu yerleşim birimlerinde geleneksel-tarihsel Alevilik 

tüm dinamizmi ile devam ettirilmektedir. Ordu’nun Gürgentepe, Ulubey, Gölköy, Mesudiye, Korgan, Çatalpı-

nar, Ünye, Fatsa ve Merkez ilçelerindeki köylerce Güvenç Abdal Ocağı’na bağlı Kürtünlüler yerleşiktir. Ordu’da 

Güvenç Abdal ocaklısı Kürtünlüler, Ünye ve Fatsa bölgelerinde ata meslekleri olan demircilik-nalcılık nedeniyle 

Nalcılar namıyla da tanınmaktadır. 

Güvenç Abdal Ocağı örneğinde de görüldüğü gibi Anadolu’da Alevi inancı dervişler ve onların kurduğu 

ocaklar aracılığı ile temellenmiş ve yüzyılları aşıp günümüze ulaşmıştır. Bu sebeple Alevi inancının Anadolu’daki 

ORDU BÖLGESİNDE YERLEŞİK GÜVENÇ ABDAL 

OCAKLILARI

Celal GÖKTEPE

Güvenç Abdal Ocağı Dedesi / Gülgentepe-ORDU



XIV

ALEVİLİK  ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

yüzlerce yıllık tarihini ortaya koymak için ocaklar üzerine bilimsel-akademik çalışmalara büyük ihtiyaç bulunmak-

tadır. Ocaklar merkezli araştırmalarla Alevi inancının tarihsel-inançsal dinamikleri doğru perspektifl e tanıtılmış 

olacaktır. 

İşte bu temel bilimsel ihtiyacı göz önüne alarak yayımlanmaya başlanan Alevilik Araştırmaları Dergisi 2011 

yılından beri çalışmalarını arttırarak devam ettirmektedir. Alevilik Araştırmaları Dergisi geçen süre içerisinde 

Anadolu’nun farklı birçok yöresinde yerleşik Alevi topluluk ve ocakla ilgili son derece önemli bilgiler içeren metin-

leri neşrederek topluma ulaştırmıştır. Temennimiz önümüzdeki dönemde de çalışmalarını aynı doğrultuda devam 

ettirmesidir. Bu vesile ile bu kıymetli yayım faaliyetine makaleleri ile destek veren bilim insanlarını, bilim-danışma 

kurulunun üyesi kıymetli akademisyenleri, bu hizmeti beraber göğüsleyen, maddi ve manevi desteğini ortaya ko-

yan değerli yönetim kurulu üyelerini, derginin yayımında görev alan tüm canları hürmet ve muhabbetle selamlar, 

teşekkür ederim. Cümle hizmetler Hak katında kabul olsun.
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Düzce bölgesi, Batı Karadeniz bölgesinde Alevi-Bektaşi inançlı toplulukların yerleşik olduğu bir yö-

redir. Düzce ilinin Gölyaka ilçesine bağlı Yunusefendi, Çamlıbel, Hacıyakup ve Açma köylerinde Alevi-

Bektaşi inançlı topluluklar yaşamaktadır. Ayrıca Düzce ilinin Merkez ilçeye bağlı Kazıkoğlu ve Çakırlar 

mahalleleri arasında kalan Tepecik mevkisinde de Alevi-Bektaşi nüfus yerleşiktir. Adlarını verdiğimiz 

yerleşim birimlerindeki Alevi kitle aslen Trabzon-Akçaabat kökenli olup 19. yüzyılın sonlarında bölgeye 

göç etmiştir. İlk kurulan köy Yunusefendi köyü olup zaman içerisinde Aleviler diğer yerleşim birimlerine 

dağılmıştır. Bölgede yerleşik olan Alevi-Bektaşi kitle, Güvenç Abdal Ocağı mensubu olup Çepni boyuna 

bağlı Türkmenlerdir. 20. yüzyıl ortalarında Gölyaka Alevilerinden bir kol Kocaeli-Kandıra-Ballar köyüne 

göç etmiştir. Günümüzde Düzce Alevilerinin hem Trabzon ham de Kandıra yöresinde yerleşik gruplarla 

sosyal ve inançsal irtibatları devam etmektedir. Gölyaka Alevileri tarihsel-geleneksel Aleviliğe ait olan 

ritüel ve inanç pratiklerini tüm otantizmi ve dinamizmi ile devam ettirmektedir. Bölgede Hacı Bektaş 

Veli Dergahı’ndan icazetle görevlendirilmiş köy babaları inanç önderliğini devam ettirmektedir. Ayrıca 

Gümüşhane-Kürtün ve Giresun-Dereli bölgelerinde yerleşik Güvenç Abdal ocaklısı dedeler de Gölyaka 

Alevilerinin halifeliğini yapmaktadır. Halifelik kurumu, günümüzde etkinliği kaybetmiş olup inançsal 

varlığı kalmamıştır. Yörede hizmet veren köy babaları Hacı Bektaş Veli Dergahı çelebi kolunu temsil eden 

makamdan icazetle görevlendirilmekte ve inanç önderliğini yürütmektedir. Gölyaka Alevileri günümüz-

de ocak aidiyet bilincini koruyan, dede-talip bağlantısını devam ettiren, cem ibadeti başta olmak üzere 

musahiplik benzeri temel inanç ve gelenekleri yaşatan sayılı topluluklardandır.

Alevilik Araştırmaları Dergisi olarak bizlerin amacı da Gölyaka Alevileri örneğinde olduğu gibi ka-

dim Alevi-Bektaşi inanç erkanını devam ettiren ocak ve sürek mensupları ile ilgili inançsal değerleri kayıt 

altına almaktır. Bu amacımız bağlamında yayımladığımız her sayımızda bu içerikteki bilimsel-akademik 

çalışmaya yer verdik. Bu sayımızda da genel amacımıza uygun makaleleri neşrettik.  “Sufi lik Algısının 

‘Türk Yöresel Müziği’ Sözlerindeki Varlığı” adlı ilk makalemizde Alevi ritüel müziği üzerine değerlendir-

meler yer almakta olup “Alevi İnancında Kadın; Ruhsal Kabullerden Gündelik Yaşama” adlı ikinci çalış-

mada ise Alevi inancında kadının yeri irdelenmektedir. “Nesîmî Şiirine Göre Hurufi  Güzeli Portresi” baş-

lıklı metinde de Seyyid Nesimi’nin şiirlerindeki Hurufi  güzeli algısı işlenmektedir. “Eyüp-İdrisköşkü’nde 

Bir Erenler Durağı: Karyağdı Baba-Hafız Baba Bektaşi Tekkesi” adlı makalede de İstanbul’daki önemli 

Bektaşi tekkelerinden Karyağdı Baba Tekkesi hakkında arşiv belgelerine dayalı bilgiler verilmektedir. 

“İtikat, Amel ve Ahlak Bağlamında Alevi-Bektaşi ve Sünni İnançların Karşılaştırılması” adını taşıyan 

EDİTÖRÜN KALEMİNDEN

Yrd. Doç. Dr. Coşkun KÖKEL
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araştırmada ise Alevi ve Sünni inançlarının inançsal ve düşünsel boyutlarıyla karşılaştırılması yapılmak-

tadır. Devamındaki metin “Hacı Bektaş-ı Velî’nin Halifelerinden Hacım Sultan’ın Hayatı” başlıklı olup 

Alevi-Bektaşi inancının tarihi-karizmatik temsilcilerinden Hacım Sultan hakkında detaylı bilgiler veril-

mektedir. ““Bugüne Kadarki Yaralarımız Hep Ondan”, Dersimli (Tuncelili) Olmak ve Tezahürleri” adını 

taşıyan makalede de Tunceli yöresi ile ilgili sosyolojik temelli bir inceleme yer almaktadır. Devamında 

da “Âşık Edebiyatı Halk Şiirinin Tarihsel Gelişim Süreci” başlıklı metin bulunmakta olup âşık edebiyatı-

nın tarihsel gelişim süreci işlenmektedir. “Osmanlı Devleti’nde Nakîbü’l-Eşrâfl ık Müessesesi ve Meşîhat 

Arşivindeki Nakîbü’l-Eşrâf Defterleri” başlıklı makalede de Nakîbü’l-Eşrâf arşivi hakkında son derece 

önemli ve detaylı bilgiler verilmektedir. Bu sayımızda yer alan son makalemiz ise “İki Yeni Şiiri Üze-

rinden Teslim Abdâl’ın Düşünce Dünyası” adını taşımakta olup Teslim Abdal’ın şiir dünyası iki örnek 

üzerinden analiz edilmektedir. 

Önümüzdeki sayıda buluşmak dileğiyle…
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SUFİLİK ALGISININ “TÜRK YÖRESEL MÜZİĞİ” 

SÖZLERİNDEKİ VARLIĞI

THE EXCIXTENCE OF SUFISM PERCEPTION IN THE 
WORDS OF “TURKISH FOLK MUSIC” 

Banu MUSTAN DÖNMEZ1

Ben gizli bir hazineydim, istedim ki 

bilineyim...2

ÖZET

Bu çalışmada, Türk yöresel müziği ge-

leneği içerisindeki sufilik algısı ele alınmış-

tır. Öncelikle sufi ve mutasavvıf sözcükleri, 

etimolojik kökenleri ve tanımlarıyla beraber 

ele alındı. Kavramın çok genel olarak: “Ev-

rende yaratan-yaratılan ikilemi görmeksi-

zin, tüm canlıların tek bir varlıktan sudur 

ettiğine inanmak, dolayısıyla insanı Hakla 

özdeş görmek” anlamında kullanıldığı vur-

gulandı. Ardından sufilik, panteizm ve En-

el hak kavramları arasındaki algı ve anlam 

paralelliği analiz edildi. 

Sufilik halk edebiyatı, divan edebiyatı, 

Türk yöresel müziği sözleri ve Türk sanat 

1 Doç. Dr., İnönü Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasa-
rım Fakültesi, Müzikoloji Ana Bilim Dalı.

2 Muhyiddin Arabî’nin hadis olduğunu iddia ettiği ve 
hadis olup olmadığı tartışılan bu söze, daha çok sufi-
ler sahip çıkmaktadır. 

müziği sözlerine sinmiş ve türlerin içeriği-

ne göre sözlerde dağınık ya da yoğun bir 

biçimde işlenmiştir. Sözlerdeki bu işlenişin 

nedeni, Anadolu ve Yakın Doğu halklarının 

kolektif belleğidir. Bu çalışmada, Anadolu 

ozanlık geleneği içerisinde yer bulmuş, var-

lığını sürdürmüş dinsel ve dünyasal Türk 

yöresel müziği sözleri içerisindeki sufilik 

algısı, felsefi ve tarihsel bilgiler ışığında söz 

örnekleriyle gösterildi. Tasavvufa ait olan 

fenafillâh, fenafilaşk ve insanı-ı kâmil kav-

ramlarını ifade eden dizelerden örnekler 

gösterildi. Ancak bu çalışma, sufilik alanı-

nın tamamını ve tüm türkü sözlerini kapsa-

yamaz. Hem sufilik alanı, hem de halk tür-

küleri, tarihsel ve felsefi bir derinliğe sahip-

tir ve bu çalışmada, yalnızca konuya ilişkin 

örnekler gösterilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sufilik, Panteizm, 

En-el Hak, Türk Yöresel Müziği Sözleri.

ABSTRACT

In this study, sufism perception of Turk-

ish folk music tradition was handled. First 

of all, “sufi” and “mutasavvıf” words were 

handled in the way of etymologic origin 
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and their definitions. Sufism is defined in 

general as “Believing that all the living be-

ings emerge from One Creator and not to 

believe in separation of creator-created, ac-

cordingly thinking that Creator and human 

are superposable”. Than, notions of sufism, 

pantheism and en-el hak (I’m the creator) 

was analysed in terms of their perception 

and meaning similarity. 

Sufist thought pervaded to Turkish folk 

and divan literature, pervaded to the lyrics 

of Turkish folk and art music; it was treat-

ed disconnectedly or intensively in lyrics 

according to musical genre. The reason of 

this sufistic treatment of lyrics is the collec-

tive memory of Anatolian and Near Eastern 

peoples. Sufistic perception was denoted 

through instances of sacred and secular 

Turkish folk music lyrics, which have sub-

sisted by means of Anatolian bard tradition, 

and it was denoted in the light of philosoph-

ical and historical knowledge in this study. 

Some verses were exemplified which com-

prised sufistic thought such as fenafillâh/ 

fenafilaşk (divine love) and insan-ı kâmil 

(perfect human being). But this study can-

not include all the sufistic thoughts and lyr-

ics. Both sufistic philosophy and folk songs 

have a historical and philosophical depth 

and only some lyrics samples which relat-

ing to this matter were exemplified in this 

study. 

Keywords: Sufism, Pantheism, En-el 

Hak (I’m the creator), Turkish Folk Music 

Lyrics. 

1. Sufi ve Tasavvuf Sözcüklerinin 

ve Bu Sözcük Köklerinden 

Türeyen Benzer Anlamlı Diğer 

Sözcüklerin Etimolojik Kökeni 

Arapça kökenli sufi sözcüğü Türkçeye 

“1. Tasavvuf erbabı, mutasavvıf. 2. Sofu” bi-

çiminde geçmiştir (Doğan, 2008: 1497). Bu-

radan da sofu ve sufi kelimelerinin ortak bir 

kökten geldiğini anlamaktayız. Sufi, etimo-

lojik olarak Eski Yunancadaki “sophos” (bil-

ge) ve “sophia” (bilgelik) kelimeleri ile ortak 

bir köke sahiptir (Nişanyan, 2009: 574). An-

tik Yunan’daki paralı eğitmenler anlamına 

geçen sofist (bilgin/bilgici anlamında) söz-

cüğünün kökü de “sophos” (bilge) ve “sop-

hia” (bilgelik) sözcüğünden gelmektedir. O 

halde “sofu”, “sufi” ve “sophia” ya da “sofi” 

sözcükleri ortak bir kökten gelmektedir. Do-

layısıyla Doğu’da tasavvufçu/mutasavvıf 

anlamına gelen sözcük, Batı’da bilge anla-

mında kullanılmaktadır.

‘Sufi’yle eşanlamlı olan ‘mutasavvıf’ ya 

da ‘tasavvuf ehli’ sözcüğünün anlamını ta-

nımlamadan önce, tasavvuf ve sufi kelime-

leri arasındaki köken ilişkisine de bakmak 

gerekir. Tasavvuf, “sufilik felsefesi” anla-

mına geçen bir sözcük olup, Arapça-Farsça 

kökenli sufi sözcüğünden türetilmiştir. Ta-

savvuf ehli anlamına geçen mutasavvıf da 

Arapça kökenli tasavvuf sözcüğünden türe-

tilmiştir. O halde ‘sofi’, ‘sofu’, ‘sufi’, tasav-

vuf’ ve ‘mutasavvıf’ sözcükleri arasındaki 

etimolojik ve anlamsal ilişkiyi, bu minval 

üzere düşünmek gerekmektedir. 
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2. Mutasavvıflık (Sufilik)-

Panteizm-En-el Hak Düşüncesi 

İlişkisi ve Halk Şiirlerine ve Türk 

Yöresel Müziğine Yansıması 

Mutasavvıf, tasavvuf ehli olan, eş deyiş-

le tasavvufi felsefeyi idrak edebilen, algıla-

yabilen ve yaşayabilen kişi anlamındadır. O 

halde tasavvuf nedir? Tasavvuf vahdet-i vü-

cut düşüncesidir: Evrende yaratan-yaratılan 

ikilemi görmeksizin, tüm canlıların tek bir 

varlıktan sudur ettiğine inanmaktır (Ünver, 

2009: 538). Başka bir deyişle vahdet-i vücut, 

kendini Hakla bir görme, özdeş görme dü-

şüncesidir. Bu düşünce hem halk edebiya-

tında, hem de divan edebiyatında bolca iş-

lenmiştir:

İnsan Hakta Hak İnsanda 

Ne Ararsan Var İnsanda 

Çok Marifet Var İnsanda 

Mademki Ben Bir İnsanım

Âşık İsmail Daimi, 

(http://www.turkuler.com/sozler/turku_ma-

dem_ki_ben_bir_insanim.html. 26.02.2015)

Anadolu’da bu düşüncenin edebiyat 

aracılığıyla sürekli işlenmesinin nedenini, 

yalnızca tarikatlara ya da dergâhlara bağ-

lamak doğru değildir. Bu düşünce, aynı 

zamanda Anadolu ve yakın Doğu halkları-

nın kolektif belleğini yansıtır. Bu düşünce-

yi, halk edebiyatı (Yunus Emre) ve divan 

edebiyatı (Edip Harabi) ile dile getirmiş iki 

ozandan burada örneklemek gerekir: 

“Evvel benem ahir benem canlara canolan benem 

Azup yolda kalanlara hazır meded iden benem”…. 

Yunus Emre (Tatçı, 1998: 199)

“Ben bu yiri yaraducak yir üstine gök turıcak 

Ulu deniz mevc urıcak Nuh'a Tufan viren 

benem”...

Yunus Emre (Tatçı, 1998: 200) 

“Herkes sanır Harabi Allah'ı la mekândır

Vardır anın mekânı bak işte biz eviyüz” 

Ahmed Edip Harabi Baba (Üçüncü, 2012: 295)

“Güş eyleyin erenler/ Bu başka bir beyandır

İrfan olanlar anlar/Zira sözüm ayandır” 

Ahmed Edip Harabi Baba (Üçüncü, 2012: 297)

Mutasavvıflık, Batı felsefesinde de etki 

alanı bulmuştur ve panteizm olarak geçmek-

tedir, her ikisi de benzer dünya görüşleridir. 

‘Pan’ tüm, ‘teizm’ tanrıcılık ya da bir yarata-

nın varlığına inanma anlamına gelmektedir. 

Dolayısıyla Türkçeye tümtanrıcılık olarak 

çevrilir. Kavramın tanımı da zaten etimo-

lojisiyle uyumludur: Pantezim, “Tüm evre-

ni kapsayan tanrısallık. Doğa ile Tanrının 

birlikteliği, canlı ve cansız tüm varlıkların 

Tanrı’ya bağımlılığı ilkelerini içeren öğreti” 

biçiminde tanımlanır (Yıldırım, 2004: 154). 

Burada canlı-cansız tüm varlıklar demişken, 

Âşık Büryani’nin bir dörtlüğü ile panteizm 

ve vahdet-i vücut düşüncesinin eşdeğerliği-

ni örneklemek gerekir: 

Canlı cansız cümlemiz bir nesneden 

Var oluyor bu bir hikmet sultanım

Canana akıtır bu can-ı beden

Kabul etmek cana minnet sultanım...

Âşık Büryani,

(http://www.turkuler.com/sozler/turku_can-

li_cansiz_cumlemiz_bir_nesneden.html. 03-03-

2015)
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Tasavvufi düşüncenin ve panteizmin 

algılanabilmesi için, evrene holistik bir fel-

sefeyle bakılması gerekmektedir. Holis-

tik bakış ise, ancak insani melekelerle elde 

edilebilecek, egosantrizm ve bencillikten 

uzak bir bakıştır. Başka bir deyişle, tasav-

vufu yine tasavvufla anlatmak gerekirse, 

bu düşüncenin algılanabilmesi için, insa-

nın kendi benliğinde eriyerek fenafillâh’a3 

ve fenafilaşk’a4 ulaşması gerekmektedir. 

Bu fenafillâh ve fenafilaşk durumları, Seyit 

Nizamoğlu’nun dizelerinde adeta özetlen-

miştir. Nizamoğlu’nun aşağıdaki dizeleri, 

birer halk edebiyatı eseri olmakla kalmayıp, 

Alevi cemlerindeki semah ibadetinin de söz-

lerini oluşturmaktadır: 

Koma hiç benliğin bende

Varlığım yok eyle sende

Seni görüp her mekânda

Hü diyeyim döne döne...

Seyyid Nizamoğlu, 

(www.alevi.dk/KULTUR/DABF%20Semah%20

sozleri.doc. 20.02.2015)

Tüm sevgiler, kendi benliğinden ge-

çerek başka bir benliğin içinde erime, ken-

di nefsini bırakma halini ifade etmektedir. 

Ana-babanın evladını sevmesi, askerin va-

3 Fenafillâh, “Arapça Allah’ta fani olmak demektir... 
Sufi bu makama ulaşmak için, her şeyi terk eder, tıpkı 
bir ölünün dünyayı terk edişi gibi, buna ölmeden önce 
ölmek denir” (Cebecioğlu, 2009: 210). 

4 Fenafilaşk, fenafillâh mertebesinin ilhamıyla ulaşı-
labilen bir noktadır: “Cemal aşkı doğurur ve cemalsiz 
aşk olmaz, dünya üzerinde gördüğümüz her güzel 
mutlak güzelden parçadır. Bu sebeple güzel olanı sev-
mek, cemal-i mutlak’ı sevmek demektir” (Cebecioğlu, 
2009: 209). Mecnun’un Leyla aşkıyla Tanrı’ya ulaşma-
sıyla anlatılmak istenen de budur.

tanını sevmesi, aşığın maşukunu sevmesi 

gibi birçok örnek, fenafillâhın bir aksidir. Bu 

bağlamda, dünyevi olan sevgiler de Tanrı-

sallıktan pay almayı gerektirdiğinden, kendi 

benliğinden geçmenin birer örneğidir. Aşa-

ğıdaki dizeler, Tanrısallıktan pay almış bir 

annenin hüzünlü feryadını yansıtmaz mı? 

Eledim Eledim Höllük Eledim,

Aynalı Beşikte Canan Bebek Beledim.

Büyüttüm Besledim Asker Eyledim,

Gitti De Gelmedi Canan Buna Ne Çare,

Yandı Ciğerim De Canan Buna Ne Çare.

Anonim/ Erzurum Yöresi

Kaynak: Muharrem Akkuş 

(http://www.turkuler.com/sozler/turku_ele-

dim_eledim_holluk_eledim.html.26.02.2015)

Fenafillâh ve fenafilaşk mertebeleri, ta-

savvufa göre ‘İnsan-ı Kâmil’e (olgun insan) 

götüren aşamalardır. İnsan-ı Kamil düşün-

cesinin tasavvufa sistematik olarak girişi, 

Durak’a göre, 13. yy. İslam filozofu Muyid-

din Arabî’yle gerçekleşmiştir (Durak, 2010: 

108). Yazar, Sufilerin hazaratı-ı hams deni-

len varlık dairesinde Tanrıyı başlangıç, insa-

nı da bitiş noktası olarak aldıklarını söyler. 

Bu yaklaşıma göre İnsan-ı Kamil, Tanrı’nın 

yeryüzündeki halifesidir (Durak, 2010: 108). 

Alevilikte ise bu düşüncenin adı devriyedir 

ve devriyeyi anlatan birçok ibare vardır. 

Devriye düşüncesi, Batıdaki modern evrim 

kuramının daha ilkel halidir. Devriye, ruhu 

insan-ı kâmile götürmeyi hedefler. Anadolu 

türkülerinde insan-ı kâmil’e çok büyük bir 

değer ve kutsiyet atfedilmiştir: 
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Pir Sultan Abdal’ım Sürem Bu Yolu

İnsan-ı Kâmilin Olmuşam Kulu

İster Yağmur Yağsın İsterse Dolu 

Nidem Ben Ummana Daldıktan Sonra  

Pir Sultan Abdal,

(ht tp ://www.turkuler .com/sozler/tur -

ku_nasil_yar_diyeyim_ben_boyle_yare.html. 

2.02.2015)

Yukarıdaki sözlerde de görüldüğü üze-

re kula kulluk etmeyen, onuru için yaşayan 

sufi, söz konusu insan-ı kâmil olduğunda, 

onuru bir tarafa bırakır ve onun kulu kölesi 

olur, çünkü insan-ı kâmil Tanrının yeryü-

zündeki halifesidir, erendir.

Aslında Tanrı, ham insanda değil, 

insan-ı kâmilde görünürlük kazanmakta-

dır. Erdemli olmak zor olduğu için de, o 

mertebeye acı ve ızdırapla ulaşılmaktadır. 

Bu nedenle tekkelerde, ham insanı, insan-ı 

kâmil mertebesine ulaştırmak için ‘çilehane-

ler’ bulunmaktadır. İnsan olarak hamlıktan 

olgunluğa ulaşma durumu Mevlana tarafın-

dan “Hamdım Piştim Yandım” ifadesiyle 

özetlenir. 

Tanrının insanda görünürlük kazandığı 

düşüncesi, Alman idealisti Hegel’in felsefe-

si için de geçerlidir. Hegel’in idealizmi nes-

nel bir idealizm olup, bu idealizme göre tin 

(ruh/akıl), tüm evrende vardır, evrenseldir. 

O’nun diyalektik idealizmi, sufistiktir: Tez 

aşamasında Geist, kendisidir, bir potansiyel-

dir. Kendisine fiiliyat kazandırmak ve dış-

laştırabilmek için antitezi olan maddi doğa-

yı yaratır, ancak bu andan itibaren kendine 

yabancılaşmıştır. Geist, bu çelişkiyi ortadan 

kaldırabilmek için sentez aşamasında kültür 

dünyasını ve insanı yaratır. Tin, kendini tek-

rar insanda bulur. Ardından toplumsallaşa-

rak objektif bir Geist halini alır. Dolayısıyla 

devlet, hukuk ve ahlak oluşur (Çüçen; Zafer 

vd, 2009: 352). Şimdi Hegel felsefesine ait bu 

teolojik algı, sufilerin sahiplendiği bir hadis 

olan “Ben gizli bir hazineydim bilinmek is-

tedim....” ya da yine Sufilerin Allah’la insan 

arasındaki devriyeyi ve insan-ı kamili de içi-

ne alan ve Hazarat-ı Hams adı verilen varlık 

dairesiyle ele aldıkları düşüncenin aynısı 

değil midir? 

Panteizm öğretisi de, mutasavvıf görüş-

le birlikte kökleri çok eskilere dayanan ve 

kolektif bellekle bugüne taşınan bir öğreti-

dir. Yine Batı filozofu Spinoza da, tıpkı He-

gel gibi bir panteisttir. “Etika” adlı eserinde, 

mantıksal argümanlarla Tanrıyı betimler-

ken, O’nu evrenden ve doğadan ayrı olarak 

ele almamakta ve bir bütün olarak görmek-

tedir (Spinoza, 1995: 27-80). 

Fenafillâh’a ve fenafil-aşk’a ulaşan 

insan-ı kâmil ve o kamile ait din ve felsefe, 

aynı zamanda 14.-15. yüzyıldaki Rönesans-

Reform düşüncesi ve 18. yy.’daki aydınlan-

ma hümanizmiyle de paralellik taşımak-

tadır. Aydınlanmacı filozof Hume, İnsan 

Zihni Üzerine Bir Araştırma adlı eserinin 

birçok noktasında dogmatik ve biçimci inan-

cı, mantığa ve düşün özgürlüğüne aykırı ol-

duğu gerekçesiyle eleştirmektedir (Hume, 

1998: 53-57-147-148). 

İdeolojilerin ve biçimci tapınma anlayış-

larının ötesindeki bu evrensel ve hümanist 
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bakış, Batı felsefesinde, Doğu felsefesinde, 

divan edebiyatında ve sözlü kültürle bu-

güne gelen halk edebiyatında mevcuttur: 

“Tasavvuf edebiyatını oluşturan verimler, 

Tasavvuf neşvesiyle yazılmış olup, merke-

zinde Vahdet-i Vücut düşüncesi bulunmak-

tadır” (Bilgin, 2014: 3). Bu çalışma, özellikle 

halk edebiyatı ve dolayısıyla bu edebiyatın 

müzikleştirilmiş biçimi olan Türk yöresel 

müziği sözleri içerisindeki sufilik algısıy-

la sınırlandırılmış olduğundan, çalışmanın 

ilerleyen aşamalarında da Türk yöresel mü-

ziği sözlerindeki sufi algı, örnekleriyle gös-

terilmeye devam edecektir. 

3. Sufilik Algısının Halk 

Türkülerindeki Varlığından   

Farklı Örnekler 

Felsefenin müzik içindeki en yoğun işle-

nişi, tüm dünyada inançsal ritüeller içerisin-

de yer alır. Türkiye’de inanç müziğini, genel 

olarak Sünnilikte tasavvuf müziği ve Ale-

vilikte cem müziği olarak ayırmak gerekir. 

Tasavvuf müziği, ‘Osmanlı Saray Müziği’ 

çalgıları ve üslubuyla oluşturulurken, Alevi 

cem müziği ‘Türk yöresel müziği’ üslubu ve 

ağırlıklı olarak bağlamayla oluşturulmak-

tadır. Bu durumun istisnası olarak, Bektaşi 

nefeslerinin Osmanlı Saray Müziği çalgıları 

ve üslubuyla; Sünni dini müziğinin de tef-

li zikirli ilahilerle seslendirildiği daha bir-

çok dinsel müzik türü vardır. Ancak Türk 

halk ezgilerinde, “sufi”liğin ve “En-el hak” 

düşüncesinin en fazla işlendiği türküler, 

Alevilere ait dinsel türkülerdir. Alevilere 

ait dünyasal türkülere ise, Alevi belleğinde 

bulunan mutasavvıf algının direk ya da do-

laylı olarak yansıdığı görülmektedir. Bura-

da odaklanılan nokta Türk Yöresel Müziği 

olduğu için, çalışmada bu türle sınırlı kalın-

mıştır. 

Bilindiği gibi Anadolu halk türküleri, 

sözlü gelenekle bugüne gelen ve somut ol-

mayan kültür ürünleri arasında yer alan dü-

şünce hazineleridir. Dolayısıyla sözlü kültür 

ürünlerinin en önemli özelliği, yazılı kültür 

üreticilerinin yaptığı gibi, belirli bir konuyu 

odak noktasına koyarak, o konu üzerinde 

sistematik inceleme yapmak değildir. Ko-

nular, hece/vezin ölçülerine ve uyak düze-

nine uygun olarak, ancak dağınık bir biçim-

de işlenmektedir. Bu dağınıklık durumuna, 

dünyevi halk türküleri içerisinden bir örnek 

göstermek gerekirse; 

Evlerine de ben varamadım tavşandan

Oğlumuz güççücük uyumuş da kalmış da ak-

şamdan......

Evlerine de ben varamadım da köpekten

Cavırın kızı fistan da giymiş de ipekten......

Kaynak Kişi: Hüseyin Aktekin

Derleyen: Nida Tüfekçi

( h t t p : / / w w w . t u r k u d o s t l a r i . n e t / s o z .

asp?turku=10537. 20.02.2015)

Aynı dağınık anlatım, dinsel türkü mo-

tifleri içerisinde de varlığını sürdürmektedir: 

Aşık Veli’ye ait olan Nasip Olur Amasya’ya 

Varırsam adlı çalışmanın ikinci dörtlüğünü 

buraya alarak, bu dağınık yapıyı görelim: 
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Ak gülüm gülüm canım canım canım

Elifin hecesinden

Gündüzün gecesinden

Bir deste gül alayım

Ali’nin bahçasından....

Âşık Veli, 

(http://www.turkuler.com/sozler/turku_na-

sip_olur_amasyaya_varirsan.html. 16.02.2015)

Ali’nin bahçesinden alınan gül (metafo-

rik olarak alimlerden alınan nasip, bilgelik), 

elifin hecesinden ve gündüzün gecesinden 

alınan nasiple dağınık bir biçimde metafori-

ze edilmektedir. Yine Nesimi Çimen’in “Şifa 

İstemem Balından” adlı yaratısının üçün-

cü dörtlüğünde de bu dağınıklığı görmek 

mümkündür: 

Taşa değmesin ayağın

Lale sümbül açsın bağın

İstemem metheylediğin

Yeter arkamdan atmasın

Nesimi Çimen,

( h t t p : / / w w w . t u r k u d o s t l a r i . n e t / s o z .

asp?turku=4602. 16-02-2015)

Bir rehberin virdinden (talibinden) duy-

duğu rahatsızlığı anlatabilmek için öncelikle 

talibe; “Taşa değmesin ayağın/ Lale sümbül 

açsın bağın” denmektedir. Buradaki amaç, 

rehberin, öğrencinin methine gereksinim 

duymadığını, talibinden zarar görmemesi-

nin yeterli olduğunu, öğrencisinin çiğliğini/

hamlığını vurgulamaktır. 

Konuların işlenişinde var olan bu dağı-

nık anlatım, kültür taşıyıcılarının bilgisiz-

liğinden değil, sözlü kültürün ürünlerinin 

doğasından kaynaklanır. Amaç, konuların 

işlenişini şiir, müzik, ritim ve uyaklı sözler-

le zevkli hale getirerek, akılda kalıcılığını 

kolaylaştırmaktır. Yüzyıllar boyunca tüm 

dünya halk şiirlerinde görülen hece ölçülü 

ve uyaklı kullanımın esprisi budur. 

Anadolu Aleviliğinin felsefesi, hem 

sözlü kültür yöntemiyle, hem de ozanlık 

geleneği ile yaşatılmaktadır. Dolayısıyla, 

Anadolu Alevi müziğini besleyen düşünsel 

kaynaklar, ozanlardır. Ozanlık geleneğinin 

zengin fikir dünyası olmaksızın, Aleviliğin 

yaşatılabilmesi olanaksızdır. Alevi felsefesi, 

ozanlık kurumu dışında hiçbir kurumla ha-

yat bulamaz ve var olamaz. 

Ozanlık geleneğinden beslenen Alevi 

felsefesinin halka taşınabilmesi ve öğretile-

bilmesi aşamasında müzik, hayati bir peda-

gojiye sahiptir. Mutasavvıf Alevi pedagojisi, 

müziksiz düşünülemez. Müziğin işlevi, no-

taların felsefi sözleri estetize edebilmesinde, 

taçlandırabilmesinde ve belleğe kazıyabil-

mesinde gizlidir. Ezgisiz söylenen nefesler, 

ezgilerle adeta hayat bulur ve paylaşılırlar.

Burada, halkın kolektif belleğinin üze-

rine ışıdığı sufi düşünceyi taşıyan dizelerin 

tümüyle gösterilebilmesine elbette olanak 

yoktur. Bu nedenle, ezgilerin taçlandırdığı 

En-el Hak düşüncesi, yalnızca belli başlı ör-

neklerle gösterilebilir, çünkü halk edebiyatı, 

bu yönüyle bir deryadır. Buradaki amaç, bu 

derya içerisindeki suyun damlalarını, derya-

nın birer numunesi olarak gösterebilmektir. 

Yakın Doğu Sufi halklarının kolektif bel-

leği içerisindeki Tanrı algısı, korkunun değil 

sevginin egemen olduğu bir algıdır. Bu algı 
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içerisinde karıncadan insana kadar tüm can-

lıları aşk ile sevmek, Tanrıyı sevmekle aynı 

şeydir. Mecnunun Leyla’ya duyduğu aşk-ı 

muhabbet, Tanrıya duyulan aşkın (fenafi-

laşk) aksidir. Bu aksi Âşık Veysel çok güzel 

ifade etmiştir. Veysel, kendisinden sudur et-

miş olduğu Tanrıya serzenişiyle, o unutul-

maz dizelerini sarf etmiştir: 

Güzelliğin on par’etmez 

Bu bendeki aşk olmasa

Eğlenecek yer bulunmaz 

Gönlümdeki köşk olmasa

Senden aldım bu feryadı

Bu imiş dünyanın Tadı

Anılmazdı Veysel adı

O sana âşık olmasa

Âşık Veysel Şatıroğlu (Oğuzcan, 2001: 82)

Veysel’in Tanrı’dan aldığı feryat, Tan-

rıdan aldığı aşkla ve ilhamla üretmesi anla-

mındadır. Bu aşk ve feryat, O’nun hayatının 

yegâne tadı-tuzu olmuştur. Birçoklarının 

tersine O, Hak aşkı yoluna nefsinin emrettiği 

dünyevi tutkuları aşmıştır. Dizelerine göre 

bu aşk, O’nu tarihe kazımıştır. Veysel’in 

dizeleri, fenafilaşkın tasviridir. Fenafilaşkı 

tasvir edebilecek daha birçok dörtlüğü, halk 

edebiyatında görebilmek mümkündür. 

Aşağıya sözlerinin tamamı alınan, Âşık 

Daimi’ye ait olan ve türkü olarak seslendiri-

len “Mademki Ben Bir İnsanım” adlı eserde, 

Tanrı-insan-evren özdeşliği son derece açık 

bir dille ifade edilmektedir. Dinleyiciyi hü-

manizmaya yönlendiren bu dizelere göre in-

san evrenin bir aksidir. Dolayısıyla Tanrı ile 

bir bütündür, bu nedenle aşk ehlidir. Tan-

rıyla özdeş olduğundan tüm kutsal kitaplar 

O’nun elinden geçmiştir. Dolayısıyla melek-

lerin O’na secde etmesi gerekmektedir.

Kâinatın Aynasıyım 

Mademki Ben Bir İnsanım 

Hakkın Varlık Deryasıyım 

Mademki Ben Bir İnsanım

İnsan Hakta Hak İnsanda 

Ne Ararsan Var İnsanda 

Çok Marifet Var İnsanda 

Mademki Ben Bir İnsanım 

Tevrat'ı Yazabilirim

İncil'i Dizebilirim

Kur’an’ı Sezebilirim

Mademki Ben Bir İnsanım

Bunca Temenni Dilekler 

Vız Gelir Çarkı Felekler 

Bana Eğilsin Melekler 

Mademki Ben Bir İnsanım 

Daimiyim Harap Benim 

Ayaklara Turap Benim 

Aşk Ehline Şarap Benim 

Mademki Ben Bir İnsanım 

Âşık İsmail Daimi,

(http://www.turkuler.com/sozler/turku_ma-

dem_ki_ben_bir_insanim.html. 26.02.2015)

Sufi düşüncenin dünyevi türküler-

de en fazla görüldüğü yörelerden biri de 

Kırşehir’dir. Kırşehir, Hacı Bektaşi Veli’nin, 

Ahi Evran’ın, Âşık Seyfullah’ın, Âşık 

Hasan’ın, Kırşehirli İlhami’nin ve daha nice 

Tasavvuf ehli âşıkların diyarıdır. Muharrem 
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Ertaş, Neşet Ertaş, Hacı Taşan, Yağmurlu-

lu Yusuf Usta gibi birçok Abdal müzisyen, 

mutasavvıflığı bozlaklarında yaşatmakta-

dır. Neşet Ertaş şöyle demektedir: “Bizim 

Bektaşi görüşümüz canı Hak görmektir. 

Herkes kendi kendisinden sorumludur, canı 

Hak biliriz. Karşımızdakinin canı neyse bi-

zim de canımız odur, biz bunu böyle bilir, 

böyle görür, böyle yürürüz” (Akman, 2006: 

199). Dolayısıyla ozan, aşağıdaki dizeleriyle 

de bu düşüncesini de doğrulamaktadır: 

Sakın ol ha insanoğlu

İncitme canı incitme

Her can bir kalp Hakka bağlı

İncitme canı incitme.....

Kaynak Kişi: Neşet Ertaş (Turhan; Kara vd., 2007: 

275-276).

Sufiler, -tıpkı Leyla ile Mecnun 

hikâyesindeki gibi- karşı cinse duyulan 

sevdaya, kendi benliğinden vazgeçirerek 

fenafillâha ulaştırdığı, Tanrı aşkına götüren 

bir köprü görevi gördüğü için, kutsiyet atfe-

derler. Karşı cins aşkı, sufiler için utanılacak 

bir durum değil, bilakis Tanrısal, ilahi bir du-

rumdur. Bu nedenle, aşağıda Kul Hüseyin 

adlı ozanın mahlasıyla geçen söz içeriğine 

bakıldığında, tamamen karşı cinse duyulan 

bir aşkı betimlemektedir. Ancak ‘Lâdik Se-

mahı’ olarak bilinen bu söz varlığı, adından 

da anlaşıldığı gibi bir cem ibadetidir. Alevi 

kültüründe, karşı cinse sevgiyi betimleyen 

ve cemlerde semah ibadeti olarak dönülen 

buna benzer dinsel içerikli birçok örnek de 

gösterebilmek mümkündür. 

Salını sallanı cananım gelen efendim

Gel böyle sallanma vebalım göz değer sana

Haydi cananım cananım yürü bakalım

Haydi cananım canım sallan bakalım

Al yeşil giyinmiş cananım durma karşımda

Sonra rakiplerden göz değer sana

Haydi cananım cananım yürü bakalım

Haydi cananım canım sallan bakalım

Beri gel beri gel âdemden kaçmada âdemden kaçma

Türlü sırlarını yâdlara açma

Her gördüğün sudan eğilip içmede eğilip içme

Senin için burada da zemzem sular var

Ah canım canımda sar canım canım

Gözlerinden akan hü bala kurbanım

Leblerinden akan hü bala kurbanım

Kul Hüseynim bu dert bizi almaz mı da bizi almaz mı

Bu hasretlik kıyamete kalmaz mı

Bu yarayı çeken bir gün ölmez mi de bir gün ölmez mi

Seni merhem olup da sarmazsam eğer 

Ah canım canım da sar canım canım

Gözlerinden akan gül bala kurbanım

Leblerinden akan gül bala kurbanım

Gözlerinden akan gül bala kurbanım

Aman yar aman yar aman yar aman

Kul Hüseyin,

(https://www.youtube.com/watch?v=fw172lyob9E. 

12.03.2015)

Bu bağlamda, özellikle Kırşehir yöresi 

türküleri, aynı zamanda dünyevi aşkın Ta-

savvufi bir yorumla ifade edildiği özel bir 

anlatım üslubuna sahiptir. Aşağıdaki Neşet 

Ertaş türküsünde aşk acısı çeken ozan, ken-
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dini çektiği acıdan dolayı Mecnun'a ve pey-

gamberlere benzetmektedir. 

Aşkın beni del eyledi

Yaktı yaktı kül eyledi

El âleme kul eyledi

Yar beni beni beni

Mecnun'um sahra içinde

Yunus'um derya içinde

Eyüb'üm yara içinde

Sar beni beni beni 

Söz-müzik: Neşet Ertaş, (Turhan; Kara vd., 2007: 

73).

İkinci Neşet Ertaş türküsünde ise, sevgili 

aşkının dünyevi bir aşk olmasına karşı Tan-

rısallıktan pay aldığı meselesi, 'evvel-ahir', 

'cehalet', 'dünya rengi', 'kanma/aldanma', 

'hayal' ve 'zehir' sözcükleriyle çok güçlü bir 

biçimde anlatılıyor: 

Cahildim dünyanın rengine kandım

Hayale aldandım boşuna yandım

Seni ilelebet benimsin sandım

Ölürüm sevdiğim zehirim sensin 

Evvelim sen oldum ahirim sensin 

Kaynak Kişi: Neşet Ertaş, (Turhan; Kara vd., 

2007: 126-127).

SONUÇ 

Türk yöresel müziği ve edebiyatındaki 

sufi öğelerin iki-üç örnekle anlatılabilmesi-

ne olanak yoktur. Sufiliğin çok derin bir ta-

rihi olduğu ve bu derin tarihin halk edebiya-

tına ve dolayısıyla türkülere sinmiş olduğu 

besbellidir. Bu çalışmada Doğu’daki muta-

savvıflık ve Batı’daki panteizm düşüncesi 

arasındaki paralellik gösterildikten sonra, 

bu felsefi algı, bazı türkü sözlerinden örnek-

lerle gösterildi. 

Aslında Türk yöresel müziğindeki sufi 

içerik, cem içerisinde seslendirilen ‘düvaz’, 

‘tevhit’ ve ‘semah’ gibi dinsel müzikler içe-

risinde çok daha yoğundur ve bu müzikle-

rin en önemli özelliği, sözlerinin çoğunun 

yedi ulu ozana (Nesimi, Yemini, Fuzuli, Şah 

İsmail Hatai, Virani, Pir Sultan Abdal, Kul 

Himmet) ait olmasıdır. Ancak Alevi dinsel 

müziği içerisinde çok daha yoğun tarihsel-

mitolojik anlamlar var olduğundan, ayrı 

ayrı çalışmalarda tekrar tekrar ele alınması 

gerekir. Bu nedenle bu çalışmanın yazarı, 

Alevi Cem Ritüeli İçerisinde Bulunan Kırk-

lar Söylencesinin Şiir-Müzik-Dansla İlişki-

si, Türk Halk Müziği Sözlerinde Metaforik 

Anlatım Geleneği, Müziğin Anadolu Ta-

savvufundaki Aşk-Ateş-Yanma Metaforları 

Bağlamında Algılanışı ve Performansı gibi 

çalışmalar aracılığıyla bu ve ilişkili konuları 

ele almıştır. 

Sufilik, içinde En-el Hak düşüncesini 

barındıran bir felsefe olmasının yanı sıra, 

dipsiz bir kuyudur. Alevilik, bu felsefenin 

yaşatıldığı ve ‘kolektif tarih-kültür-bellek’le 

yazısız olarak bugüne gelmiş ışıklı bir dü-

şüncedir. Bu felsefenin kültürel boyutu, yal-

nızca ozanlık, müzisyenlik ve cem gelene-

ğiyle yaşatılabilmektedir. Dolayısıyla Türk 

yöresel müziğinin sufilikle ilgili çok büyük 

bir kısmı, Aleviliğe ait ozanlık geleneği ile 

yaşatılmıştır ve yukarıda örneklerini verdi-

ğimiz türkü ve deyiş sözleri, bu sufi algının 

birer mahsulüdür. 
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ALEVİ İNANCINDA KADIN; 

RUHSAL KABULLERDEN GÜNDELİK YAŞAMA1

WOMAN IN ALEVISM; 
FROM SPIRITUAL ACCEPTENCE TO DAILY LIFE

1Caner IŞIK2

ÖZET 

Alevilik, kadim geleneklerden kökünü 

alıp bunu anlatılarıyla dillendiren, İslam 

dairesi içinde Ehlibeyt’e bağlılık yoluyla 

Tanrıya teslim olup rızalık temelinde bu tes-

limiyetini gösteren bir inançtır. Alevilerin 

kadına bakışı kurumsallaşmış dinlerin ka-

dına bakışından farklıdır. Kurumsallaşmış 

ya da “dinleşmiş” yapılar iktidarın belirle-

yiciliği çerçevesinde eril bir dünya tasarımı-

na başvurmuştur. Alevi inancında yer alan 

kutsallıkların içinde dişil ve eril sembollerin 

birlikteliği söz konusudur. Yaradılış öncesi-

nin anlatıldığı anlatıda yer alan “Nur olan 

Fatıma ananın” fonksiyonu, rahman ve ra-

him sırrındaki dişil enerji durumu, kırklar 

cemini oluşturanların şahsiyetlerin 18 ta-

1 Alevi İnancında Kadın: Ruhsal Kabullerden Günde-
lik Yaşama adlı bildiri olarak, İnançta ve Toplumsal 
Yaşamda Alevilikte Kadın Konferansında, 11-12 Ara-
lık 2014 tarihinde, Ankara Üniversitesi İletişim Fakül-
tesinde sözlü bildiri olarak sunulan metnin genişletil-
miş halidir. 

2 Doç. Dr., Adnan Menderes Üniversitesi, Fen-
Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.

nesinin kadın olması, sağaltım süreçlerin-

de “Fadime Ana eli” adlandırması ilk başta 

akla gelen ve yaygın olarak bilinen inanç ve 

uygulamalardır. Bu çalışmada söz konusu 

anlatı ve ön kabullerden hareketle Alevili-

ğin ruhsal yönüne vurgular yaparak, önce 

“can” olan kadının, gündelik yaşam pratik-

lerindeki görünümleri üzerinden analizler 

yapılarak, Alevi erenlerinin ifadeleriyle des-

teklenmiş bilgiler aktarılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Alevilik, Alevilik 

ve Kadın, Alevi Teolojisi, Ruhsallık.

ABSTRACT

Alevism, which expresses itself through 

narratives deriving from ancient traditions, 

reveals itself as a belief system based on a 

consensual understanding of submission to 

God through a commitment to Ehlibeyt (Mo-

hammed, his daughter Fatima, her husband 

Ali, and their two sons Hasan and Huseyin) 

within the framework of Islam. The way in 

which Alevi culture treats women is differ-

ent than other religions. Various structures, 

which have become institionalized or gained 

a form of ‘religiosity’ within the framework 
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of determination of power, seems to have 

resorted to a masculine composition. It is be-

lieved that feminine and masculine symbols 

are intertwined in Alevi world of sacred-

ness. The role of “Fatıma who become Nur 

(light)” which is described in the narrative 

about the pre-Creation, feminine energy im-

plied in the phrase “in the name of God, the 

most gracious, the most merciful”, the 18 

female members of “Kırklar Cemi” (Coun-

cil of Fourt Saints), the theme of “the hand 

of mother Fatıma” in the processes of heal-

ing are among some of the feminine indica-

tors of Alevi faith and belief system. In this 

study, the purpose is to evaluate the spiritual 

characteristics of Alevi faith by referring to 

everyday life practices of women, who are 

accepted as “can”, which will be supported 

by the expressions of Alevi dervishes.

Keywords: Alevisim, Woman in Alevi-

sim, Teology of Alevism, Spiritualism.

ALEVİ İSLAM İNANCI 

Alevilik kadim geleneklerden kökünü 

alan ve İslam ile mütekâmil hale gelen bir 

inançtır. Kadim gelenekler derken iki un-

sur karşımıza çıkar bunlardan biri Anadolu 

kült ve inançları diğeri ise Anadolu’ya Ho-

rasandan gelen Horasan erenleri inançları-

dır. Anadolu birçok medeniyete ev sahip-

liği yapmıştır. Her bir uygarlık kapsayıcı 

geniş organizasyonlar kurmuş, her kurulan 

organizasyon gücünü kaybettikten sonra 

yeni kurulan organizasyonun oluşmasına 

kültürel malzeme sağlamıştır. Bu sebeple 

Anadolu’da var olan her hangi bir kültürel 

unsurun açıklanmasında bu çok katmanlı-

lıktan dolayı heterodoksi ve senkretik kav-

ramları işlevseldir. 

Anadolu merkezli inanç ve yaşam 

pratikleri zaman içinde ciddi dönüşümle-

re uğrayarak günümüze kadar gelmiştir. 

Anadolu’da var olup kökleşen Aleviliğin 

antik kalıtlarla özdeş olduğu iddiası eski 

bir iddiadır. Bu iddianın entelektüel dün-

yadaki sahipleri; Halikarnas Balıkçısı Cevat 

Şakir Kabaağaç, Azra Erhat, Vedat Gün-

yol, Bedri Rahmi Eyüboğlu ve İsmet Zeki 

Eyüboğlu’dur. Bu düşünürler Anadolu-

cu olarak da adlandırılırlar (Öz, 1997:113). 

Bunlar tarafından iddia edildiğine göre 

Anadolu’daki inançlar, İslam-Anadolu kült 

ve kültürleri senkretizmidir. 

 İkinci boyut olan Anadolu dışı özellikle 

Horasan üzeri yaşanan büyük göçler Ale-

viliğin Anadolu’da kendine özgü şekillen-

mesinde çok etkili olmuştur. Horasan geniş 

bir bölgeye ait adlandırmadır. Özellikle bu 

adlandırma Alevilerin kendi köklerini işaret 

ederken kullandıkları bir coğrafyaya işa-

ret etmektedir. Horasan İran’ın doğusunda 

bulunan geniş bir coğrafi bölgenin adıdır. 

Ceyhun Irmağı’nın güneyindeki ve Hindi-

kuş dağlarının kuzeyindeki memleketleri de 

içine almaktadır. Bugün Moğolistan, Rusya 

ve İran tarafından paylaşılmış vaziyettedir 

(Güzel, 1999:132). Horasan, Anadolu’nun 

yurt edinilmesinde, Anadolu’yu hem nü-

fusça ve hem de kültür bakımından sürekli 

beslemiştir. Bu itibarla Anadolu’daki sufi 

Müslüman şahsiyetlere Horasan Erenleri 

denmiştir.
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Horasan erenleri çoğunluğu Oğuz olan 

boyların, Ehlibeyt aracılığı ve tasavvuf yo-

rumuyla İslam’ı kabul etmesi sürecinde 

oluşmuştur. Bu anlayışı ile Peygamber dö-

neminde yaşamış olan ashabı sufhanın me-

lamet görüşüne yakın bir okumaları var-

dır. Horasan erenleri denince akla özellikle 

Oğuzlar arasında hızlı bir biçimde yayılan 

İslam’ın eski kadim inançları ile de barışık 

mistik şahsiyetleri gelir. Bu mistik şahsi-

yetler aslında Oğuzlar arasında Kam ola-

rak adlandırılan ruhsal kişiliklerdir. Oğuz 

gruplarının İslam’la tanışması mistik, ta-

savvufi okumalar yapan, şiirler okuyan, ge-

lenek içinde dönüşerek İslam ereni olmuş, 

kam köklü bu erenler vasıtasıyla olmuştur. 

İslam’ı bu veçhesiyle değerlendiren grubun 

yaşayan en önemli temsilcileri Alevilerdir. 

Aleviler günümüzde de Horasan’dan gel-

diklerini söylemektedir, deyişler (şiirler) 

vasıtasıyla kutsal kelamı aktarmakta ve yarı 

mistik özellik taşıyan liderlerinin (dede) 

denetiminde ibadet (cem) yapmaktadırlar. 

Arap imparatorluğunun Emeviler vasıta-

sıyla geliştiği dönemde Oğuzlar, Emeviler 

için ciddi bir engel olmuştur. Emevilerin 

yıkılmasında da katkıları vardır. Efsanevi 

kahraman Eba Müslim Horasani Emevilerin 

yıkılıp Ehlibeyt soyundan olanların devleti-

nin kurulmasını istemektedir. Hatta meşhur 

eba Müslüm Horasani destanı sırf bu konu-

yu işler. Sonuçta Abbasilerle birlikte İslam’a 

geçiş artmış fakat onlarda saltanatın çekici 

gücüne dayanamamış kendisini kuran un-

surlara düşmanlaşmıştır. Bu durum tarih 

boyunca devam edecektir. Ali soyundan 

gelen ve Ali soyundan gelenleri koruyan, 

onların düşüncelerine taraftar olan Aleviler 

her dönemde yeni olanın kuruluşunda etkin 

olurken, iktidar kendisini sağlama aldıktan 

sonra, ilk hedef tahtasına koyduğu grup 

yine Aleviler olmuştur. Çünkü Alevilik Ba-

tıni yönü derin, ruhsal temelli bir inançtır ve 

bu inancın paylaşma, eşitlik, rızalık gibi de-

ğerleri saltanatların işine gelmez.

Alevilerin İslam’ın ilk karışık dönemle-

rinden itibaren Hz. Ali’yi takip etmek konu-

sunda net duruşları vardır. Hatta peygam-

berin sisteminin gözlerinin önünde nasıl 

eski müşrik gelenekleriyle dolup, peygam-

berin hedefinden her geçen gün nasıl uzak-

laşıldığının bizzat şahitleridirler. Peygam-

ber düşmanlığı gizliden gizliye İslam adına 

müşrik adet ve geleneklerinin uygulanması 

ve kutsanması ile yapılmıştır. İnfaktan söz 

etmek yerine servet yapmaya olanak sağla-

yan vergiler konulmuş, eşitlik ve özgürlük 

arayışlarının önüne, “kadercilik” neredeyse 

zulme rıza göstermenin de hak olduğunun 

söylendiği bir engel olarak konulmuştur. 

İşte bu süreçte Peygamberin getirdiği sistem 

en doğru biçimde Ehlibeyt (Ali, Fatıma, Ha-

san, Hüseyin) tarafından uygulanmış fakat 

bunların da yaşamalarına müsaade edilme-

miştir. İşte Aleviler İslam oldukları günden 

beri Ehlibeyt taraftarı olarak safını belirle-

mişlerdir. 

Alevilik ruhsal temelli bir inançtır ve 

Batıni yönü kuvvetlidir. Kökenleri itibariyle 

ruhsal okumaya uygundur. Ruhsal okuma-

da yorum, uygulama ve düşünüş farklılık-

ları vardır. Zahiri uygulamaların hakim ol-

duğu inançlarda yer ve zamana göre sabit-
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lenmiş ibadetlerin uygulanması temel mese-

ledir. Batıni inançlar için ise temel mesele, 

arınma ve varlığın aslına uygun bir biçimde 

düzenlenmesidir, başka bir ifade ile arınma 

ve ruha ve ruhsal olana ulaşma mücadele-

sidir. Bu sebeple Batıniler başkalarının ilk 

anlamıyla ifade ettiği bir çok konuda tevil 

(yorum) yapmışlar ve bu yorumlardan ha-

reket ederek ruhsal yaşantılarını şekillendir-

mişlerdir. Örnek olması açısından Alevilik 

içinde harf ve rakamların şifrelerine dikkat 

çekilen Hurufilik metinlerinden bahsedile-

bilir;

“Kim kendisini bilirse Rabbini bilir. Öy-

leyse kendisini bilmeyen Hakkı’da bilmez. 

Bilmeyen kimse hayvan seviyesine inmiş 

demektir. Ey aşık insan hangi sebeple hay-

van olur dersen, Fatihatü’l Kitab’a öyle bir 

bak! Yirmi harftir. Fatiha’da varlığın Hak 

Teala’dan başka hakikatinin olmadığı vur-

gulanmaktadır. Zira Ümmül kitap olan Fa-

tiha, Havva’nın yedi çizgisi sayısınca yedi 

ayettir. Bunlar iki kaş, dört kiprik ve bir saç 

yedidir. Ümmül kitap’a denk düşmektedir. 

Şimdi ey gönlünü mal mülk sevgisinden bo-

şaltmak ve maddi varlıktan sıyrılarak Hakk’a 

kavuşmak isteyen kimse! Fatihatü’l kitab’da 

yedi harf gelmemiştir. Zira Havva’nın yü-

zünde yedi harfin çizgisi gelmemiştir. Zira 

Havva’nın yüzü yirmi harfle inşa edilmiş-

tir. Yedi çizgi siyahtır. Zira çocuk ne zaman 

anne karnından dünyaya yönelse, yedi çiz-

gi ile kendisini gösterir. Dört adet beyaz ve 

yine onun karşılığında, dört çizgi Hakk’ın 

yol göstermesi ile yazılmıştır. Şimdi üç harf 

daha vardır. “Elif, Sad, Nun” Havva’nın yü-

zünde bu yirmi dört harfin yazılı olduğunu 

bilmelisin. Allahû Teala şöyle buyurmak-

tadır: Biz insanı en güzel şekilde yarattık 

(Tin/ 95-4). Bütün ilimlerin hakikatinin aslı 

olan bu yirmi dört harf, Havva’nın yüzünde 

yazılıdır” (Eğri, 2008:115).

Varlıkların hatlarında dahi görünenin 

daha ötesinde bir anlam olduğunu düşünen 

bu anlayış, daha çok içsel yolculuk süreçleri 

içinde, doğru rehberliklerle anlam kazana-

rak gelişir ve anlamlı hale gelir. Şuan burada 

zikrettiğimiz metin bir çok insan için anlam-

lı gelmeyecekken bir Batıni için bir ömürlük 

araştırma serüveninin pusulasıdır. Aleviler 

bu ve benzeri fikir ve inançları içsel olarak 

yaşarken bir yandan da ahlakta sağlam ol-

mayı toplum denetimine bağlayarak ahlakça 

da faziletlerle donanmayı, Ehlibeyt’e layık 

olmayı hedeflemişlerdir. Diğer zahire önem 

veren inançlara nazaran denetimi topluma 

verip, toplumda kul hakkını birinci ibadet 

sayıp, rızalık temelinde bir yaşam kurmayı 

dindarlığın temel düsturu olarak ilan et-

mişlerdir. Bu sebepledir ki Aleviler için her 

şeyin özü, niyette doğruluk ve herkesten 

alınan rızalıktır. Bunlar hata yapılmaması 

gereken konulardır. Aleviler için yapılan 

hatanın bedeli bağlı olduğu topluluk tara-

fından ödetilir. Affedilmenin bile toplumsal 

bir bedeli vardır.

Aleviler dini bir sistem ve peşinde de-

ğillerdir. Dinin insanın saflaşma sürecinde 

bir araç olduğunu bilirler ve İslam’ın özünü 

vurgularlar. Bu vurgulanan İslam aslında 
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Peygamberin de tamamlamaya geldiğini 

söylediği İslam’dır. İslam gerek maddi ge-

rek manevi en yüksek devrini peygamberi 

ile birlikte yaşarken, peygamberin vefatıyla 

birlikte hızla ruhsal yönünden uzaklaşmış-

tır. İslam’ın ahlakla anlam kazanan içsel ve 

ruhsal boyutu Ehlibeyt’te ve Ehlibeyt’e tabi 

olanlar arasında yaşatılmıştır. Aleviler de 

kendilerini İslam’ın içsel ve gerçek okuma-

sı olarak görüp, İslam adına yapılanların 

İslam’a ve insanlığa ne kadar zarar verdiği-

ni tarih boyunca dile getirmişlerdir. Bu dile 

getirişler tarih boyunca Alevilerin katliam, 

zulüm, sürgün gibi durumlara maruz kal-

masına da yol açsa, ikrarlı Aleviler, Yaratıcı-

ya verdikleri ikrara (elest bezmindeki ikrar) 

yeryüzünde de sadık kalmışlardır. Aleviler 

hiçbir dinin kurumsallaşmasına tarih bo-

yunca sıcak bakmamıştır. Kurumsallaşma 

ile birlikte ortaya çıkan “devletin Allah 

adamlarından” uzak durmuştur. 

Aleviler varlığa ruh gözüyle bakar, onun 

maddedeki tecelli etmiş halinin can olduğu-

na inanırlar. Can, ruhun beden ile girdiği 

bütünleşmenin bir sonucu olarak meydana 

gelir. Bunun görünür hali canlılıktır. Can 

madde içinde ruhun aynası görünümüdür. 

Ruha ulaşabilmek için önce can idrakinde ol-

mak gerekir. Bu sebeple aleviler birbirlerine 

içsel baktıklarını ifade etmek için can derler. 

Can olmak ruhtaki birliği hatırlamak, var-

lığa ruh gözüyle bakmaya çalışmaktır. Can 

olmak Yaradan’a gökte verdiği sözü hatırla-

yıp yerde de o söze uygun olarak yaşamak 

demektir. Bu süreç Alevi için bir ömürlük 

bir mesele değil tekamül süreci içinde kalıp 

değiştirmelerle, ruh göçü vasıtasıyla sürekli 

devam eden bir süreçtir. Allah’ın insandan 

murat ettiği hedefin gerçekleşmesi için ya-

pıp edilenler insanın tekâmül yolculuğudur. 

Varlık bu süreçte bütün deneyimlerin bilgi-

lerini edinerek, anlaması gereken anlayışları 

geliştirerek ruhu tekâmül ettirir. Bu süreçte 

de hiçbir varlığı ayıplayamaz çünkü ruhta 

onun geçtiği yoldan geçmiş veya geçecektir. 

Bu sebeple onu anlar, geçmedi ise onu yar-

gılayamaz çünkü o kendisi de olabilir diye 

düşünür. Bu anlamıyla kendi dışındakilere 

karşı derin bir anlayış ve kabulleniş söz ko-

nusu iken, kendisine ve kendindeki “yola 

uygun olmayan” anlayış ve davranışlara 

karşı çok dikkatli olan bir varlık olarak Ale-

vi, yaşantısına devam eder. Alevi “Allah’ın 

nuru ve isimleri bütün varlıkların gözünde 

mevcuttur” (Eğri, 2008:335). anlayışına ina-

nır hem somut hayatta ötekini O’ndan sayar 

hem de kendisindeki imkanı engelleyen, 

arınılması gereken şeyi ortadan kaldırma-

ya, O’ndan olmaya, O’na layık olmaya ça-

lışır. Bu süreç içinde kendisinden tekamül 

olarak yüksek varlıkların olduğunu bilir ve 

onlardan rehberlik, pirlik ve mürşitlik des-

teği alır. Alevinin tekamüle inanması ve te-

kamül etmiş varlıkların rehberliğini alması 

onu doğrudan Alevi teolojisine göre Tarikat 

kapısından başlatır. Şeriat daha zahiri ilim 

ve uygulamalarla uğraşırken tarikatın daha 

Batıni, içsel meselelerle uğraştığını varsa-

yar. 
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Aleviler, Tanrının Elest bezminde “Ben 

sizin Rabbiniz değimliyim?” diye sordu-

ğunda “Beli” (tabiî ki-ona ne şüphe) diyen 

yakınlık sahası ruhları olduklarına inanır-

lar. Hatta Aleviler Güruhu Naciye’den ge-

lenlerle birlikte olduklarına veya Güruhu 

Naciye’den olduklarına inanırlar. Güruhu 

Naciye kabulü, Alevilerin Nur olmak, nura 

dönüşmek, Ruhun olması gereken hali ile 

Yaratıcının karşısında haşrolmak gibi he-

deflere yönelmesini anlamamızı kolaylaş-

tıracak bir kabuldür. Aleviler ruhun teka-

mülü anlayışı doğrultusunda geliştiklerine 

ve Yaratıcının muradının gerçekleşmesine 

dair bir yol içinde olduklarına inanırlar. Bu 

sebeple hayatlarını ruhsallığın belirlediği 

ahlaki prensipler temelinde şekillendirirler. 

Bu prensipler Peygamber Muhammed’in, 

İmam Ali’nin, Fatıma Ana’nın, İmam Hasan 

ve İmam Hüseyin’in varlıklarını ortaya koy-

dukları prensiplerdir. Bunların uygulanması 

ise yüksek ahlak ve erdemlerle donanmayı 

gerekli kılar, bunun içinde içsel çalışmalar, 

derinlikli okumalar şarttır. Aleviler cem iba-

detlerinde ve muhabbetlerinde buna yönelik 

çalışma yaparlar. Günümüzde şeklin daha 

çok öne çıkması Alevilerin Batıni, içsel, ta-

savvufçu yönünün ortadan kalkması, aslın-

da Alevilerin karşı karşıya olduğu en ciddi 

problemdir. Varlığını içselliğinden alan bir 

öğreti, eğer şekilsel bir öğreti olursa zaten 

kendisini kaybetmiş olacaktır. Bu anlamıyla 

Aleviler var oldukları günden günümüze iç-

sel yönünü geliştirerek, Yaratıcının muradı-

nın gerçekleşmesinde kendilerine düşen gö-

revi yerine getireceklerine inanmaktadırlar.

ALEVİ TEOLOjİSİNDE 

TEKAMÜL; NACİYE’DEN 

FATIMA’YA

Aleviliğin yaratılış anlatısının temelin-

de üç nurdan bahsedilir. Bu nurlar kırmızı, 

yeşil ve beyaz nur olarak geçer. Bu üç nur 

aslında varlığın üç ana özelliğidir. Yaratı-

mın kaynağı üç nur ile gerçekleşir. Bunlar, 

Muhammed, Ali, Fatıma, kimi yorumculara 

göre (kemal, celal ve cemal sıfatlarının tecel-

lisi) olarak da kabul edilir. Muhammed Ali 

aslında bir nurun farklı görünümleri ve rah-

man boyutun tecellisidir. Fatıma ise rahim 

boyutun tecellisidir. Yaratım dediğimiz ilke 

de üçlü sistemle çalışır. KÜN (ol) emri de bu 

nur halini yansıtır. Alevi erenleri bu konuda 

birçok deyiş yazmıştır;

Cümle alem yer gök yaratılmadan 

Üç nur ile kurulmuştur bu cihan 

Melekler ademe secde kılmadan 

Bakın cemalime buyurdu bi an (Işık, 2008)

Yaradılış bahsi, inancın temel gerekçe-

lendirmelerinin işaretini verir. İnanca göre 

yoktan var olma bilinebilecek bir şey değil-

dir ve Allah’ın zatının sırrıdır. Fakat alem-

lerden Adem’in yaratılışına kadar olan sü-

reç başlangıcın ve oradan ulaşılmak istenen 

hedefin izlerini verir. Bu durum, Nur süresi 

35-36. ayette3 de zikredilir; Allah’ın göklerin 

ve yerin nuru olması, bu nurun âlemimizde 

bir sırça içinde görünmesi, nurun hiçbir za-

man sönmemesi, nurun daha sonraki ayet-

3 Cemlerde okunan ayetlerdir. Burada hem cem evi-
nin ibadethane olarak zikredilmesinden bahsedilir 
hem de yaradılış nurunu yaymanın ve nurun duru-
munu anlatır. 
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lerde işaret edeceği üzere “tamamlanması” 

süreçleri ve bu süreçte bazı evlerde yapılan 

ibadetlerle nurun anılması ve çoğaltılma-

sı aslında süreci anlatır. İlk yaratılan bu üç 

nur, Âdemin yaratılması ile ilk kez varlık 

sahasında görünür olmuştur. Süreç içinde 

insanlığın tekâmül etmesi ve Muhammedi 

tecelliyi hak eder düzeye gelmesiyle birlik-

te nurlar, Hz. Muhammed, Hz. Ali ve Hz. 

Fatıma olarak varlık sahasında tecelli etmiş, 

insanlığın ideal hali olarak varlık sahasın-

da nurlar bedenlenmiştir. Alevi yaratılışına 

göre insanın yaratılışı Adem ile başlar Hav-

va ile devam eder, fakat nurun Adem’den 

evlatlarına geçmemesi ile birlikte, Naciye 

gökten indirilir. Naciye Adem’in sülbünden 

gelen Şit (bir ayağı ve bir eli özürlü olan) ile 

evlendirilir. Şit’e Adem’in nuru geçer ve bu 

soy üzerinden nurun tamamlanma süreci 

devam eder. Hızır buyruğunda Güruhu Na-

ciye için; 

“Gürühu Naci, Muhammed Ali’nin yo-

lunu ve erkanını işlerler, küfrünü iman, yah-

şi yaman ederler. Anın için ziyade severim” 

der” (Altınok, 2007:496). 

Buyrukta işaret edilen Muhammed Ali 

erkanını yürüten grubun, 72 milletten ayrı 

olup 73. grup olduğuna işaret edilir. İnanışa 

göre Adem ile Havva’dan türeyen 72 göbek 

soy ve Şit ile Nâciye’den olan bir soy mey-

dana gelmiştir. Yetmiş iki millet Havva’nın 

tabiatında olup, maddeye ve bencilliğe 

eğimli kabul edilirken, Nâciye’den olan 

soy Nâciye tabiatında olup ruha ve nurani 

özelliklere eğilimlidir. Bununla birlikte bu 

soylar babaları yönünden de farklı özellik-

leri yansıtmıştır. Yetmiş iki soy; Adem gibi 

güçlü, hakim ve peygamber bir babaya sa-

hiptir ve dünya hayatında da güçlülüğe, 

saltanata ve bu anlayışla ruhaniyete eğilimli 

olmuşlardır. Tamamen ruha eğilimli olan 

Naciye soyu ise Şit gibi peygamber, hâkim 

fakat maddesel eksikliği olan (ayağı özürlü) 

bir özellikle görünecektir. Aleviler kendile-

rini gerek Ehlibeyt soyundan olan dedeleri 

ile Şit-Nâciye soyundan, gerek bu soyun ya-

şamasına destek veren ortamı oluşturmaları 

bakımından Güruhu Naciye’den sayarlar. 

Aleviler için yaratılıştan nurun tamamlan-

masına kadar geçen süreç tekâmülün ken-

disidir. Bu tekâmül süreci tekrar dünyaya 

gelişlerle devam eder ve bilgi kazanan ruh, 

her geldiğinde daha kabiliyetli bir hale ge-

lerek nurun tamamlanması sürecine destek 

olur. Söz konusu süreçlerin anlaşılması için 

ruhsal alandan aldığı görev, yetki ve sorum-

luluk ile hizmet eden Yavuz Yürek adlı bir 

erenin aktarımını buraya almak yerinde ve 

açıklayıcı olacaktır.  

“Muhammed, Ali ve Fatıma özel se-

çilmiş üç ruhtur. Ehlibeyt Muhammedin 

tohumundan ortaya çıkan bir güruhtur an-

cak bu güruhun tekrar meyveye dönüşümü 

Hasan ve Hüseyin’dir. Bu güruhu toprak 

boyutunda işleyen Ali’dir. Bunların evren-

sel değerler ve simgeler babında baktığı-

mızda çok önemli şifreleri vardır. Evrenin 

yönetimi 14 güruhtan ibarettir. Bu güruhun 

açılımı ise 12 imamlar, Hz. Muhammed ve 

Hz. Fatıma’dır. Şu anda yaşadığımız çağda 
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evrende ve dünyada yaşanan bütün olum-

suzlukların sebebi 12. İmamın tecelli ya da 

zuhur etmesine bağlı olarak enerji bütünlü-

ğünün eksikliğidir. Ancak bu enerji bütün-

lüğü Güruhu Naciye’den gelen, Hz. Şit’in 

bir ayağının özürlü olmasından da kaynak-

lıdır ve şeytanın Havva üzerinden Şit’e mü-

dahalesi, Emeviler ve Abbasiler üzerinden 

Ehlibeyt’e müdahalesi ve insanlığın arzu 

edilen düzeye ulaşamaması ve buna bağlı 

olarak 12. İmamın zuhur edememesidir. Bü-

tün bunlar insanoğlunun yeme, içme, eğlen-

me, gezme, çoğalma gibi yaşam boyutlarına 

gelen görevlerini layıkıyla yerine getirme-

nin yanında, bu kozmik alanla da yakın-

dan ilgilenmesine bağlı olarak her şeyin çok 

daha kolay şekilleneceğini bilmemiz lazım-

dır. Yani adam sendecilik yaparak kolayı 

seçerek, şeytandan ve cinlerden yardım alıp 

işbirliği yaparak gerçek anlama ulaşamayıp, 

ulaşmamız gereken yeri ve vakti kaçırmış 

oluyoruz. Burada çok uyanık olmak, haya-

tın ve ruhsal alanın her alanında erdemliliği 

ve mücadeleyi elden bırakmadan yolumuza 

devam etmemiz gerektiğinin bilincinde ol-

mamız ve özellikle de Alevilik felsefesinin 

bu mücadelede çok daha açık ve ivme ka-

zandırıcı bir boyut olduğunu açıkça ifade 

edebilirim.”4

Alevilik felsefesi olarak bir düşünüş bi-

çimine işaret eden Yavuz Yürek, ruhsal an-

4 Metin; Yavuz Yürek adlı, Ehlibeyt soyundan olup, 
ruhsal boyutta kendine verilen yetki ve sorumluluk 
üzerinden hizmet eden bir erenin, kendisine kadın er-
kek eşitliği konusunu sorduğumuzda verdiği cevabın 
metnidir.

lamda çok önemli bir planın parçası olduğu-

nu da zikretmektedir. Bu anlamıyla, kaina-

tın yaratılmasından günümüze kadar olan 

kozmik bir sürecin parçası olduğumuz işa-

ret edilerek Alevilere durmaları gereken yol 

gösterilmektedir. Olaya söz konusu erenler 

gibi ruhsal bir açıdan bakılınca konunun 

bütünsel yönü daha açık görülebilmektedir. 

Bu konunun ruhsal görünümüne başka ör-

nekler de vererek genişletmeye çalışalım. 

Sözlü anlatılarla yaratılış ve daha sonra-

ki süreçleri aktaran Alevilik, Tanrı’nın mak-

sadının izlerini, sembolik bir öyküleştirme 

ile anlatır. Anlatı daha sonra Hızırname adı 

ile yazılı hale de getirilmiştir fakat bu anla-

tı dedeler tarafından geleneğin içinde sözlü 

olarak anlatılmıştır. Bu anlatı üzerinden de-

rinlemesine çıkarımlar yapılmış ve yaradılış 

gizemi anlamlı kılınmıştır. Anlatı özetlene-

rek aşağıya aktarılmıştır. Anlatıda Adem 

peygamber “şefaat nasıldır ve öncelikle ki-

medir” sorusunun cevabını arar ve seyrana 

çıkar; 

Adem peygamber cennetler içinde 

seyran ederken bütün cennetlerin nurunu 

aldığı bir yeşil kubbe görür. Bu kubbenin 

beş kapısı olduğu fakat hiçbirinden girile-

meyeceği söylenir, kapının üzerindeki ya-

zıyı Adem okur. Yazıda; “Fatırı’s-semavati 

ve’l-ard” yerleri ve gökleri yaratan “Hazi-

hi Fatıma-tü’z Zehra asle’l-usul” İşte bu 

Fatıma-i Zehra’dır ve usul (soy)’un aslıdır 

yazmaktadır. İkinci kapıda “Ene ahsenü’l- 

muhsinin tuba le hüm ve hüsne’l-meab. 

Haza Hüseyin”; ben iyilik sahiplerinin en 
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iyisiyim. Ne mutlu onlara ve güzel son on-

larındır. Bu Hüseyin’dir. Üçüncü kapıda 

“Ene bintü’z Zehra min benati Hasanin. 

Ene ahsenü’l-muhsinin. Haza Hasan”; ben 

Hasan’ın kızlarından Zehra’ın kızıyım. Ben 

iyilik sahiplerinin en iyisiyim. Bu Hasandır. 

Diğer kapılarda Zehra’nın oğlu Hüseyin ve 

Hasan’ın adları yazmaktadır, yazıları oku-

dukça kapılar birbirine yol açtı sonra başka 

bir kapıya geldi ve onda; “Ene Aliyyü’l-A’la. 

La havle ve la kuvvete illa bi’llahi’l Aliyyi’l-

Azim. Haza Aliyyün Veliyyullah.” Ben Ali-

yül Alayım. Azim ve yüce Allah’tan başka 

güç ve kudret sahibi yoktur. Bu Allah’ın ve-

lisi Ali’dir. Bu yazıyı okuyunca kapı açıldı 

ve başka bir kapı göründü, kapının üstünde; 

“Ene Hamidün Mecidün. Ene Hamidün Mu-

hammedün. Haza Ahmedü Muhammedün 

ve Mahmudun” Ben Hamid ve Mecid. Ben 

hamdedici Muhammed. Bu Ahmed, Mah-

mud ve Muhammed’dir “Ve-ma ersel-na-ke 

illa rahmeten li’l-alemin” seni ancak alemle-

re rahmet olarak göndermişiz. (Enbiya/ 21-

107). Bunları okuyunca bir kapı açıldı. Bir 

büyük saray göründü sarayın on iki pence-

resi var ve bunların üstünde bulunan tahtta 

yüce bir sultanın oturduğunu gördü. Be-

linde nurdan kemeri, iki kulağında nurdan 

küpeler, başında nurdan taç olan zatı gördü. 

Adem selam verdi, “sefa geldin ya ata” diye 

selam aldı ve “Ya ata ben senin oğlun Mu-

hammed Mustafa’nın Zülali Fatıma’yım ve 

benim başımdaki taç ol evladındır, evladına 

“Levlake levlak lema halaktü’l-eflak” sen 

olmasaydın yerleri gökleri yaratmazdım 

sözü söylenmiştir. Başımdaki taç Ahmet, 

Mahmut Muhammed’dir. Kulağımdaki iki 

küpe Hasan ile Hüseyin’imdir ve belimde-

ki kemer Aliyel Murtaza’dır.  Sarayımın on 

iki penceresi evlatlarım on iki imamlardır. 

Bunlar bütün soyların kesileceği ama benim 

soyumun kesilmeyeceğinin kanıtıdır. Mehti 

benim evladımdır (Altınok, 2007:627-640).” 

dedi.

Yukarıdaki anlatıda beden haline gel-

meden önce Ehlibeyt’in Tanrısal maksadın 

bir işareti olarak Adem peygambere göste-

rildiği ve “şefaatçılar kimdir” sorusunun ce-

vabının “Ehlibeyt’tir” şeklinde cevaplandı-

rıldığı anlatılmaktadır. Anlatıda çok önemli 

bir konu Fatıma ananın pozisyonu ve Adem 

peygamberin sadece insan suretinde Fatıma 

anayı görmesi, diğer bütün yüce varlıkla-

rın Fatıma ananın dış örtüsünün bir parçası 

olarak gösterilmesidir. Özellikle Alevilik’te 

kadın konusunun anlaşılması için Fatıma 

ananın fonksiyonunun göründüğü bu anla-

tı çok önemlidir. İnanca göre Fatıma, Adem 

beden olarak yaratılmadan önce yaratılmış 

nurlardan biridir ve bu nurlar arasında di-

ğer bütün nurları kendine cezp edecek bir 

yapıya sahiptir. Tahtın üstündeki durumu 

hatırlanacak olursa, başında Ahmet, Mah-

mut ve Muhammed olan atası bir taç olarak 

bulunmaktadır. Yani Fatıma ananın başın-

da bir taç olarak, yönetim mevkiinde atası 

bulunmaktadır, kemerinde yani onu madde 

âlemine bağlayan boyutunun tasarrufun-

da İmam Ali bulunmaktadır. Kulakların-

da güzelliğini tamamlayan iki güzel parça, 

oğulları Hasan ve Hüseyin bulunmaktadır. 
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Fatıma Ana ilahi muradın sanki dünya an-

lamında tecelli etmiş halidir. İnsanlık gibi 

olan Fatıma’ya Muhammedi Ruh ile hük-

medilip, Ali eylemi ile işlenip, Hasan ve Hü-

seyin gibi güzellikler ortaya çıkarılacaktır. 

Bu anlamıyla Fatıma ana, Tanrısal muradın 

en somut göründüğü makamdır. Başka bir 

ifade ile Fatıma ana Ehlibeyt’in toprağıdır, 

anasıdır. 

Ehlibeyt her hali ile Fatıma’nın bedenin-

den neşet etmiştir. Fatıma’nın Ehlibeyt’in 

toprağı olması, yukarıdaki anlatıda işaret 

edilmiştir. Fatıma hakkında Kevser suresi 

bağlamında yapılan, Kevser anlamı da var-

dır. Fakat bu yorumlama, Alevi inancına 

göre eksiktir. Çünkü Kevser cennette oldu-

ğu işaret edilen bir sudur ve bu su aslında 

günümüz terminolojisi ile enerji anlamın-

dadır. “Senin soyuna kesik derler biz sana 

kevseri verdik” derken; yaşarken ölümsüz 

olmak bilincini idrak etmek olan hali ya-

şayacak olanları senin yolunu sürdürecek 

olanlardan seçtik ve bu suyu içirip onlarda 

bu idraki ortaya çıkardık denmektedir. Kev-

ser suyu içmiş olanlar Alevilikte evliya ruhu 

olanlardır. Bunlar Hak dostu olarak da ad-

landırılır. Bunlar arasında kadın veya erkek 

diye bir ayrım yoktur, Hakka yakınlık ve 

uygunluk sadece kıstastır. Kevser suyunun 

soy anlamında çevrilmesi daha çok Şia oku-

malarının Aleviler arasında kabul edilmesi 

ile ilgilidir. Çünkü Şia soyun sürmesi üze-

rine dikkatle durur ve bu soy bağını Ali Fa-

tıma üzerinden açıklarken Fatıma’nın kadın 

olması sebebiyle, Kevser ile adlandırılarak 

meşrulaşacağını düşünür. Fakat Aleviler, 

haktan içilen dolunun Kevser olduğunu bi-

lir ve erenleri şiirlerinde bu konuları dikkat-

lice işler. 

Ehlibeyt, Alevi inancının temel kabul-

lerindendir. Basitçe; Tanrı katındaki yöne-

timin dünya üzerindeki yansımasıdır, diye 

tanımlanabilir. Ehlibeyt kişi olarak taşıdık-

ları hüviyetlerin ötesinde Tanrısal yönetim 

sisteminin bir prototipi olarak da kabul edi-

lir. Bu öyle bir tiplemedir ki hedeflenen ila-

hi sisteminde ip uçlarını verir. Tekamülün 

amacı Tanrının yüksek amacını başarmaktır. 

Ehlibeyt ise bu yüksek amacın yeryüzünde-

ki uygulayıcılarıdır. 

Hz. Muhammed’in Ehlibeyt’i dört kişi-

dir; Ali, Fatıma, Hasan Hüseyin. Bunlar ya-

şadıkları dönem içinde Allah tarafından özel 

bir korunmaya alınmıştır. Bu sebeple onlara 

aba altına alınanlar anlamında “pençe-i ali 

aba” denir. Bu özel korunma Hz. Muham-

med ile ortaya çıkarılan gerçeğin Ehlibeyt 

tarafından korunabilmesi ve dünyanın 

Ehlibeyt’in nuru ile donatılabilmesi için-

dir. Ne yazık ki Ehlibeyt’in korunmasının 

niçin gerekli olduğu, Hz. Muhammed’in 

vefat etmesiyle anlaşılmıştır. Başta hayatta 

kalan tek çocuğu Fatıma olmakla birlikte 

Ehlibeyt’in bütün üyeleri ve Oniki İmam-

lar katledilmiştir. Alevilere göre insanlar, 

Ehlibeyt’e karşı şeytanın etki ve tesirlerine 

yenik düşmüş ve bu mukaddes ruhları dün-

ya meydanında ağırlayamamıştır. Buna kar-

şın Ehlibeyt’in davasının Kevser suyu içmiş 

ruhlar tarafından insana doğru yol üzerinde 

hizmet ederek devam ettiğine inanılmakta-

dır. Bu inançtan dolayı Aleviler, Mehdiyi 
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Resule kadar insanın eksikliğinin tamamla-

nacağına inanmaz. İnsanlığın, eksikliklerini 

belli bir tekamül süreci içinde tamamlayaca-

ğını, bu şekilde belli bir hak ediş düzeyine 

gelip Mehdi’ye hazır hale geleceğine inanır. 

Alevilerin bu tekamül sürecinde, Hak Mu-

hammed Ali düsturuna sadık kalarak, tam 

da Mehdi bilgi ve anlayışı ile yaşayacakla-

rına inanılır. 

Ehlibeyt ve Ehlibeyt’in anası olan Fatıma 

tıpkı Ali gibi hak dışında bir söz duymamış, 

tamamen peygamberin tedrisatında yetiş-

miştir. Hz. Ali için söylenen keremmallahü 

veche yüzünü Allah’dan gayrısına dönmedi 

sözü onun için de geçerlidir. Fatıma Ananın 

doğduğu ortam ve vahyin gerçekleşme sü-

reçleri onun sosyalizasyon süreçleri ile para-

leldir. Başka bir ifade ile söyleyecek olursak; 

Fatıma tıpkı Ali gibi ailesinden Hak olma-

yan bir söz duymamış ve davranış görme-

miştir. Fatıma üç nurdan bir olarak yaratılış 

öncesine gönderilirken varlıksal olarak yük-

sek bir makama yerleştirilmiştir. Alevilik 

içindeki kadın konusunun anlaşılması için 

Fatıma’nın ve diğer peygamberlere eşlik 

eden kadınların anlaşılması gerekmektedir. 

Ancak buradan hareketle kadın konusuna 

girmek mümkün olacaktır. Ehlibeyt’in Ana-

sı Fatıma üzerinden yapılacak belirlemeler 

Alevilik açısından kadının anlaşılmasını 

kolaylaştırır. Alevilikte kutsallaşmış kadın 

denilince bütün peygamberlerin hayatına 

yön veren kadınlar anlaşılır. Bununla bir-

likte Naciye, Meryem ve Fatıma’nın anlatı-

lar içinde daha öncelikli durumlarından söz 

edilebilir. 

NURUN MADDE İÇİNDEKİ 

DİŞİL GÖRÜNÜMÜ

Alevi anlatılarında üç nur ile ifade edi-

len ilk varlık biçimlerinden Fatıma anaya 

karşılık gelen anlam, nur hakkındaki an-

latılarla batın anlamıyla bir noktaya kadar 

aktarılmış ve bilgi sırlı bir biçimde sembolik 

olarak aktarılmıştır. Nurun, Adem peygam-

berin tecelli alanında görünmesi daha sonra 

Naciye olup, nurun rahim sıfatının tecellisi 

olarak bedenlenmesi, bu haliyle birçok veli 

ve nebiye tıpkı Ali’yi işaret eden nur gibi eş-

lik etmesi ve sonuçta Ehlibeyt’in dünya üze-

rinde tecelli edip, koruma altına alınmasıyla 

Tanrısal muradın izlerini belirmiş olduğuna 

inanılır. Fatıma ana bu anlamıyla müteka-

mil hale gelmiş dişil enerjidir. Bu haliyle 

yaratımın iki unsurundan birinin taşıyıcısı 

olarak karşımızda görünmektedir. Bu an-

lamıyla ruhsal boyuttan Ehlibeyt’in toprağı 

Fatıma’ya bir geçiş yapıp onun hakkında 

bazı bilgiler vermek yerinde olacaktır. 

Kadın şahsiyetler arasında Aleviler için 

en çok zikredilen Fatıma anadır. Fatıma ana 

ile birlikte Hatice ana da kıymetle anılır. Sa-

lavata nail olanlar arasında Hatice, Fatıma 

başta gelenlerdendir (Altınok, 2007:148). 

İnanca göre melekler bile Fatıma anadan 

destek-himmet alırlar, İsrafil ve Mikail’in, 

Fatıma ama dergahından himmet alması 

dualanır (Altınok, 2007:359). Gerek şifa ge-

rek tabiat olaylarından sorumlu meleklerin 

Fatıma anadan destek almaları hatta onun 

dergâhından himmet almaları yolun kadın 



24

ALEVİLİK  ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

üzerinden tecelli eden rahim boyutunun iş-

levleri hakkında da bize ipuçları verir. Fatı-

ma ana ruhsal anlamda bir nurdur fakat pey-

gamberle birlikte yaşadığı hayat da örneklik 

açısından çok önemlidir. Bu anlamda pey-

gamberin en yakınındaki iki kadın hakkında 

kısaca şunlar özetlenebilir: Hz. Hatice-i Küb-

ra; 556 Mekke doğumludur. 595 de Hz. Mu-

hammed ile evlenir, üç erkek, dört kızı olur. 

(Kasım, Abdullah, Tayyib, Zeyneb, Rukay-

ye, Ümmügülsüm, Fatıma). Peygamberin en 

büyük destekçisi ve koruyucusu. Mekke’nin 

zengin ve itibarlı ailelerinden olup, İslam’ın 

yayılmasında en temel hizmetleri yapan 

kutsal şahsiyet Hatice ana, 619 yılında 

Mekke’de vefat eder. Peygamberle 24 yıl evli 

kalır (Kaya, 1993:25). Hz. Fatıma-tül Zehra; 

606 doğumludur. Lakabı; Zehra (parıl parıl 

parlayan), Sıddıyka (özden bağlı olan), Ta-

hire (tertemiz olan), Betül (her türlü kirden 

arınmış olan), Mübareke (kutlanmış olan), 

Zekiyye (her kötülükten korunmuş olan), 

Raziyye (Allah’ın rızasını kazanmış olan), 

Hayrunisa (kadınların en hayırlısı), Seyyide 

(kadri yüce ve ulu olandır). 624’te Hz. Ali ile 

evlenir. Hasan, Hüseyin, Muhsin, Zeynep, 

Ümmü Gülsüm adında 5 çocuğu olur. 8,5 yıl 

evli kalır. 632’de peygamberin vefatından 79 

gün sonra vefat eder. Ömer İbni Hattab’ın 

üzerine kapıyı ittirmesi sonucu yaralanır 

ve vefat eder (Kaya, 1993:27). Hz. Fatıma, 

peygamberin Hz. Hatice’den olma yaşayan 

tek çocuğudur. Fatıma-tül Zehra, Resul’ün 

özü, kutsanmış ışık ve Allah’ın ulaştıran ipi 

(Altınok, 2007:671) olarak kabul edilir. Şiile-

rin Hz. Fatıma anlayışı Alevilere benzer. Şii 

imam esaslarının anlatıldığı bir yapıtta şun-

lar zikredilir;

“Allah’ın salât ve selâmı ona olsun. 

Fâtıma’ya gelince onun hakkındaki inancı-

mız şudur: O, dünyanın, hem önceki hem 

de sonraki kadınlarının başıdır. Güçlü ve 

Ulu Allah, onu kızdırana kızar; onu hoşnut 

edeni de hoşnut eder. Çünkü Allah, onu ve 

onu sevenleri ateşten ayırmıştır. O, bu dün-

yadan, kendine karşı zulmedenlere ve hak-

kını alanlara ve babasından kalan mirasın-

dan mahrum edenlere kırgın olarak gitti ve 

Allah’ın salât ve selamı ona olsun Nebi şöyle 

dedi: ‘Fâtıma benden bir parçadır. Onu üzen 

beni üzmüş; ona kötülük eden bana kötülük 

etmiş; onu sevindiren beni sevindirmiş de-

mektir.’ Yine Nebi; Allah’ın salât ve selâmı 

ona olsun, şöyle dedi: ‘Fâtıma benden bir 

parçadır ve iki böğrümün arasındaki ru-

humdur (canımın içidir). Onu kızdıran şey, 

beni kızdırır; onu sevindiren şey beni sevin-

dirir” (Fığlalı, 1991:125).

Hz. Fatıma’nın Hz. Ali ile birlikteliği 

Alevi inancına göre ideal ve mükemmel eş-

liğin tezahürüdür. Bu tezahür kadın ve er-

kek olarak, kendi halleriyle barışık, dengeli, 

eşit ve soylu bir ilişkiye karşılık gelmekte-

dir. Sanki yeni kurulan dinin laboratuvarda 

yetiştirilen temel birimi gibidir. İkisi de pey-

gamberin tedrisatından geçmiş ve ahlakı ile 

ahlaklanmıştır.  İkisi de mütekamil ruhlar-

dır, Hz. Muhammed gibi üç nurdan bir ta-

nesine karşılık gelir. İşte bu ideal eril ve dişil 
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enerji karşılaşmasından, üç tane evlat dün-

yaya gelmiştir. Aleviler bunların nur üstüne 

nur olduğuna inanıp her birinin birbiriyle 

kıyaslanmayacak ölçüde erdemli şahsiyet-

ler olduğunu anlatmışlardır. Hz. Hasan de-

desine benzer karakter özelliği ile barış ve 

güvenlik telkin etmiş, Hz. Hüseyin babasına 

benzer özellikleriyle insanlığa erdem, fazilet 

üzerine büyük dersler vermiş, Hz. Zeynep 

ise annesi gibi yiğit, bilgili, cesur ve şefkatli 

olmak adına bir hayat yaşamıştır. Kerbela 

katliamı ve Ehlibeyt’e yapılanlar Hz. Zeynep 

vasıtasıyla tüm dünyaya duyurulmuştur. 

Alevilik, yaratılışla başlayan sürecin 

Ehlibeyt ile somutlandığına ve Mehdi’nin 

düzeni kuruluncaya kadar tekamül ederek 

devam edeceğine inanır. Bu süreçte eril ve 

dişil boyutun etkinliğini ve tekâmülün on-

lar üzerinden gerçekleşeceğini bilerek daha 

özel bir konumda değerlendirir. Alevilik, 

yaratılışa Rahman ve Rahim boyutu olan ve 

eril ve dişil enerjiye dönüşüp yeryüzünde 

ise erkek ve kadın olarak somutlanan bir sü-

reç olarak bakar, daha doğru ifade ile; Rah-

man ve Rahim birleşmesi varlık yaratılışını 

simgeler. Sonra bu yaratılan varlıklarla dişil 

ve eril enerji boyutunda çoğalma sağlanır. 

Rahman ve Rahim üzerine Aleviler ara-

sında birçok analiz ve değerlendirme vardır. 

Ama özellikle muhabbetlerde Rahman ve 

Rahim’lik üzerinden kadın erkek vurgusu 

sıklıkla yapılır. Buradan hareketle Allah’ın 

bu temel sıfatlarının tecellisinde eril ve dişil 

özelliklerin aktarıldığı yaygın olarak kabul 

edilir. Buna dair örneklerle konunun daha 

iyi anlaşılacağı açıktır. Besmele tefsirinde 

şöyle denir;

“Tanrı Te’âlâ “Ey Muhammed, İsmi 

Azamım Allah’tır. Keremimi bildiren 

adım Rahman’dır. Lütfumu bildiren adım 

Rahim’dir. Eğer her durumda Bismillahir-

rahmanirrahim dersen ben keremim ve lüt-

fum ile senin bekçin olurum” dedi (Duran, 

2007:42). … Tanrı Te’âlâ “Ey Muhammed 

benim ismi azamım Allah’tır. Allah’tan baş-

ka ne kadar adım varsa hepsi sıfattır. Nite-

kim müminler içinde Halik denilince yara-

tıcılığım bilinir. Rahim denince müminler 

hakkındaki şefkatimin çokluğu bilinir. Allah 

deyince Tanrılığım bilinir. Rahman desinler 

ümmetini cehennemden kurtarayım. Rahim 

desinler cenneti onlara makam olarak vere-

yim. Allah desinler perdeyi kaldırayım, on-

lara yüzümü göstereyim” der.5…“Herkese 

bir sebeple rahmet ederim, sana sebepsiz 

rahmet edeyim ki Rahimliğim bilinsin” dedi 

(Duran, 2007:61).”

Allah’ın sıfatı olarak yukarıda aktarılan 

rahman ve rahim sıfatı ve özellikleri, Alevi 

deyişlerinde daha anlaşılır bir biçimde ve-

rilmiştir.

“Rahim ve Rahmandır her işin başı 

Kaf ile Bir Nun’dur yaradan kişi” 

diyen Derviş Ruhan; “Rahim ve Rahmandır 

her işin başı” derken, Allah’ın bu sıfatlar va-

sıtasıyla yaratımı gerçekleştirdiği, “Kaf ile 

5 Besmele Tefsiri, a.g.e. s. 46-49.
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Bir Nun’dur yaradan kişi” diyerek KÜN-OL 

emrinin söyleyenin yaradan kişi olduğunu 

ama kaf ve nun’a yani eril ve dişil enerji 

üzerinden ol emrinin gerçekleştiği belirtili-

yor. Burada kişi Allah olamayacağı için bu 

sıfatları tecelli ettiren eril ve dişil enerjiye 

işaret ediliyor. Kişi vasfı olan erkek ve ka-

dın bu enerjiler aracılığı ile ol emrini çekerek 

varlık yaratımı sağlanıyor diye açıklanıyor. 

Başka bir deyişle söz konusu yaratım süreç-

leri üzerinden bazı açıklama ve belirlemeler 

yapabiliriz;

Seyrimde vücudum seyran eyledim / Gördüm arş yüzünde canana benzer

Yedi kapısından içini gördüm / Hakikat aşikar üryana benzer. 

Dört samuttan girip seyrettim anı / Üç kapıdan varıp olmuşuz kani 

Ol kapıdan giren buluyor yönü / Yüz Muhammet Ali ayana benzer. 

Yüzünen okunur cavidan ilmi / Sıratınan mizam bir ırak yol mu 

Gerçek aşıkların biridir ilmi / Birbirinden alıp kanana benzer. 

Erler bir birinden kanıp durunca / Vücudun ilminden haber alınca 

Hakkı kalp evinde mehman kılınca / Yar yoluna ölüp yanana benzer. 

Yaralendi sinem derdine bakar /  Aşk ateşi daim sinemi yakar 

Üç beş bir olunca sancağın diker / Er rahman rahimdir alana benzer. 

Er rahman sırrına eren ayıklar /  Vücudun ilmini bilmez hoyuklar 

Işık Ruhan aklı ermez sayıklar/  Bu cihanı kuran anama benzer6

6 Işık Ruhan-Derviş Ruhan mahlaslı, Mehmet Ali IŞIK adlı, 1928-1995 yılları arasında yaşamış, Alevi inancının 
mistik geleneği içinde yetişmiş bir eren.
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Söz konusu deyiş dünya boyutunda-

ki yaratılışı anlatmak için dile getirilmiştir 

ve detaylarında Rahman ve Rahim sırrını 

“sırlar”-açıklar. Kabaca bir yorumlama ya-

pacak olursak şunlar söylenebilir; Kendi be-

denini varlık sahasında izlediğini ve üst böl-

gelerin sevgiliye benzediğini, bu benzerliğin 

olduğu yedi kapısı olan arş’ın, yani kafanın 

(Başın yedi adet deliği vardır), kapılarından 

içeri girip, aslının açık ve seçik görüldüğü 

belirtiliyor. Bu yedi kapıyı üçü sesli (bir ağız 

iki burun deliği), dördü sessiz (iki göz, iki 

kulak) kapıdan seyrettiğini, üç kapı ile an-

laştığını, bu üç kapıya uyulursa dosdoğru 

yön bularak ilerlendiğini, yolda ilerleyince 

yüzün göründüğünü ve yüz kendisine ait 

olduğu için rahmanın tecellisinin, eril enerji 

olan Muhammed Ali’ye benzer olduğu açık-

lanır. Bu yaptığı ilmin isminin Cavidan ilmi 

olduğunu, bu ilmi bilen için bütün sembolik 

anlatımların anlaşılır olacağını (sırat mizan 

gibi), gerçek aşıkların bu birlik ilmine sa-

hip olduğunu ve aşıkların bu ilmi birbiriyle 

paylaştığını anlatır.  Derviş bu bilgiyi bilen 

kişilerin birbirinden doyduğunu, bu şekilde 

varlığın aslının beden üzerinden çözümlen-

diğini, manalar ortaya çıktıkça, Hakkın te-

celli edeceği mekan olan kalbin anlaşıldığını 

ve bu anlama durumunun aynı yar yolunda 

yanarak ölmeye benzediğini anlatır. Yar sev-

mek, kendi varlık alanının dışında başka bir 

varlığa teslim olmaktır. Bu durumun kendisi 

yaratma kıvılcımlarını içinde barındırır. Bu 

anlamıyla kişi yar ile ve yar aşkıyla dolun-

ca ortaya çıkan muhabbetten vuslat çıkacağı 

belirtilir. Vuslat Rahman ve Rahim’in birlik 

olması ve kün emrine hazır ortam oluşturul-

masıdır. İşte bu nokta, dişil ve eril enerjinin 

yaratım sürecine girdiği ve hakkı tecelli ettir-

diği yerdir. Bu sırra eren, Er Rahman Rahim 

bilgisini kavrar. Bu bilgi, yad-yabancı ve yoz 

insanlara anlaşılması zor ve anlamsız bir bil-

gi gibi gelir, ama gerçek en üst boyutlardan 

en alt düzeylere kadar bu bilgi ile açık seçik 

donatılmıştır. Doğrusunu söylemek gerekir-

se; “bu cihanı kuran anama benzer” diyerek 

Fatıma ana sırrını öğrenmek isteyenlerin ku-

lağına sırrı fısıldar. Ezoterik ve deneyimle 

anlamın aktarıldığı bir bilgilenme sürecine 

işaret eden dervişler, sıradan olayların içine 

kâinatsal sırları gizlerler. Bizim bu çalışma 

içinde yaptığımız bu yorumlama bile aslın-

da yola göre haddi aşmaktır. Çünkü âşık an-

latmak istediğini en açık şekilde anlatmıştır. 

Anlamayan, anlamaması gereken de kişidir. 

Bilginin anlaşılması için gerekli ahlaki olgun-

lukları kavrayan, bu deyişle karşılaşmasa bile 

bu anlayışa kavuşacaktır. Bu deyişle karşıla-

şan, bu olgunlukta değilse bu şiirden bir şey 

anlamayacaktır. Derviş Ruhan ve onun gibi 

bir çok eren Alevi inancını “gerçeğin kelamı” 

olarak adlandırılan söz ve şiirlerle sırlayarak 

günümüze kadar getirmiştir. Rahman ve 

rahim sırrı da kadın ve erkeğin, eril ve dişil 

enerjinin kâinatsal boyuttaki fonksiyonunu 

anlamak için önemlidir. Alevilik bu kabulün 

temelinde her varlığın kendine özgü kıymet-

lerine sahip çıkarak geliştirilmesi ve birlikte 

varlığın zenginleştirilmesine inanır. Alevili-

ğin temel kabullerinden hareket ederek yap-

tığımız teolojik temelli belirlemeden sonra 

daha somut ve gündelik hayata dair Alevi 

inancındaki kadının durumu üzerine tespit-

ler yapmak yerinde olacaktır. 
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ALEVİLİKTE KADIN

Alevilik açısından kadın ve erkeğin 

gerek ruhsal gerek dünyevi alanda eşit ol-

duğunu rahatlıkla söylenebilir. Hz. Ali ve 

Hz. Muhammed’de var olan şifa enerjisi, 

metanet enerjisi, sevgi ve saygı enerjisinin, 

şefkat enerjisinin ve yönetim enerjisinin Hz. 

Fatıma’da da var olduğu açıkça görülür. Ge-

rek yol içindeki anlatılar gerek deyiş ve tel-

kinlerin hep bu yönde olduğu açıktır. Bu an-

lamıyla Alevilikte kadın şifa, metanet, sevgi, 

saygı, şefkat ve yönetim uygulamaları açı-

sından yol içinde sorumlu ve yetkili olarak 

özel bir konumdadır. Bu özellikleri kısaca 

açacak olursak şunları söyleyebiliriz; 

Keramet ve şifa kevser suyu içmiş ruh-

lara özgü bir durumdur. Fatıma ana bu sü-

reçte önemlidir. Olağanüstü deneyimleri 

yaşama ve başkalarına uygulama konusun-

da Fatıma ana ön plana çıkar, bütün İslam 

dünyasında bir el ile sembolize edilen şifa 

süreci Fatıma ana’yı işaret eder, hatta yol 

içinde şifa yapılırken “el benim değil Fatı-

ma anamızın eli olsun” denir. Bu telkinle 

enerjinin anahtarının Fatıma ana olduğu, 

onun himmet ve destekleri, onun niyet ve 

saflıkları ile söz konusu şifa sürecini gerçek-

leşebileceğine işaret edilir. Yine Fatıma ana 

orucu vardır. Bu oruç, üç gün tutulan susma 

orucudur. Oruç ile özellikle maddesel değil 

ruhsal yükselmelere açılmak hedeflenir. Ses-

sizlik yüksek seviyeli metanet ve dinginliği 

deneyimlemeyi sağlar. Yol içinde bu oruçla 

birlikte olağanüstü seziş ve farkındalıkların 

deneyimlenebileceğine inanılır. Fatıma ana 

saygı konusunda da çok özel bir yere sahip-

tir. Peygamberin kızı, Ali’nin eşi ve Hasan ile 

Hüseyin’in annesi olarak her türlü övünce 

mazhar iken o tevazu içinde bütün varlıkla-

ra varlıksal eşitlik saygısı duyarak örneklik 

göstermiştir. Fatıma ananın eşi ile birlikte üç 

gün iftar yapamadan oruç tutmaları, yoksula 

karşı dikkatlerinin göstergesidir. Paylaşmak 

onlar için temel hedeftir. Bu paylaşımın ger-

çekleşmesinde yoğun bir şefkat aktarımı söz 

konusudur. Fatıma ana aynı zamanda top-

lumsal sorunlarda ve karşısına çıkan prob-

lemlerde eşi ile birlikte karar alıp uygulayan 

bir yönetim yetki ve gücüne de sahiptir. Bu 

yönetim sürecinde aile içi disipline uygun 

bir uygulama yaparak süreci yönlendirir. 

Fatıma ana örneği Alevilik içinde çokça dile 

getirilir, kadınlar onun örnekliğinde sosya-

lizasyonunu gerçekleştirir. İnanç içindeki 

kabullerin bir de uygulama boyutu vardır. 

Uygulamaların bir kaçından söz etmek ye-

rinde olacaktır.

Aleviler ibadetlerini bireysel ve toplu-

ca olmak üzere iki şekilde yaparlar, birey-

sel olanlar kişinin kendi deneyim alanında 

özeldir, paylaşılmaz hatta bilinmesi bile 

ayıp kabul edilir. Sanki ibadeti ile övünüyor 

izlenimi olması kabul edilemez. Bu manada 

“ibadet de kabahatte gizlidir” sözü Alevi-

lerce yaygın olarak kabul edilen bir ifadedir. 

Alevilerin toplu ibadeti de vardır. Bu ibadet 

kendileri gibi ikrar vermişlerle birlikte yapı-

lan cemlerdir. Dikkat edilirse bu ibadet de 

gizlidir. Sadece o ortam içinde eşitlenmiş, 

ikrar vermiş, inançta can olarak eşit statü ka-

zanmış kişiler arasında yapılır dışarıya ka-
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palıdır. Yol buyruğu açısından, günümüzde 

kameralarla kaydedilen, spor salonlarında 

yapılan cem etkinlikleri ibadet yerine birer 

gösteri mahiyetinde kabul edilmelidir. Bu 

konunun yol içinde doğru bir biçimde anla-

şılması Aleviler için gereklidir. Bu durum bir 

yandan Aleviliğin kamusal alanda tanınma-

sına imkân sağlayıp, meşruiyetini artırırken 

diğer yandan Aleviliğin ruhsal farkındalık-

larını zedelemiştir. Bir yandan görsellik ve 

estetik duruş önem kazanırken, diğer taraf-

tan cem içinde yaşanabilecek aşkınlık halleri 

yasaklanmakta veya makulleştirilmektedir.  

Aleviler ceme can olarak girerler, can 

olmak ikrar vermekle alakalıdır. Sadece 

canlılık taşımak can olmayı gerektirmez. 

Canlı olan can olma potansiyeline sahiptir. 

Can olmak; canını yola sermek, yola ver-

mek, yola teslim etmekle alakalıdır. Bu ise 

teslim tecella olup ikrar vermekle mümkün-

dür. “gelme gelme dönme dönme, gelenin 

malı dönenin canı” ikrarını kabul etmekle 

mümkündür. Can olanın, yola canını ver-

diği için, yoldan alması-yoldan dönmesi 

mümkün değildir. Bu anlamıyla Alevilikte 

can olmak önemlidir, can’ın cinsiyeti, sınıfı, 

ırkı, seçkinliği olmaz. Can olarak bütün can-

lar söz konusu cemin ortak parçasıdır. Bu 

cem vahdetin-birliğin bedenini oluştururlar. 

Vahdetin birliğinin ruhsal planlarda, kırklar 

vasıtasıyla oluşturulmuş olduğu kabul edi-

lir. Yapılan her cem de kırkların yaptığı ce-

min bir kopyası mahiyetinde yapılır. Yapı-

lan ibadetin “kırklar defterine kaydolması” 

niyaz edilir. Ruhsal alanda var olan Kırklar 

ceminin katılımcılarının kadın erkek karışık 

olduğu aktarılır. 18 kişinin kadın, 22 kişinin 

erkek olduğu vurgulanır. Kırklarda 22 eril, 

18 dişil enerji vardır. 4 adet evlenmeyen ek-

sik eril enerji olduğu söylenir. Bu dört 4 dişil 

enerjinin eksikliğinin söz konusu olduğunu, 

bunun da insanlığın kadınların gelişmesinin 

önünü kesmesi sonucu, şeytanın müdahalesi 

sonucu olduğuna inanılır. Aslında 44 olması 

gerektiği erenler tarafından zaman zaman 

aktarılmıştır. Kırklar ve cem meselesi Alevi 

teolojisinin anlaşılmasında kilit öneme sahip 

bir mevzudur. Bu konunun cemlerde aktarı-

lan sözel boyutu olduğu gibi ikrar bağı ile 

bağlı olanların rehber, pir ve mürşitleri ile 

ilişkileri sonucu deneyimlediği ruhsal boyu-

tu da vardır. İşte Alevilik bu ruhsal boyu-

tun deneyiminde yargısız olmak için ikrar 

bağını zorunlu tutmuştur. İkrar bağı olmaz 

ise “rehberi olmayanın rehberi şeytandır” 

sözüne istinaden ruhsal paylaşımlarda bir 

yol almak mümkün değildir. Alevilikte 

“baş başa baş padişaha bağlıdır”. Bu anla-

mıyla ciddi bir ruhsal yolculuk yoludur ve 

ahlakta hata kabul etmeyen, bütün insan-

lığı Tanrı muradında birleyen bir yol olma 

iddiasındadır. Yolun önderleri, peygamber 

soyundan gelen, Gürühu Naciye’den gelen 

rehber, pir ve mürşitlerdir. Yolun taliple-

ri ise bu yolla Hakka ulaşacağına inanan 

bütün insanlardır. Bu anlamıyla Alevilik 

âlemşümul-evrensel bir inanış olarak karşı-

mıza çıkmaktadır. Alevilik üzerine yapılan 

belirlemelerin çoğu sosyolojik gerekçeli de-

ğerlendirme bilgileridir. Aleviliğin bir inanç 

olarak kapsadığı bütünlük ve ruhsal planda-

ki hedefi doğrultusunda çalışmalar yapmak 

konusunda eksiklikler vardır. 
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Yol içinde sorgunun yapılması sürekli-

dir, sorgu yapılmadan ceme başlanmaz, rıza-

lık alınmadan cem birlenmez.  Bu anlamıyla 

yola ikrar verenler için; “erkek pir’indem, 

kadın erinden sorulur” düsturu kabul edi-

lir. Pirlik makamı çoğunlukla erkek tarafın-

dan temsil edilir. Kadının pir olması, kadı-

nın Kevser suyu içmiş bir şahsiyet olarak 

yol içinde kendisini göstermesi ile ilgilidir. 

Pirlik makamı çoğunlukla erkek olduğu için 

eril enerji ile tarikat yönetilir. Bu manada bu 

eril enerji daha doğrudan temas kurabile-

ceği eril enerjileri muhatap alır. Dişil enerji 

ise sevgi, saygı boyutuyla ikrar verdiği kişi 

üzerinden bu ruhsal kanala bağlanır. “baş 

başa bağlılık” bu sayede yürütülür. Şayet 

bu sistemin tersi olan liderliğin dişil ener-

jide olması söz konusu olsa sistemin dişil 

üzerinden dişil enerjilerle muhatap alınması 

ve eril enerjinin ona bağlanması söz konusu 

olabilir. Nitekim tarikat yürütmesinde de-

ğil de özellikle kadın ocaklılık süreçlerinde 

ailede kadınların üzerinden aileye himmet 

edilmesi buna bir örnektir. 

Kadın, Alevi inancında otoritenin sim-

gesi olarak kendisini konumlamaz. Kadın 

otoritenin simgesi olarak arka plandadır 

burada eril enerjinin farkında olarak yöne-

tim uygular. Daha çok eril enerjiye işaret 

ederek otoriteyi tesis etmek ister. Bunun 

sosyal tarihsel sebepleri olabilir fakat gün-

delik hayatta ve genel ilişkilerde bu işleyiş 

görünmektedir. Bu durum varlıksal olarak 

eşitlik ilkesi ile tezat görülmemelidir. Çün-

kü Aleviliğe göre iktidar ve otorite ulaşıl-

ması gereken avantajlı bir pozisyon değil, 

sadece sorumluluk ve güçlüktür. Varlığını 

iktidarlarla eşitlik mücadelesine adamış bir 

düşüncenin, iktidarın yıkıcı ve eşitsizleştirici 

tutumunu kendisine uygulaması yol içinde 

olan bir can için mümkün değildir. Alevinin 

iktidarı “zaaf” içinde “eşitlikçi” bir iktidar 

gibi bile anlaşılabilir. Bu anlamıyla Aleviler, 

iktidarın yıkıcı, hükmedici etkisi yerine bir-

leştirici ve sorumluluk tesis edici boyutunu 

yaşama katarlar. Bu yönüyle insanlığa kata-

cağı önemli iktidar eleştirisi ve çözüm öne-

rilerine sahiptirler.

Gündelik hayatta Alevilik içinde kadın 

anlatılırken, bütünsel bir inanç olan Alevi-

liğin bir köşesinden tutup yapmaya çalıştı-

ğımız belirlemeler şüphesiz üzerinde daha 

ciddi çalışmaları gerekli kılacaktır. Bura-

da eksikliği ve fazlalığı ile konuya bütün-

sel açıdan yaklaşılmaya çalışılmıştır. Bunu 

yaparken çoğunlukla ihmal edilen Alevi 

teolojisinin belirleyici kabulleri ile konu 

açıklanmaya çalışılmıştır. Alevilerin kadın 

konusuna eşitlikçi ve özgürlükçü bir çerçe-

veden baktıkları, gündelik hayatın her aşa-

masında, Alevi kadınların sosyal alandaki 

etkinliğinde, alevi kadınların aile içindeki 

etkinliğinde görülmüştür. Alevi kadınların, 

İslam dünyası içinde kadının pozisyonu açı-

sından özel bir örneklik durumunda olduğu 

da yadsınamaz bir gerçekliktir. Çalışmamızı 

yol içinde ciddi emekler harcayıp görünen 

değil de daha çok batın ile uğraşıp ruhsal bir 

yaşam sürdüren Derviş Ruhan’ın bir deyişi 

ile tamamlamak yolun bakışını anlamak açı-

sından yerinde olacaktır.
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Ben cünüp olamam zina etmedim  /  Bana kaş eğip de bakıp gitmeyin 

Hile ile bir mal alıp satmadım /  Benim için boşa ıskat etmeyin 

Etmediğim yeri tövbe diyemem / Irızasız bir lokmayı yiyemem 

Enlimize olmayanı giyemem / Bize türlü çeşit kaftan biçmeyin 

Biçilen her kaftan bize uyamaz / Kulak sağır ne söylesen duyamaz 

Hak sevenler muhabete doyamaz / İrfan mektebine engel bükmeyin 

Bükülmez bilekler çalışmalıyız / Güzel söze huya alışmalıyız 

Her cana kardeşçe tanışmalıyız / Erkek kadın birdir ayrı etmeyin 

Ayrı olmaz birbirini bildiysen  / Hak sayılın ileriyi gördüysen 

Sağ iken bir canın gönlün kırdıysan  / Ölüsüne boşa gıyam etmeyin

Kıyam ile secde sucud insana  / Hakkı yakın bilen kıyamaz cana 

Işık Ruhan gerçek muhabbet cana / Ben ölünce mevlüt ya dar çekmeyin 

Derviş Ruhan bir şekilde günümüz prob-

lemlerine deyişi ile cevap vermiştir. Günah 

kavramlarının hep suç kavramları ile örtüş-

tüğü dünyamızda şuç işlemeyen bir yola 

dâhil olduğunu ve bu yolun mazlumluğunu 

kaybetmemesi gerektiğine işaret etmiştir. 

Çalışmak, üretmek, sevmek, eşitlemek yo-

lun ana gayesidir. Bunların gerçekleşmesi 

Hakkın gerçekleşmesidir ki bundan Hak da 

kul da razı olur. Bu rızalık ise onun peşinden 

yapılacak etkinlikleri gereksiz kılar. Çünkü 

Alevilik yaşarken “dem bu demdir dem bu 

dem” ilkesi uyarınca dünyada iken Hakk’ın 

tecellilerine mazhar olmayı hedefler, ayrılık 

yaratan her fikir onun vahdet olmasını en-

geller. Farklılıklar onun imkânlarının işare-

tidir ve bu zenginliktir. İşte bu ilkeler doğ-

rultusunda yaşanan hayat, tekamül yolunda 

hızla ilerleyen bir hayattır. 

SONUÇ

Alevi İslam İnancı, kadim gelenekler-

den kökünü alan, İslam ile mütekâmil hale 

gelen, Ehlibeyt taraftarı olarak safını belirle-

yen inançtır. Alevilik ruhsal prensipleri te-

mel alır, bu sebeple batıni yönü kuvvetlidir. 

Alevilik dini bir sistem değildir, İslam’ın 

özünü vurgular, dinin kurumsallaşmasına 

tarih boyunca sıcak bakmamıştır. Aleviler 

varlığa ruh gözüyle bakar, ruhun maddede-

ki tecelli etmiş halinin can olduğunu kabul 

eder. Aleviler yeniden doğuş zinciri ile bir-

birine bağlı tekamüle inanır, tekamülde yol 

sistemi içinde yer alan tekamül etmiş varlık-

ların rehberliğine inanır. Genel hatlarıyla bir 

paragrafta özetlediğimiz sürek, kadını bu 

anlayışlar çerçevesinde değerlendirir. 



32

ALEVİLİK  ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Alevilikte yaradılışta üç nur olduğuna 
inanılır. Bu üç nur Muhammed, Ali ve Fa-
tıma olarak varlık sahasında tecelli etmiştir. 
Fatıma ana Ehlibeyt’in toprağıdır. Fatma ana 
tıpkı imam Ali gibi dünya yaşamında hak 
olmayan bir söz duymamış hak olmayan bir 
davranış görmemiştir. Bu anlamıyla Fatıma 
anayı anlamaya çalışmak, inançtaki kadın 
meselesini anlamanın anahtarıdır. Alevilik, 
kadın meselesine yaratılışın rahman ve ra-
him boyutu içinde rahim boyutunun dişil 
enerji olarak tecelli etmesi bağlamında ba-
kar. Rahman ve rahimlik vasıfları birbiriyle 
karşılaştırılmaz, birbirinden öncelikli hale 
getirilmez. Her vasfın öncelikli hale geldiği 
konum ve durumlar söz konusudur. Önce-
lik konumları toplu halde ve gizlilikle yapı-
lan sadece can olanların girebildiği cemler-
de öğrenilir. 

Alevilikte kadın şifa, metanet, sevgi, 
saygı, şefkat ve yönetim uygulamaları açı-
sından yol içinde sorumlu ve yetkili olarak 
özel bir konumdadır. Kadın dişil enerjinin 
bir tecellisi olarak hayatın bütününün vaz-
geçilmez tamamlayıcısıdır. Bu sebeple Ale-
vi erenleri gerek anlatılarla gerek deyişlerle 
kadın üzerinde önemli belirlemelerde bu-
lunmuştur. Alevi kadınların İslam dünya-
sındaki farkı açıkça görünmektedir. Bu fark 
inanç temelli bir farktır ve inancın temel 
kabulleri içinde kadının özgünlüğü, otorite 
karşısındaki konumu ve rahim boyutun te-
cellisi bağlamındaki yapısıyla anlaşılır hale 
gelmektedir. Makalemizi kendisine verilen 
yetki ve sorumluluk çerçevesinde ruhsal bo-
yutta hizmet eden Yavuz Yürek’in ifadeleri 

ile tamamlamayı uygun buluyorum;

“Bu felsefenin ve bu onurlu mücadelenin 

bir parçası hatta ana unsurunu teşkil eden 

dişil enerjinin, rahim enerjisinin rahmanla 

bütünleşmesini ve bu gelişimle birlikte ha-

reket edilmesinin önemi üzerinde durarak 

karşılıklı saygının, sevginin, mütevaziliğin 

ve taraflardan birinin olmaması halinde bü-

tünün tamamlanmayacağını idrak ederek, 

tarafların yaşam felsefesi oluşturması, bi-

rinin birine üstünlüğünden ziyade birinin 

eksikliğinden veya ezilmişliğinden diğer 

tarafın mağdur olacağı ve istenilen enerji 

boyutuna ulaşamayacağını çok net görmesi 

gerekmektedir. Bu bağlamda tarafların yapı-

sal özelliklerine bakarak, üstün ya da üstün 

değil gibi bir ego oluşturmanın eksik bilgi-

den kaynaklandığını ve şeytanın bir oyunu 

olduğunu artık anlamanın vakti gelmiş hat-

ta geçmiştir bile.”7
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NESÎMÎ ŞİİRİNE GÖRE HURUFİ GÜZELİ PORTRESİ

HURUFI BEAUTY PORTRAIT ACCORDING TO NESIMI’S 
POETRY

Özer ŞENÖDEYİCİ1

ÖZET

Hurufilik araştırmalarına gösterilen 

ilgi neticesinde ortaya çıkan yeni veriler, 

Nesîmî’nin şiirin anlaşılabilmesi için bir 

adım daha atılmasını kolaylaştırmıştır. An-

cak gelinen noktada XIV. yüzyılın bu Hurufi 

şairi hakkında biyografik ya da stilistik her-

hangi bir somut veriye sahip olmadığımızı 

itiraf etmek zorunda kalırız. Çünkü onun 

doğum yer ve mensubiyeti hakkında henüz 

çözüme ulaşmamış tartışmaların yanı sıra, 

inancı ve edebî kişiliği gibi hususlarda da 

bir bilgimiz yoktur. Çoğunlukla efsanevi 

anlatılarla çizilen idealist bir inanç önderi 

vasfı dışında, gerçek Nesîmî’nin çözüm-

lenebilmesini sağlayacak veriler maalesef 

hâlihazırda mevcut değildir. Çünkü onun 

Divan’ının eksik olduğu kadar fazla yönle-

ri de vardır. Pek çok inanç, kültür ve millet 

tarafından sahiplenilen Nesîmî’nin birçok 

taklitçisinin olduğu ve bunlara ait şiirlerin 

de onun Divan’ında kendisine yer bulduğu 

1 Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, Edebiyat Fakül-
tesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. 

dikkati çekmektedir. Daha çok Aleviler tara-

fından sahiplenilen ve unutulmaktan bu ve-

sileyle kurtulan Nesîmî; şiirlerinde yarattığı 

“Hurufî güzeli” portresi ile hem Türk edebi-

yatı tarihine katkıda bulunmuş hem de tak-

litçilerinden kalın bir çizgiyle ayrılmıştır. Bu 

çalışmada Hurufilik telakkileri çerçevesinde 

oluşturulan Hurufi güzeli portresinin tahlili 

yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Seyyid Nesîmî, Hu-

rufilik, Alevilik, Klasik Türk edebiyatı, Te-

vil. 

ABSTRACT

The new data arose from the interest 

shown to Hurufism researches facilitate to 

take a further step to understand the Nesimî 

poetry. However, at this point we have to 

admit that we haven’t a concrete biographi-

cal or stylistic data about the poet this Hu-

rufi poet of 14th century. Because there are 

discussions that haven’t been concluded yet 

about his birth place and allegiance, and 

also we have no information about his belief 

and literary personality. Unfortunately, the 

data that will provide us to analyse the real 



36

ALEVİLİK  ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Nesimî except from his idealist belief leader 

character drawn in mythical narratives is 

currently not available. Because there are 

more missing aspects in his Divan. Nesîmî 

who adopted by many beliefs, cultures and 

nations has got many imitators and follow-

ers. In his Divan poetries of these imitators 

and followers also located. Nesimi, usually 

owned by Alevis and so saved from oblivi-

on, has contributed to the history of Turkish 

literature by “Hurufi beautiful” image that 

he created. By this way he separated from 

his imitators by a thick line. In this study, 

Hurufi beauty portrait that created by Hu-

rufi conception will be examined. 

Keywords: Seyyid Nesimi, Hurufism, 

Alevism, Classical Turkish Literature, Will-

ful Misinterpretation. 

Seyyid İmâdeddîn Nesîmî, Türk kültür 

ve inanç tarihindeki önemli şahsiyetlerden 

biridir. Onun, Hurufiliği savunmadaki şid-

deti ve samimiyeti, yazdığı eserlere de nü-

fuz etmiş; onu Türk edebiyatı tarihinin müs-

tesna bir temsilcisi hâline getirmiştir. Şairin 

mısralarda haykırdığı inancı uğruna canını 

feda etmesi, ölümü hakkında efsanevî riva-

yetlerin doğmasına neden olmuştur. Öyle ki 

akademik yayınlarda Nesîmî’nin idam edil-

dikten sonra postunu sırtlayıp Halep’in yedi 

kapısından birden çıktığı şeklindeki anlatı, 

bir ihtimal olarak anılagelmiştir (Ayan, 2002: 

13). Bu gibi hikâyelerin gerçek olamayacağı 

bilinse bile, zulümle öldürülen bir kimsenin 

intikamının ilahi yollarla alındığı düşüncesi; 

vicdanları rahatlatmıştır. 

Şairin feci ölümünün, toplum vicdanın-

da neden olduğu infial, Hurufilik inancının 

dalga dalga yayılıp genişlemesine, bu inan-

cın Türk topraklarında kök salmasına vesi-

le olmuştur. Hayatı, ölümünün gölgesinde 

kaldığı için Nesîmî’nin biyografisi hususun-

daki birçok tutarsız veri, ayıklanması son 

derece zor bir bilgi yığını oluşturmuştur. 

Elbette şairin çok sevilip takdir edilmesi de 

onun hakkında birçok farklı iddianın orta-

ya atılmasında etkili olmuştur. Bu nedenle 

onun, kendi memleketine, kendi inancına ya 

da kendi milletine ait olduğunu belirten bir 

kayda rastlayan her araştırmacı, şairi kendi 

mensubiyetine dâhil etmiştir. Böylece anadi-

li Türkçe olduğu hâlde şairin “Fars” olduğu 

dahi söylenmiştir. Bu iddiaların birçoğun-

da bilimsel ya da akademik süreçler değil, 

böyle idealist ve cesur bir şairi kendine mal 

etme çabası kendisini hissettirmektedir. Ör-

neğin Nesîmî’nin, zahir âlimleri tarafından 

katline ferman verilmesi, onu Bâtınilere 

yaklaştırmıştır. Keza Sünnî âlimlerin onun 

fikirlerine soğuk yaklaşması, şairin Şiî-Alevi 

zümrelerce sahiplenilmesi sonucunu do-

ğurmuştur. Bugün gelinen noktada Nesîmî, 

Alevilerin yedi ulu şairinden biri olarak tak-

dis edilirken, onun aslında bir Hurufi ideo-

logu olduğu göz ardı edilir ve Hurufiliğin 

Alevilik içinde zuhur ettiği yanılgısına dü-

şülür. Tarihî kronoloji ve bazı mantık yürüt-

melere başvurulduğunda, Nesîmî’nin Alevî 

değil, Hurufî olduğu; ancak mücadelesi ve 
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ölümüyle Hurufiliğin Aleviliğe nüfuz etme-

sinde en büyük rolü oynadığı söylenebilir.2 

Bu yargı, onun Bâtınî ya da Alevî olmasının 

tarihsel bir gerçekliğe değil, sosyolojik bir 

olguya dayandığını gösterir. Şairin ölümü-

ne mücadelesinin etkilediği Alevi zümreler, 

onu takdir etmişler ve fikirlerini öğrenme 

gereği duymuşlardır. Nihayette ise onun 

görüşlerini kendi inançlarının potasında eri-

tip, şairi kendilerinden saymışlardır. Böyle 

bir durumda şairin sosyoloji ve sosyal psi-

koloji açısından Alevi olduğu, hatta Alev-

liğe Hurufi tevillerini büyük bir başarıyla 

adapte ettiği rahatlıkla söylenebilir. 

Nesîmî gibi, Türk dünyasının ortak de-

ğeri hâline gelen bir şahsiyetin, farklı inanç-
larca benimsenmesi doğal bir olgudur. An-
cak şairin gerçek kimliğinin tespiti ve edebi 
kişiliğinin tayini açısından, adı onunla bir-
likte anılan inançların şaire karşı konumu-
nun iyi tespit edilmesi gerekir. Nesîmî hak-
kında şu iddiayı öne sürmek mümkündür: 
O, her şeyden önce inancını yaşatabilmek 
için çaldığı kapılardan sadece birinde kar-
şılık bulmuş, kendisinden sonra Hurufili-
ğin yaşaması için onu Alevlik akideleri ile 
imtizaç ettirmiştir. Her ne kadar, çabasının 
akislerini görmeye muktedir olmadıysa da, 
adı Alevi toplumunda “davasından dönme-

2 Gölpınarlı da, Hurufilik Metinleri Kataloğu’nda 
(1989: 27-28) türlü tarihî kaynakların iddialarına rağ-
men, Anadolu’da Hurufiliğin yayılmasında Aliyyü’l-
Alâ isimli halifenin değil, Mîr Şerîf ve Nesîmî gibi 
isimlerin etkili olduğunu söyler ve şunları ekler: “Hu-
rufilik Bektaşilere de bu suretle ve bunlar vasıtasıyla 
tesir etmiştir; nitekim hâlâ Nesîmî, Bektaşilerce kendi-
lerinden sayılmakta, Alevilerce de yedi büyük ve ilahi 
şairin biri tanınmaktadır.”

yen bir inanç önderi” sıfatıyla yüceltilmiş ve 
“Şehitler Şahı” künyesiyle anılmıştır. 

Seyyit İmâdeddin Nesîmî’nin biyografi-
si hususundaki karmaşa, onun edebî kişiliği 
hakkında sağlıklı tespitler yapılabilmesine 
engel olmaktadır. Şairin Divan’ında, birbi-
rinden farklı duyarlılıklarla yazıldığı anlaşı-
lan şiirlerin bulunması, başka Nesîmîlere ait 
şiirlerin Divan’a girmiş olabileceğini düşün-
dürmektedir. Bununla birlikte Hurufi oldu-
ğunu bildiğimiz şairin, inancını bir güzel 
vasfında dile getirdiği şiirleri, onunla taklit-
çileri ya da mahlasdaşları arasına kalın bir 
çizgi çekmektedir. Söz konusu şiirlerde şair, 
Hurufilere ait temel inançları işlerken, sev-
diği bir dilberi övdüğü intibaını uyandırır. 
Hâlbuki onun esas amacı, Fazlullah’ın tevil-
lerinde değindiği hususları estetik bir biçime 
sokarak taraftar toplamaktır. Bunu yapar-
ken, klâsik şiir geleneğinin belirli klişelerin-
den istifade eden Nesîmî, elindeki materyali 

Hurufilik düşüncesine göre biçimlendirerek 

kendisine mahsus bir üslûp yaratır. Şairin 
edebî sahadaki başarısının temelinde bu ka-
biliyeti yatmaktadır ve taklitçilerinin şiirleri, 
belirtilen üslûba sahip şiirler karşısında ol-
dukça yetersiz kalmaktadır.

Nesîmî Divanı’ndaki şiirler içinde, ori-
jinal söyleyiş ve hayallere sahip olduğu 
söylenebilecek beyitler, Hurufîlik inanışı ile 
klâsik şiirdeki güzel imajının kesiştiği nok-
tada yer alır. Bu beyitlere odaklanıldığında,  
eski şiirde neredeyse ilahî bir konuma sahip 
olan sevgilinin, Hurufi tevillerinde yücelti-
len insan suretine büründüğü görülebilir.3 

3 Çalışmada, Nesîmî’nin şiirlerindeki Hurufi akideleri 
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Klâsik şiirde bilindiği üzere sevgilinin evi 

ya da mahallesi Kâbe olarak nitelenir.4 Bu 

mübalağalı benzetme, sevgilinin diğer un-

surlarına da yansır. Sonuçta dudağı Kevser 

suyu ve yanağı cennet bahçesi olan bir sev-

gili imajına ulaşılır. Nesîmî, sevgiliye atfe-

dilen bu kutsiyeti bir adım daha öteye taşır 

ve “insanın Rahman suretinde yaratıldığı” 

telakkisini işleyerek, kendisine secde edilen 

bir sevgili hayaline ulaşır. Böylece o, kendi-

sinden sonra “mihrap kaşına secde edilen 

sevgili” tipinin daha cesurca işlenmesine 

olanak sağlar. Nesîmî’nin şiirlerindeki Hu-

ve tevilleri şu kaynaklardan derlenmiştir: Gölpınarlı, 
Abdülbaki. (1989). Hurufilik Metinleri Kataloğu, An-
kara; Şenödeyici, Özer (2009). “Hurufiliği Ön Yargıdan 
Arındırmak Bağlamında Ferişteoğlu’nun Hidâyet-
nâme’sinin Tetkiki ve Neşri”. Divan Edebiyatı Araştır-
maları, S. 3, İstanbul, s. 87-146; Usluer, Fatih; Özer Şe-
nödeyici; İsmail Arıkoğlu (2014), Hurufilik Bilgisi - Fi-
rişteoğlu Abdülmecid Külliyatı, Ankara; Usluer, Fatih 
(2004). Hurufilik - İlk Elden Kaynaklarla Doğuşundan 
İtibaren, İstanbul; Usluer, Fatih. (2009). “Nesîmî Şiirle-
ri Şerhlerinde Yapılan Yanlışlıklar”, Turkish Studies, 
Vol 5/2 (Winter), s. 1072-1091; Usluer, Fatih. (2010). 
“Hurufilikte On İki İmam”, Turkish Studies, Vol. 5/1 
(Winter), s. 1362-1389; Ünver, Mustafa (2003). Hurufi-
lik ve Kur’ân: Nesîmî Örneği, İstanbul.

4 Çalışmada, klasik şiirdeki sevgili tipi ile ilgili özel-
likler şu kaynaklardan hareketle derlenmiştir: Akarsu, 
Kâmil. (2007). Adına Aşk Dediler - Divan Şiirimizde 
Metin Şerhi Örnekleri, Ankara; Kesik, Beyhan. (2015). 
“Kelime Kadrosu ve Bazı Klişeler”, Osmanlı Edebî Me-
tinlerini Anlama Kılavuzu, İstanbul, s. 405-437; Onay, 
Ahmet Talât. (2000). Eski Türk Edebiyatında Mazmun-
lar ve İzahı, Ankara; Pala, İskender. (1998). Ansiklo-
pedik Divan Şiiri Sözlüğü, İstanbul; Şenödeyici, Özer 
(2014). Gazeller ve Güzeller Üzerine - Osmanlı Şiiri 
Şerhleri, İstanbul; Tanpınar, Ahmet Hamdi. (2003). 
19’uncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul; Zavotçu, 
Gencay (2006). Divan Edebiyatı Kişiler-Kişilikler Söz-
lüğü, Ankara. 

rufi güzelin, kendisine secde edilen kutsal 

bir mertebede bulunmasının sebebi şairane 

bir mübalağaya değil, mürşidi Fazlullah’ın 

tevillerine isnat eder. Hatta Hurufi şair, sec-

de edilecek yegâne merciin insanın veçhi 

olduğuna inanır ve buna karşı çıkanların 

şeytan gibi dışlanmaları gerektiğini iddia 

eder. Tüm bu düşüncelerin temelinde, insa-

nın vücudunu, onun ruhundan daha üstün 

tutan Hurufi tevilleri yatar. Böylece yüzü 

Kâbe olan bir dilber imajına ulaşılır. Aşa-

ğıdaki beyitlerde, sevgilinin / insanın yü-

zünün Kâbe olduğunu belirten tevillerdeki 

duyarlılığı görmek mümkündür: 

Sûret-i Hak’dan işâretdür yüzüñ

Ehl-i tevhîde beşâretdür yüzüñ

Hacc u ihrâm u ziyâretdür yüzüñ 

Cümle eşyâdan ‘ibâretdür yüzüñ (T.142)5

[Yüzün Allah’ın suretinden bir işarettir. Yüzün 

tevhit ehline müjdedir. Yüzün hac, ihram ve zi-

yarettir. Yüzün bütün eşyadan ibarettir.] 

Otuz ikinüñ ‘alâmıdur yüzüñ 

Ka‘be’nüñ beytü’l-harâmıdur yüzüñ 

Otuz ikinüñ nişânıdur yüzüñ 

Mihr ü mâhuñ armağanıdur yüzüñ (T.143)

[Yüzün otuz ikinin alametleridir. Yüzün Kâbe’nin 

Beytü’l-Haram’ıdır. Yüzün otuz ikinin alameti-

dir. Yüzün güneş ve ayın armağanıdır.] 

5 Şiir numaraları Hüseyin Ayan’ın 2002 yılında neş-
rettiği Divan metnine dayanmaktadır. T: tuyuğ, M: 
mesnevi, G: gazel karşılığında kullanılmıştır. 



2014 / Yıl: 4 Sayı: 8

39

Ka‘be yüzüñdür ey sanem yüzüñe secde eyle-

rem

Hâcısıyam bu Ka‘be’nüñ ben bilürem safâsını 

(G.408/8)

[Ey put gibi güzel! Kâbe senin yüzündür, ben se-

nin yüzüne secde ederim. Ben bu Kâbe’nin hacı-

sıyım, onun sefasını6 ben bilirim.]

Ol kim Hak’ı tanır yüzüñe Ka‘be’dür dimiş 

Ma‘nîde hâcî oldurur ehl-i safâ direm (G.264/2)

[Hakk’ı tanıyan kişi, senin yüzüne “Kâbe’dir” 

demiş. Gerçekte hacı odur, ben ona safa ehli de-

rim.]

Dil-ber cemâl ü Ka‘be’sine kılmayan tavâf

Yüz nûrı görse gözlerinüñ rûşenâsı yok (G.34/2)

[Dilberin güzel yüzüne ve Kâbe’sini tavaf etme-

yen, yüz tane nur görse de gözlerinin aydınlığı 

olmaz.]

Kıble-i ‘irfân yüzüñdür kaşlaruñ mihrâb-ı cân 

Aña secde itmeyenüñ secdesidür seyyi‘ât 

(G.29/8) 

[İrfan Kâbe’si yüzündür, kaşların canın mihrabı-

dır. Ona secde etmeyenin secdesi günahlardır.] 

Hurufiler, insanların birbirilerine duy-

dukları aşkın yüz güzelliğinden (cemâl) 

kaynaklandığını düşünürler. Güzellik mer-

kezinin yüz olması, ilahi hatların yüzde 

nakşedilmiş olmasındandır. Yüzdeki hatlara 

duyulan bu ilginin sebebi, Allah’ın kendisi-

ni Kuran’daki harfler vasıtasıyla göstermesi, 

bu harflerin sayısal karşılığının ise insan yü-

zünde bulunmasıdır. Şöyle ki iki kaş, dört 

6 Bu beyitte geçen “safâ” sözcüğü, hac esnasında zi-
yaret edilmesi gereken “Safâ” tepesine de gönderme 
yapacak biçimde kullanılmıştır. 

kirpik ve bir saç yedi sayısını verir. Yedi hat, 

kendisine Seb‘al-Mesânî (Dizilmiş Yedi İnci) 

de denen Fatiha suresindeki ayetlere karşılık 

gelir. İnsanın anadan doğduğu zaman sahip 

olduğu bu hatlar, “ümmî (anadan doğma) 

hatlar” olarak isimlendirilir. Hatta Fatiha 

Suresi’ne “Ümmü’l-Kuran” denmesinin se-

bebi de onun ayet sayısının, ümmî hatlarla 

eşdeğer olmasına bağlanır. Bu hatlar dört 

unsuru içinde barındırır: ateş hava, toprak 

ve su. Yani elde, yedi sayısı ile çarpılarak 

yirmi sekiz rakamına ulaşacak bir materyal 

bulunmaktadır Yirmi sekiz sayısı, Kuran’ın 

yazıldığı Arap dilindeki harf sayısına denk 

gelir. Böylece Hurufiler, yüzün Kuran, hatta 

Allah’ın tecelli mahalli olduğu düşüncesine 

ulaşırlar.7 

İnsan yüzünün Kâbe olarak nitelenme-

si İslâmî literatürde yer alan bazı inanışlara 

dayanır. Örneğin bir hadis referansı ile in-

san yüzünün ve alnının Kâbe toprağından 

yaratıldığı söylenir. Hurufiler bu durumu, 

Kâbe’nin insan veçhine karşılık gelmesi 

şeklinde yorumlayıp namazda kıbleye yö-

nelmenin aslında insanın fizikî varlığına 

gösterilen saygının bir gereği olduğunu id-

dia ederler.8 Hacıların hac ibadetleri sırasın-

7 Nesîmî, şu beytiyle Allah’ın insanda tecelli ettiği dü-
şüncesini apaçık surette dile getirir: 
Âdem’de tecellî kıldı Allâh
Kıl Âdem’e secde olma güm-râh (M.3/25)

8 Firişteoğlu bu inanışı şu cümleleri ile dile getirir: 
“Hazret-i Risâlet ‘aleyhisselâm buyurdı ki Ka‘be 
Âdem’ün vechi ve cebhesi makâmıdur ve beytü’l-
mukaddes Âdem’üñ sadrı ve zahrı makâmıdur. Pes 
hakîkatle Âdem ‘indallâh müstehakk-ı sücûddur. 
(Arıkoğlu, 2014: 90)”
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da Kâbe’yi yedi defa tavaf etmeleri, şeytan 

taşlarken yedişer taş atmaları gibi hususlar 

ümmî hatlarla izah edilir. Kâbe ve hacca dair 

diğer motifler de Hurufi tevillerine konu 

olur. Sözgelimi hacerü’l-esved de yüzdeki 

hatlarla açıklanır, onun ortasında bulundu-

ğu söylenen beyaz nokta istiva hattı olarak 

yorumlanır. 

Nesîmî’nin kendi inancının gereği ola-

rak estetik bir malzeme olarak ele aldığı bu 

düşünceler, klâsik Türk şiirinde sevgilinin 

kutsal bir mertebeye oturtulduğu beyitlerde 

işlenmiştir. Bu anlamda Fazlullah’ın, görüş-

lerini vücuda getirirken zaten mevcut olan 

sanatkârane söylemlerden beslendiği düşü-

nülebilir. Çünkü eski Türk ve İran şairleri, 

ilahî bir mertebeye oturtulan sevgili imajını 

sıkça işlemişler ve bir tepki ile karşılaşabi-

lecekleri ihtimaline de “ilahî aşk”ı dile ge-

tirdiklerini söyleyerek cevap vermişlerdir. 

Lâkin Nesîmî’nin böyle bir derdi yoktur. O, 

insanın suretinde Allah’ı gördüğünü ya da 

sevgilinin yüzüne secde ettiğini söylediğin-

de herhangi bir tasavvufî remzin ardına giz-

lenmez; bilâkis kendi inancının gerektirdiği 

gibi apaçık gerçeği söylediğini iddia eder. 

Öyleyse, Nesîmî şiirinde sevgilinin kaşının 

mihrap olarak nitelendiği beyitleri, klâsik 

şiirin klişeleri olarak değil; bu malzemeyi 

Hurufilik propagandası hâline getirmeye 

çalışan idealist bir şairin bilinçli uğraşları 

olarak değerlendirmek gerekir.

Ey kaşuñ mihrâb u yüzüñ kıble îmân ehline

‘Âşıkuñ Beytü’l-Harâm’ı sûret-i Rahmân olur 

(G.95/3)

[Ey kaşı mihrap ve yüzü iman ehline kıble olan 

sevgili! Âşığın Beytü’l-Harâm’ı Rahman’ın sureti 

olur.] 

İrdüm kaşuñ mihrâbına kim kâbe kavseyn ol du-

rur

Vuslat şebinde gör beni ser-tâ-kadem nûr olmu-

şum (G.248/4)

[Senin kaşının mihrabına eriştim. O “iki yay 

arası”dır.9 ] 

Cânâne yüzi kıbledür mihrâb u minber kaşları 

Dîv olma cândan secde kıl şol kıblenüñ ikbâline 

(G.375/10)

[Sevgilinin yüzü kıbledir, kaşları mihrap ve min-

berdir. O kıblenin yönüne candan secde kıl, şey-

tan olma.] 

Yüzüñi Ka‘be sanuban kaşuñ mihrâb bilürüz

Anuñ içün aña karşu yire urduk yüzümüzi 

(G.1253/2) 

[Yüzünü Kâbe sanıp kaşını mihrap biliriz. Onun 

için yüzümüzü ona karşı yere vurduk.]

Nesîmî, kaşların mihrap olarak nitelen-

diği beyitlerin mucidi olmasa da, bu imajın 

Türk şiirinde rahatlıkla işlenebilmesi için ge-

rekli altyapıyı oluşturan şairdir. Ondan son-

ra Türk şairleri, kaşın mihrap oluşu hayalini 

daha cesurca ve daha sıklıkla işlemişlerdir. 

Birkaç örnek aşağıda bulunmaktadır: 

9 Necm Suresi 9. ayette geçen “Araları iki yay aralığı 
kadar veya daha da yakın oldu.” mealinde ayete gön-
derme yapılmaktadır. Bu ayette Allah ve Hazreti Mu-
hammet arasındaki yakınlığa dikkat çekilmektedir. 
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Varsa kûyına göñül sıhhat bulur 

Kaşı mihrâbına eyler intisâb (Muhibbî)

[Gönül senin mahallene varsa, sıhhat bulur. O 

senin kaşının mihrabına intisap eder.]

Gören her lahza ol kabîl vücûdı 

Kaşı mihrâbına eyler sücûdı (Şeyhülislâm 

Yahyâ) 

[O biçimdeki vücudunu gören, her an kaşının 

mihrabına secde eder.]

Ey Ka‘be yüzlü câmi‘-i hüsnüñde kaşlaruñ

Mihrâb düzdi ‘anber-i terden meger kemer (Cem 

Sultan)

[Ey Kâbe yüzlü güzel! Senin güzelliğinin cami-

sinde kaşların sanki taze amberden, kemer şek-

linde bir mihrap vücuda getirdi.] 

Klasik Türk şiirinde Hurufilik tecrübe-

sinden sonra, sevgilinin yüzünün Mushaf 

olarak nitelendiği beyitlerin kendilerine 

meşru bir zemin bulduklarına dikkat çek-

mek gerekir. İnsanın vücudu ve bilhassa 

yüzü, yirmi sekiz ve otuz iki harfin zuhur 

yeridir. Böyle bir vasfı olan yüz, Hurufilerce 

Kuran ve Levh-i Mahfuz olarak nitelenir. Bir 

hadise göre nefsini bilmek Rabb’ini bilmek 

demektir. Hurufiler, burada anılan nefsin, 

insan vücudu olduğunu söylerler. Ayrıca 

“Kitabını oku, bu gün, hesap görücü olarak 

sen kendine yetersin.” (İsrâ Suresi/14) ayeti 

de insanın kendi vücuduna nakşedilmiş yir-

mi sekiz ve otuz iki harfin alametlerini bil-

mesi gerektiği şeklinde yorumlanır. 

Klâsik şiirde yüz için benzetme unsuru 

olarak genellikle parlak nesneler kullanı-

lır. Bu anlamda güneş ve ay, yüz hakkında 

kullanılan iki unsur olarak dikkati çeker. 

Nesîmî, bu benzetmelere farklı bir boyut 

katar ve insanın veçhine güneş değil “Ve’d-

duhâ (Doğan güne ant olsun.)”10 diyerek 

yüz ve Kuran arasında Hurufi tevillerinin 

kurduğu münasebete dikkat çeker. 

Sûretüñ Mushaf’dur ey dil-ber yüzüñ bedr-i 

münîr

Tal‘atuñ şems-i duhâdur mâh-ı tâbân buldum uş 

(G.212/3)

[Ey dilber! Senin suretin Mushaf’tır, yüzün par-

lak dolunaydır.Yüzün doğan güneştir. İşte ben o 

parlak dolunayı buldum.] 

Kıbledür yüzüñ nigârâ kaşlaruñ mihrâblar 

Sûretüñ Mushaf velî müşkîn hatın i‘râblar 

(G.90/1)

[Ey put gibi güzel sevgili! Kaşların kıbledir ve 

mihraptır. Suretin Mushaf’tır, ancak ayva tüyle-

rin harekelerdir.]

Mushaf-ı Hak’dur yüzüñ ma‘nî içinde bî-hilâf

Zülf ü kaş u kirpiğüñdür ol kitâbuñ hatları 

(G.455/4)

[Hakikatte yüzün hiç şüphesiz Allah’ın 

Mushaf’ıdır. O kitabın yazısı saçın, kaşın ve kir-

piğindir.]

Cemâlüñ Mushaf’ı yâ Rab ne gökden münzel 

oldı kim

İki harf oldı kâf u nûn anuñ hüsni kitâbından 

(G.320/5)

[Ya Rab! Senin güzel yüzünün Mushaf’ı nasıl bir 

gökten indi ki onun güzellik kitabından kâf ve 

nûn iki harf şeklinde zuhur etti.] 

10 Kuran-ı Kerim, Duha / 1.
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Ne Mushaf’dur ki hüsnüñ âyetini 

Beyân itdükçe ‘akl andan düşer dûr (G.71/6)

[Güzelliğin nasıl bir Mushaf’tır ki akıl onu anlat-

maya çalıştıkça ondan uzak düşer.] 

Tâ cemâlüñ Mushaf’ından okuram seb‘a’l-

mesân 

Seb‘a-hânam hâfızam tefsîrde üstâd olmışam 

(G.248/3)

[Ben dizilmiş yedi inciyi -Fatiha Suresi’ni- senin 

güzel yüzünün Mushaf’ından okurum. Ben Fa-

tiha okuyucusuyum, hafızım ve tefsirde üstat 

olmuşum.]

Ey Nesîmî dil-berüñ vechi kelâmullâh imiş

Men anuñ vechinde bismillâhirahmân buldum 

uş (G.205/13)

[Ey Nesîmî! Dilberin yüzü Allah’ın sözüymüş. 

İşte ben onun yüzünde bismillahirrahmanirra-

him buldum.]

Yüzün Mushaf’dur ey hûrî yanağuñ Kâf ve’l-

Kuran 

Budur Hak’dan gelen tâhâ budur yâsin ü er-

rahmân (G.337/1) 

[Ey huri! Yanağın “Kaf ve Kuran’a ant olsun.”dur. 

Allah’tan gelen tâhâ, yâsin ve er-Rahmân bu-

dur.]

Zülfüñle ruhuñ her nice kim Mushaf’a bakdum 

Gördüm ki anuñ sûreleri Nûr u Duhan’dur 

(G.59/7)

[Saçın ve yanağının ne olduğuna dair Kuran’a 

baktım. Onun surelerinin Nûr ve Duhan olduk-

larını gördüm.] 

Nesîmî’nin Hurufi tevillerinin bir sonu-

cu olarak işlediği “yüzün Mushaf oluşu” ha-

yali, diğer şairler için de işlenmeye değer bir 

malzeme olmuştur. Böylece Hurufilikle bir 

ilgisi olmayan şairler de, bu inancın Nesîmî 

şiirinde kazandığı estetik cihetten istifade 

ederler: 

Sûre-i ruhsâruñ üzre kaşlaruñdur Hak ‘Alîm

Mushaf-ı hüsnüñde Bismillâhi rahmâni’r-rahîm 

(Emrî)

[Allah bilir, senin güzellik Kuran’ında bismilla-

hirrahmanirrahim, yanağının suresi üstündeki 

kaşlarındır.] 

Elif-bâ bilmeyen ümmîler okur

Cemâlüñ Mushaf’ından sûre-i Nûr (Mesîhî)

[Elifba bilmeyen ümmiler, senin güzelliğinin 

Kuran’ından Nur Suresi’ni okurlar.] 

İnsan yüzü Kuran olunca, onunla ilgi-

li benzetmelere ayetler konu olur. Böylece 

Nesîmî Divanı, en çok iktibas barındıran di-

van hâline gelir. Çünkü o, şiirlerinde ayeti 

iktibas etmiş, 449 ayete telmihte bulunmuş 

ve 25 sureyi de adıyla zikretmiştir (Ünver, 

2007: 134). Böylece sevgilinin güzellik un-

surlarına Hurufi tevillerine göre yorumlan-

mış ayetler de ilave edilmiştir. 

Ey yüzüñ nasrun min-Allâh v’ey saçuñ fethun 

karîb

Ey beşer sûretlü Rahmân v’ey melek-sîmâ habîb 

(G.17/1)

[Ey yüzün “Yardım Allah’tandır” ve ey saçın 

“Fetih çok yakındır.”11 anlamındaki ayete teka-

bül eden sevgili! Ey insan suretli Rahman ve ey 

melek yüzlü sevgili!]

11 Kuran-ı Kerim, Sâf / 13.
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Sûretüñ levhinden indürdi kelâmı Cebre’îl

Ey cemâlüñ Hak kitâbı innehû şey’ün acîb 

(G.17/5)

[Cebrail, sözü senin suretinin levhasından in-

dirdi. Ey güzel yüzü “şaşılacak bir şey”12 olan 

Allah’ın kitabı!]

Ey yanağuñ sûresi ve’ş-şems yüzüñ âyeti

Hâzihî cennâtü ‘adnin fedhulûhâ hâlidîn 

(G.332/3)

[Ey yanağının suresi “Güneşe and olsun.”13 ve 

yüzünün ayeti “İşte Aden cennetleri, haydi oraya 

girin.”14 olan sevgili!] 

Kâf ve’l-Kuran yanağuñda bilindi gör bugün 

Yeddi hat Seb‘a’l-Mesânî oldı yüzüñden ‘ayân 

(G.296/3)

[“Kâf ve Kuran’a ant olsun.”15 ayeti bugün ya-

nağında bilindi, bak, gör. Yedi hat ve “Seb‘a’l-

Mesânî (Dizilmiş Yedi İnci - Fatiha Suresi)” yü-

zünde belirdi.] 

Seyyid Nesîmî’nin şiirlerinde yüzle ilgi-

li bir diğer ilginç benzetme, yüzün “ıyd-ı ek-

ber” olarak nitelendiği beyitlerde kendisini 

gösterir. Iyd-ı ekber, bayramın cuma günü-

ne denk geldiği zamanı ifade eder. Şair de 

sevgilisinin yüzünü bilhassa kurban bayra-

mına denk gelen cuma gününe benzetir ve 

böylece onun uğruna kurban olabileceğini 

dile getirir.

12 Kuran-ı Kerim, Kâf / 2.

13 Kuran-ı Kerim, Şems / 1. 

14 Kuran-ı Kerim, Zumer / 73. 

15 Kuran-ı Kerim, Kâf / 1.

‘Iyd-ı ekberdir cemâlüñ câna cân kurbân olur

‘Iyd içün ben cânumı kurbâna nisbet kılmışam 

(G.282/4)

[Senin güzel yüzün büyük bayramdır. -O günde- 

cana can kurban olur. Ben bayram için canımı 

kurbana bedel etmişim.]

‘Iyd-ı ekberdir cemâlüñ câna cân kurbân olur

Âb-ı hayvândur dudağuñ her kim içer cân olur 

(G.95/1) 

[Senin güzel yüzüñ büyük bayramdır. -O günde- 

cana can kurban olur. Senin dudağın ölümsüzlük 

suyudur; onu kim içerse can bulur.]

İnsanın yüzü Kâbe ve Mushaf olunca, 

kaşlar da bu hayali tamamlayacak şekilde 

mihraba benzetilmiştir. Bu benzetmede, şe-

kil itibariyle kurulan münasebetin dışında, 

kaşların yedi ümmî hattan ikisini teşkil et-

mesinin büyük rolü vardır. Ayrıca “insana 

secde etme” düşüncesinin de bu imajın oluş-

turulmasında büyük yeri vardır. Hurufiler, 

bu fikri son derece önemserler ve insana 

secde etmeyenin şeytan olacağını belirtirler. 

Çünkü şeytan, cennetten kovuluşu esnasın-

da, insanın topraktan yaratılan vücudunu 

hakir görmüş; ona secde etmemiştir. İnsanın 

ruhunu değil, bedenini kıskandığı için ona 

secde etmeyen iblis, yedi ilahi hattı inkâr et-

tiği için Kuran’da yedi yerde Allah’ın huzu-

rundan kovulmuştur. Bu durumda sevgili-

nin mihrap kaşlarına secde etmeyen de aynı 

derecede laîn ve racîm olmalıdır. Bu duyar-

lılığı şiirlerinde işleyen Nesîmî, sevgilinin 

kaşlarını -şairane bir şekilde- yay ve gökku-

şağı olarak nitelemekten de geri kalmaz. 
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Kaşuñ mihrâbına ‘aynuñ imâmı

Kılur men secdeyi billâh revâdur (G.112/3)

[Kaşının mihrabına gözünün imamı, secde kılsa 

billahi revadır.]

Allâhu ekber ey sanem hüsnüñde hayrân olmı-

şam

Kavs-i kûzahdur kaşlaruñ yayına kurbân olmı-

şam (G.253/1)

[Allahu ekber! Ey Put gibi güzel sevgili! Senin 

güzelliğine hayran olmuşum. Senin kaşların gök-

kuşağıdır. Onun yayına kurban olmuşum.]

Kıble-i ‘irfân yüzüñdür kaşlaruñ mihrâb-ı cân 

Aña secde itmeyenüñ secdesidür seyyi‘ât 

(G.29/8)

[İrfan Kâbe’si yüzündür, kaşların canın mihrabı-

dır. Ona secde etmeyenin secdesi günahlardır.] 

Klâsik şiirde dudağın anılış biçimiyle, 

Nesîmî şiirinde dudağın anılışı büyük oran-

da mutabakat gösterir. Nesîmî de diğer şa-

irler gibi sevgilinin dudağını lâl taşı, şarap, 

Kevser suyu, Zemzem, Selsebil, âb-ı hayât, 

Cem’in kadehi, şeker, şerbet gibi unsurlara 

benzetmiştir. Eski şairler, sevgilinin dudak-

larını açılmamış bir gonca ya da varlığından 

şüphe edilen bir nokta olarak nitelerler. Du-

dak, âşığı muhatap alıp konuşmadığı ve son 

derece küçük olduğu için şairler, sevgilinin 

dudağının varlığı hususunda tartışmalara 

girerler. Dudak açıldığında, oradan zuhur 

eden dişler, birer incidir. Ayrıca sevgilinin 

dudağından çıkan nefes de İsa’nın ölüleri 

dirilten nefesine müşabihtir. Çünkü o da, 

âşıkların ölü gönüllerini ihya eder. Dudak, 

Kevser, Zemzem ve Selsebil gibi sularla 

özdeşleştirildiği gibi, Hızır’ın ölümsüzlük 

bahşeden suyu ile de birlikte anılır. Bu ha-

yaller, klâsik şiirde ve Nesîmî Divanı’nda 

aynı doğrultuda işlenmiştir. Ancak okuyu-

cu, Nesîmî şiirinde insan yüzüne ve yüzdeki 

unsurlara nasıl yaklaşıldığını bildiği takdir-

de, onun beyitlerinden farklı bir lezzet alır. 

Her şeyden önce dudaklar, sözün çıkış ye-

ridir. Bütün varlık bir sözle, yani “kün (ol)” 

emriyle yaratılmıştır. Söz, sesin kemalidir 

ve insanoğluna mahsustur. İnsanlar söz ve 

yazı sayesinde Allah’ı tanımışlardır. Üste-

lik Allah’ın, kendi suretlerindeki tecellisine 

tanıklık etmişlerdir. Bu izahatla aşağıdaki 

beyitlerde geçen ifadeler, bir kat daha derin-

leşmektedir. 

Çalab seni nice şîrîn yaratmış 

Ki Selsebîl utanır leblerüñ zülâlinden (G.335/2)

[Allah seni nasıl tatlı yaratmış ki Selsebil senin 

dudağının tatlı suyundan utanır.]

Boyuñ Tûbâ la‘lüñdür âb-ı Kevser

Şarâbı la‘lüñüñ nutk-ı Hudâ’dur (G.112/2)

[Boyun Tûba, lâl gibi dudağın Kevser suyudur. 

Lâl dudağının şarabı Allah’ın konuşmasıdır.]

Çeşme-i Zemzem lebüñ sırr-ı elest oldı sözüñ 

Kim ola kim kılmaya vasl-ı visâlüñle sabûr 

(G.47/3) 

[Dudağın Zemzem çeşmesidir, sözün elest sırrı 

oldu. Senin visaline kavuşmak için kim sabret-

mez ki?] 
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Ey yanağuñ hasretinden cennetüñ kalbinde nâr 

V’ey dudağuñ şerbetinden Kevser’üñ ‘aynında 

âb (G.13/3) 

[Ey yanağının hasretinden cennetin kalbine ateş 

düşüren sevgili! Ve ey dudağının şerbetinden 

Kevser’in gözüne yaş düşüren sevgili!]

La‘lüñi hattuñ ile sormışam ervâha anı

Hızr’la çeşme-i hayvân didiler gerçek imiş 

(G.201/2)

[Meleklere lâl dudağın ile hattını sordum. 

“Hızır’la ölümsüzlük suyu” dediler, gerçekmiş.]

Leblerüñ çeşmesine Hızr u Sikender Dârâ

Zemzem ü Kevser ile çeşme-i hayvân didiler 

(G.86/4) 

[Senin dudağının çeşmesine Hızır, İskender ve 

Dara; zemzem, Kevser ve ölümsüzlük suyu de-

diler.]

Çün lebüñ câm-ı Cem oldı nefha-i Rûhü’l-Kudüs 

Ey cemîlüm ey cemâlüm bahr u kânum merhabâ 

(G.7/2) 

[Senin dudağın Cem’in kadehi ve Kutsal Ruh’un 

nefesi olmuştur. Ey güzelim, ey güzel yüzlüm, 

madenim ve cevherim, merhaba!]

Ger leb-i şîrînüñe miñ cân bahâ kılsam ‘aceb

Hâtem-i la‘lüñ içün mülk-i Süleymân’dur harâc 

(G.32/5) 

[Senin tatlı dudağın için bin can feda etsem, buna 

şaşılmamalıdır. Çünkü senin dudağının yüzüğü 

için Süleyman’ın ülkesi bir haraçtan ibarettir.]

Nesîmî şiirinde uluhiyet mertebesine 

oturtulan sevgilinin boyu da kutsal öğe-

lerle özdeşleştirilmiştir. Klâsik şiirde servi, 

sanavber, şimşâd, ‘ar’ar gibi ağaçlara benze-

tilen sevgili, Hurufi duyarlılığının söz konu-

su olduğu beyitlerde Tûbâ ve Sidre olarak 

kendisini gösterir. Bu benzetmeler diğer şa-

irlerde de görülmekle birlikte, Nesîmî şiirin-

de mübalağadan ziyade, şiddetle savunulan 

bir inanç olarak işlenir. Sidre, Arabistan ki-

razı demektir. Sözcükle kastedilen asıl an-

lam ise “Sidretü’l-Müntehâ” tamlamasının 

ifade ettiği kavramdır. Bu kavram, bir sıra 

ağacın sonunda bulunan ağaç anlamını taşır 

ve cennetteki dört ırmağın üzerinde bulun-

duğu düşünülen kutsal bitkiyi işaret eder. 

Sidre’den sonra mahlûkun asla bilemeye-

ceği gayb başlar (Karaman, 2010: 595). Tûbâ 

da Sidre’de bulunduğuna inanılan bir başka 

ağaçtır. Kökleri yukarıda, dalları ve yaprak-

ları aşağıda bulunan bu ağacın bütün cenneti 

gölgelediğine inanılır. Nesîmî, insan bedeni-

nin kutsiyetini ve ulviyetini dile getirirken, 

sevgilinin düzgün endamına ilahi bir nitelik 

kazandırmıştır. Bu beyitlerde yüceltilenin 

sevgili değil, Hurufi telakkilerine göre çizi-

len insan portresi olduğu unutulmamalıdır. 

Boyun Tûbâ la‘lüñdür âb-ı Kevser

Şarâb-ı la‘lüñüz nutk-ı Hudâ’dur (G.112/2)

[Boyun Tûba, lâl gibi dudağın Kevser suyudur. 

Lâl dudağının şarabı Allah’ın konuşmasıdır.]

Ey yüzüñ cennet boyuñ Tûbâ lebüñ âb-ı hayât

Kulluğuñ itmek kapuñda hûr u gılmân ârzûlar 

(G.94/3)

[Ey yüzü cennet, boyu Tuba, dudağı ölümsüzlük 

suyu olan sevgili! Huriler ve gılmanlar kapında 

kulluk etmeyi arzular.]
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Boyuñdur Sidre vü Tûbâ tudağuñ âb-ı 

hayvândur 

Anuñ mâhiyyet-i zevkin ne bilsün ol ki hayvândur 

(G.57/1)

[Sidre ve Tuba boyundur, dudağın ölümsüzlük 

suyudur. Onun zevkinin niteliğinin hayvan olan 

nereden bilsin?]

Âyet-i Tûbâ gelüpdür serv-i kaddüñ hakkına

Yüzüñe ve’ş-şems geldi saçuña hablü’l-metîn 

(G.350/3)

[Senin servi gibi düzgün boyuna Tuba ayeti 

gelmiştir. Yüzüne “ve’ş-şems (Doğan güne ant 

olsun)”16, saçına “hablü’l-metîn (sağlam ip)” gel-

di.] 

Eski şiirde sevgilinin saçı, daima dağı-

nık bir şekilde tahayyül edilir. Kıvrım kıv-

rım, büklüm büklüm, iç içe geçmiş olan 

bu saç daima siyahtır ve güzel kokuludur. 

Sevgili, her saç teline bir âşık gönlü tutsak 

etmiştir. İpten yapılma bir tuzağı andıran 

saç, kendisine konan gönül kuşunun önce 

ayaklarına, sonra bütün bedenine dolaşır. 

Böylece âşığı kendine müptelâ eder. Bu 

nedenle Hızır’ın ölümsüzlük suyunu (âb-ı 

hayât) aradığı Zulumât (karanlıklar) ülkesi-

ne de benzetilir. Saçın küfür olarak nitelen-

mesi ise onun yüzü örtmesinden kaynakla-

nır. Çünkü “küfr”ün bir anlamı da “örten, 

üzerini kapatan”dır. Bu bakış açısıyla saç 

küfür olunca, güzelliğin merkezi olan yüz 

de iman olarak nitelenir. Ancak kimi şiirler-

de, saçın parlak siyah olmasından hareket-

le, onun hem karanlık hem de ışık olduğu; 

dolayısıyla küfürle imanı aynı anda barın-

dırdığına temas edilir. Nesîmî, bu telakki-

16 Kuran-ı Kerim, Şems / 1. 

lerin dışında saçı ayetlerle de özdeşleştirir. 

Ona “ve’l-leyl” ve “fethunkarîb” der. Ayrıca 

onda “hatt-ı istivâ”nın müşahede edilebile-

ceğini dile getirir. Hatt-ı istiva, her şeyi fara-

zi olarak ortadan ikiye böldüğü düşünülen 

bir hattır. Hurufiler, horozun ibiğinin, ger-

gedanın boynuzunun ve yılanın ortadan iki-

ye ayrılan çatallı dilinin hatt-ı istivayı apaçık 

gösteren deliller olduğunu öne sürerler. Bu 

farazi çizgi, yirmi sekiz ve otuz iki sayıla-

rının müşterekliğine vurgu yapar. Şöyle ki 

yedi ümmî hat, eğer saç istiva hattı ile or-

tadan ikiye ayrılırsa -ki Hazreti İbrahim’in 

sünnetidir- sekiz sayısını ortaya çıkarır. Se-

kizi de dört unsurla çarparsak otuz iki sayı-

sını elde ederiz. Bu sayı Fars alfabesindeki, 

dolayısıyla Fazlullah’ın nutkundaki harf sa-

yısıdır. Aşağıdaki beyitlerde bu telakkileri 

görmek mümkündür. 

Saçuñdur küfr ü yüzüñ nûr-ı îmân 

Ne küfr îmân olur zulmât ilen nûr (G.65/3) 

[Küfür saçındır, yüzün iman nurudur. Küfrün 

nasıl iman ve karanlığın nasıl aydınlık olduğunu 

gör.]

Küfr eger îmân değil ise niçün düşmiş ki men

Küfr-i zülfüñ halkasında nûr-ı îmân bulmışam 

(G.254/3) 

[Küfür eğer iman değilse, ben saçının küfrünün 

halkasında iman nuru bulmuşum. O oraya nasıl 

düşmüş?]

Mu‘cizâtından yanağuñ muhkemâtından saçuñ 

Hâr u hâşâki cihânuñ verd-i handân oldı gel 

(G.236/8)

[Yanağının mucizlerinden ve saçının muhkema-

tından dünyanın çalı çırpısı gül oldu. Gel.]
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Ey yüzüñ nasrun minallâh v’ey saçuñ fethun 

karîb

Ey beşer sûretlü Rahmân v’ey melek-sîmâ habîb 

(G.17/1)

[Ey yüzün “Yardım Allah’tandır” ve ey saçın 

“Fetih çok yakındır.”17 anlamındaki ayete teka-

bül eden sevgili! Ey insan suretli Rahman ve ey 

melek yüzlü sevgili!]

Ey saçuñ ve’l-leyl yüzüñ ve’d-duhâ

Sûretüñ şânında geldi kul kefâ 

Ey saçuñdan çün ‘ayân oldı maña

Sırr-ı Rahmân ‘ale’l-‘arşistevâ 

[Ey saçı “Gece karanlığına ant olsun.”18 ve yüzü 

“Doğan güne ant olsun.”19 olan sevgili! “Şahit 

olarak Allah yeter.”20 ayeti senin suretinin şanı 

için geldi. “Rahman arşın üzerine istiva etti.”21 

sırrı bana senin saçından göründü.] 

Kara saçuñ ki zulmâtındadur nûr

Anuñ adı durur nûrun ‘alâ nûr (G.71/1)

[Işık, senin kara saçının karanlığındandır. Onun 

adı “nur üstüne nur”22dur.]

17 Kuran-ı Kerim, Sâf / 13.

18 Kuran-ı Kerim, Leyl / 1.

19 Kuran-ı Kerim, Şems / 1. 

20 Kuran-ı Kerim, Nisa / 79. 

21 Kuran-ı Kerim, Bakara / 29.

22 Kuran-ı Kerim, Nûr / 35

Nesîmî, şiirindeki başarıyı klasik şiirde 

mevcut olan materyalleri alıp onlara Hurufi 

yorum katmasıyla elde etmiştir. O, bilhassa 

sevgilinin güzelliğini takdis eden beyitlerde-

ki duyarlılığı, kendi inancının insanı fiziksel 

varlığıyla yücelten anlayışıyla birleştirmiştir. 

Ondan sonra klâsik Türk şiirinde saçı “Ve’l-

Leyl”, yüzü “Ve’d-Duhâ”, dudağı Kevser ve 

kaşı mihrap olan güzel imajı daha yoğun bir 

şekilde işlenmiştir. Şairin, edebî platformda 

eriştiği müstesna mevki de onun Hurufilik-

te insan telakkisini dikte ederken farazi bir 

sevgili tipi yaratmasıyla ilgilidir. Bu sayede 

şiirini salt propaganda olmaktan kurtaran 

şair, belagat gücünü feci akıbeti ile birleşti-

rerek pek çok inanç, kültür ve millet tarafın-

dan paylaşılamayan şöhretini bina etmiştir. 

XIV. yüzyılın Hurufi şairi Seyyit İmâdeddîn 

Nesîmî ve onu daha sonra kendilerinden 

kabul ederek taklide çalışan diğer şairlerle 

arasında yapılacak ayrımın mihenk noktası-

nı da bu hususlar oluşturmaktadır. Çünkü 

tek elden çıktığı anlaşılan ve saf Hurufi dü-

şünüşünü aksettiren güzel tasvirleri, tek ve 

kudretli bir şaire işaret ediyorken; bunlara 

özenerek şiirler kaleme alan diğer şairlerin 

denemeleri birbirinden farklı ve taklit ettiği 

şiirlere asla yanaşamayan numunelere vü-

cut vermiştir. Öyleyse, bu çalışma bünyesin-

de dikkat çekilen “Hurufi güzel” imajı temel 

alınarak eldeki Nesîmî şiirleri ayıklanmalı 

ve Seyyit İmâdeddîn Nesîmî’ye ait şiirlerle 

vücuda getirilecek bir Divan hazırlanmaya 

çalışılmalıdır.
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EYÜP-İDRİSKÖŞKÜ’NDE BİR ERENLER DURAĞI:

KARYAĞDI BABA-HAFIZ BABA BEKTAŞİ TEKKESİ

A SAINTS STOP IN EYUP-IDRISKIOSK: KARYAGDI 
BABA-HAFIZ BABA BEKTASHI DERVISH LODGE

Fahri MADEN1

ÖZET

Karyağdı Baba Tekkesi’nin tarihi geç-

mişi XVI. yüzyıla kadar geri götürülmüş-

tür. Buna göre tekke Horasan erenlerinden 

olup İstanbul’un fethine iştirak ettiği rivayet 

edilen Karyağdı Baba lakaplı Horasanî Sey-

yid Mehmet Ali Baba (ö. 1544) tarafından 

kurulmuştur. Bununla birlikte tekkenin ta-

rihini, elimizdeki arşiv kayıtları XVIII. yüz-

yılın ikinci yarısından başlatmaktadır. 1779 

tarihli arşiv kayıtlarına göre tekke 23 Eylül 

1758 yılında Bosnalı Derviş Mustafa tarafın-

dan arsa ve ev vakfedilerek tesis edilmiştir. 

Daha sonra tekkede Derviş İsmail, Seyyid 

Abdi Baba, Derviş Ali bin Mehmet ve Deb-

bağ Süleyman Baba post-nişinlik yapmış-

lardır. Nitekim 1826 yılında tekkede üç der-

vişle birlikte Mustafa Baba’nın post-nişinlik 

makamında bulunduğu anlaşılmaktadır. 

1826 yılında Yeniçeri Ocağı ile birlikte Bek-

taşiliğin de yasaklanması üzerine Karyağdı 

Baba Tekkesi’nin meydan evi yıktırılmıştır. 

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

Böylece tekkenin faaliyetlerine son verilmiş-

tir. Uzun yıllar yıkık bir halde kalan tekke 

Sultan Abdülmecit (1839-1861) dönemin-

de Mehmet Necib Baba tarafından yeniden 

inşa edilmiştir. Necib Baba tekkede bir mat-

baa kurarak 1870’lerde Bektaşilik ve Hurufi-

likle alakalı kitaplar yayınlamış ve tartışma-

lara neden olmuştur. Bir ara İhlasî Mehmet 

Baba’nın yönetiminde kalan tekkede Hafız 

Mehmet Salih Baba 1917 yılına kadar post-

nişinlik yapmıştır. Tekke onun ismiyle de 

bilinmektedir. Sıradışı bir kişilik sergilediği 

dile getirilen Hafız Baba’dan sonra bir süre 

boş kalan tekkeye 9 Ocak 1925 tarihinde 

İstanbul’da zakirbaşılığı ile meşhur olmuş 

Yaşar Baba post-nişin atanmıştır. Ancak kısa 

bir süre sonra tüm tekke ve türbelerin kapa-

tılması hadisesinden Karyağdı Baba Tekkesi 

de etkilenmiştir. Burada 1940’ların başları-

na kadar Hüseyin Mazlum Baba idaresinde 

gizlice toplantılar yapılmışsa da onun vefa-

tıyla tekke tamamen atıl bir hale gelmiştir. 

Karyağdı Baba Tekkesi’nden geriye küçük 

bir hazire ile bina kalıntıları kalmıştır. Bu 

makalede Eyüp İdrisköşkü’nde faaliyet gös-

termiş olan Bektaşi tekkelerinden Karyağdı 
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Baba Tekkesi’nin tarihi serüveni arşiv kay-

nakları ışığında ele alınmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Bektaşilik, Yeniçe-

rilik, Karyağdı Baba Tekkesi, Mehmet Ne-

cib Baba, Hafız Baba, Yaşar Baba, Hüseyin 

Mazlum Baba. 

ABSTRACT

Karyagdı Baba Dervish Lodge’s history 

was taken back until XVI. century. Accord-

ingly dervish lodge established by Karyagdı 

Baba nicknamed Khorasan Seyyid Mehmet 

Ali Baba (d. 1544) the saint of Khorasan and 

which is rumored to have participated in 

the conquest of Istanbul. However, we have 

archival records starts the date of dervish 

lodge from the second half of the XVIII. cen-

tury. According to archival records dated 

1779, dervish lodge were established land 

and house foundation established by Bosnalı 

Dervish Mustafa in 23 September 1758. Lat-

er, Dervish İsmail, Seyyid Abdi Baba, Der-

vish Ali bin Mehmet ve Debbag Süleyman 

Baba have made post-nisin at the dervish 

lodge. Indeed, in 1826, The dervish lodge is 

understood to have lived three Bektashi der-

vishes with Mustafa Baba. In 1826, upon the 

prohibition of the Bektashism together with 

the Janissaries, it meydan evi of Karyagdı 

Baba dervish lodge was demolished. Thus, 

the dervish lodge’s activity was terminated. 

After standing in a ruined state for many 

years, the lodge was rebuilt by Mehmet 

Necib Baba during Abdulmecit (1839-1861) 

period. Necib Baba published books related 

with Bektashism and Hurufism and has led 

to controversy by setting up a printing press 

in the dervish lodge in the 1870s. During 

a period, Hafız Mehmet Salih Baba made 

post-nisin up to 1917 under İhlasî Mehmet 

Baba’s administration in dervish lodges. The 

dervish lodge is also known with his name. 

Yaşar Baba, who was famous as the zakir-

bash in Istanbul, has been appointed post-

nisin in 9 January 1925 at the dervish lodges 

which has remained empty for awhile after 

Hafız Baba who is known as an extraordi-

nary personality. But after a short time, the 

closure of the all lodges and tombs was also 

affected Karyağdı Baba Dervish Lodge. 

Even though the secret meetings were held 

at there under Huseyin Mazlum Baba until 

the early 1940s, the lodge has become com-

pletely inactive with his death. The ruins of 

the building and a burial area remained af-

ter the Karyagdı Baba dervish lodge. In this 

article, the Karyagdı Baba Lodge, one of the 

Bektashi dervish lodges which has served 

in Eyup-Idriskoşk, will be discussed in the 

light of archival sources. 

Keywords: Bektashism, Janissary, 

Karyagdı Baba Dervish Lodge, Mehmet 

Necib Baba, Hafız Baba, Yaşar Baba, Huse-

yin Mazlum Baba. 
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1. GİRİŞ: KARYAĞDI BABA

Tekke, Eyüp sırtlarındaki İdrisköşkü 

mevkiinde Karyağdı sokağında Piyer Loti 

Kahvesi’nin kuzeyinde bulunuyordu (Zar-

cone, 1994-IV: 475; Haskan, 1996: 109)2. Bu-

gün burası Gümüşsuyu mahallesi, Karyağdı 

sokağı ile Ballı Baba (eski adı Balî Baba) so-

kağının birleştiği yerde, 38 ada, 4-5-6. parsel-

dir. Tekke vaktiyle bütün Bektaşi tekkeleri 

gibi yerleşim bölgesinden uzakta inşa edil-

miştir. Tekkenin inşa edildiği yer Eyüp’ün 

en yüksek tepesidir. Tekke arazinin meyilli 

olmasından dolayı setlerle tahkim edilmiş, 

buraya çıkan yola büyük taşlar döşenmiştir 

(Haskan, 1996: 109). 

Tekkenin Horasan erenlerinden olup 

İstanbul’un fethine iştirak eden Karyağdı 

Baba lakaplı Horasanî Seyyid Mehmet Ali 

Baba (ö. 1544)3 tarafından kurulduğu riva-

yet edilmektedir. Menkıbeye göre çok sıcak 

bir yaz mevsiminde kuraklıktan bizar olan 

halk Ali Baba’dan bir keramet göstermesini 

istemiştir. O da yaz mevsiminde kar yağ-

dırmıştır. Bu sebeple Seyyid Mehmet Ali 

Baba’ya Karyağdırdı Baba lakabını vermiş-

ler ve bu lakap daha sonra Karyağdı Baba’ya 

dönüşmüştür (Hâfız Hüseyin Ayvansarâyî, 

1281-I: 264; Zarcone, 1994-IV: 475; Özdamar, 

2 XIX. yüzyıla ait arşiv kayıtlarında tekke “Hazret-i 
Ebî Eyüb Ensârî razî anhü’l-bârîde İdrisköşkü’nde 
Karyağdı tekyesi nâm mahalde” şeklinde geçmekte-
dir (BOA, EV.MH, 91/43).

3 Ekrem Işın, Karyağdı Baba’nın 1544 yılında vefat 
ettiğini, dolayısıyla tekkenin kurluşunun XVI. yüz-
yıl başlarına tarihlenebileceğini belirtmektedir (Işın, 
1994-II: 134).

1994: 24-26; Haskan, 1996: 109-111)4. Bunun-

la birlikte tekkenin yakınında bir zamanlar 

kar kuyularının bulunması ve yaz ayların-

da İstanbul’un buz ihtiyacının buradan kar-

şılanması (Haskan, 1996: 109), ayrıca 1779 

tarihli bir arşiv kaydında şahitler arasında 

Karcıbaşı Halil Ağa’nın5 yer alması münase-

betiyle Karyağdı Baba yakıştırmasının bura-

daki kar kuyularından ileri gelmiş olabile-

ceği ifade edilmiştir (Yüksel, 2005: 195). Ay-

rıca bu düşünceyi kuvvetlendiren bir husus 

tekkenin bulunduğu bölgenin arşiv kayıtla-

rında “Karlık Bayırı” (İstanbul Su Külliyatı, 

İstanbul Şer’iyye Sicilleri Mâ-i Lezîz Defter-

leri (1806-1813), 2000-VI: 312, 380; İstanbul 

Su Külliyatı, İstanbul Şer’iyye Sicilleri Mâ-i 

Lezîz Defterleri (1813-1817), 2000-VII: 215) 

ve “Kışkırı” (BOA, EV.MKT, 1196/51) ola-

rak isimlendirilmesidir. 

Sözünü ettiğimiz rivayetlerden başka 

Seyyid Mehmet Ali Baba’nın tarihi kişiliği 

ve vefat tarihi hakkında elimizde herhangi 

4 Ankara İtfaiye Meydanı’nda “Karyağdı” adını taşı-
yan bir türbe vardır. Ankara’daki bu türbenin Eyüp 
İdrisköşkü’ndeki Karyağdı Baba tekkesiyle bir ilgisi 
bulunmamaktadır. Ankara’daki Karyağdı Sultan bir 
kadındır. İkisi arasındaki temel benzerlik ikisine de 
aynı kerametin atfedilmesidir. Rivayete göre Ankaralı 
olduğu söylenen Karyağdı Hatun, doğum esnasında 
ölmüştür. Ölümünden önce Karyağdı Sultan hasta-
lanmış ve ateşi çok yükselmiştir. Allah’tan kar yağdır-
masını isteyen Karyağdı Hatun’un duası kabul olmuş 
ve yaz ayları olmasına rağmen Ankara’ya lapa lapa 
kar yağmıştır. Bunu gören insanlar, bu kadının ermiş 
olduğuna kanaat getirmişlerdir (Şahin, 2013, s.55). 

5 Bir başka arşiv kaydında Karcıbaşı Mehmed Reşid 
Ağa ismi geçmektedir (İstanbul Su Külliyatı, İstanbul 
Şer’iyye Sicilleri Mâ-i Lezîz Defterleri (1806-1813), 
2000-VI: 312). 
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bir bilgi bulunmamaktadır. Bununla birlik-

te Horasan’dan İstanbul kuşatmasına ka-

tılmak üzere gelen cihad ve gazâ erlerinin 

Bektaşi menakıbnâmelerinde yer almaları-

nın yanı sıra birçoğunun kabrinin yanında 

sonradan bir Bektaşi tekkesi inşa edildiği 

görülmektedir. Büyük Çamlıca’daki İvaz 

Fakih, Merdivenköy’deki Şahkulu Sultan, 

Beykoz’daki Akbaba, Maltepe’deki Da-

ver Baba, Kazlıçeşme’deki Eryek Baba ve 

Fatih’teki Ciğerci Baba, Erdi Baba gibi (Yük-

sel, 2005: 195). Karyağdı Baba Bektaşi Tek-

kesi de aynı şekilde bir Horasan ereni olan 

Seyyid Mehmet Ali Baba’nın kabri yanında 

faaliyete geçirilmiştir. Nicolas Vatin ve Thi-

erry Zarcone, bu efsanevi kurucuları diğer 

devrişlerden ayıran temel özelliklerinden 

biri olarak mezarlarının başındaki özel bi-

çimli bir tac bulunmasını göstermektedirler 

(Vatin-Zarcone, 1999: 147). Keza Karyağdı 

Mehmet Ali Baba’nın tekke haziresindeki 

kabrinin başındaki kalın ve silindirik şahide 

elifi tâclı (Horasanî) olup kitabesinde Kar-

yağdı Ali Baba “Horasanî” lakabıyla anıl-

maktadır. 

XIX. yüzyılın sonlarında post-nişin bu-

lunan ve “Karyağdının hâdimiyem” diyerek 

ona bağlılığını belirten Hafız Baba Karyağdı 

Baba’nın Anadolu’ya Horasan’dan gedliği-

ni, soyunun İmam Kazım yoluyla Hz. Ali’ye 

dayandığını ve yaz ayında kar yardırdığını 

bir şiirnde şöyle anlatmaktadır: 

“Horasan’dan gelip diyâr-ı Rûma

Üçler kapısında iskân eyledi

Ceddi İmâm-ı Kâzım nesl-i Murtazâ

Kırkların serdârı Karyağdı Baba

Nice velâyetler etti âşikâr

Sahâvet ma’deni yağdırdı karlar

Bahar eyyâmında oldu bu demler

Gösterdi burhânı Karyağdı Baba

Huzurunda niyaz eyleyip duran

Bahtiyar ol kimse sâcid-i Rahman

Safa nazarından bulurlar derman

Hikmet-i Lokmandır Karyağdı Baba

Cân u dilden Hâfız eyle hidmeti

Eşiğine baş koy olsun himmeti

Çeşme-i feyzinden nûş et kevseri

Âli neseb şâhım Karyağdı Baba” (Şahin, 2013: 

212-213, 295, 302-303). 

2. KARYAĞDI BABA 

TEKKESİ’NİN KURULUŞU

Karyağdı Baba ile ilgili rivayetler bu 

tekkenin tarihinin XVI. yüzyıla dayandı-

rılmasına sebep olmuştur. Bununla birlik-

te XVII. yüzyılın ikinci yarısında İstanbul 

Bektaşi tekkeleri hakkında bilgiler veren 

Evliya Çelebi’nin bu tekkeden söz etmeme-

si tekkenin o dönemde faal olmadığını gös-

termektedir6. Ekrem Işın, Divan Edebiyatı 

Müzesin’deki Revnakoğlu Arşivi’nde bu-

6 Örneğin Evliya Çelebi, Eyüp Sütlüce’deki Caferabad 
Tekkesi hakkında bilgiler vermektedir (Evliya Çelebi 
2006-ı: 18). 
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lunan bir kayda dayanarak Karyağdı Baba 

Tekkesi’nin Kayseri’nin Kırat kasabasından 

Mehmed Bey’in inşa ettirdiğini, ayrıca kendi 

türbesinde yakılmak üzere tekkeye senelik 6 

kilo zeytinyağı vakfettiğini belirtmektedir. 

Fakat tarih belirtmemektedir (Işın, 1994-II: 

134). 

Karyağdı Baba Tekkesi’nin kurluşu ile 

ilgili bu rivayetlerden başka elimizde 1779 

tarihli arşiv kayıtları mevcuttur. Bu kayıt-

lara göre 1779 yılında tekke Bosnalı Derviş 

Mustafa7 isimli bir Bektaşi babası tarafından 

kendi arsası vakfedilerek 23 Eylül 1758 tari-

hinde yeniden kurulmuştur. Bektaşi tarika-

tından, hayır sahibi Bosnevî Derviş Mustafa, 

Eyüp’te Zeynep Hatun mahallesinde Eyüb 

Câmii vakfına ait yıllık 180 akçe mukataa 

geliri bulunan, iki tarafı Müslüman mezar-

lığı, bir tarafı Velizâde Efendi bahçesi, diğer 

kenarları yol ile çevrili arsasını, üzerinde 

yeni inşa ettirdiği etrafı taş duvarlı ve küçük 

ahırlı, tek kapılı tahtânî küçük odayı vakfet-

miştir. Vakıf şartı olarak bu küçük tekkede 

hayatı boyunca kendisi oturmayı; vefatı 

üzerine tekke şeyhliği ve vakıf mütevelliliği 

görevinin varsa evladına, evladının olma-

7 Mustafa Baba’nın Baltacı Mehmet Paşa ile birlikte 
Rus harbine katılıp parmaklarını kaybettiği rivayet 
edilmektedir. Ayrıca Bektaşiliğin yanı sıra Halvetili-
ğe intisap etmiş ve Karyağdı Tekkesi’nin yakınında-
ki Çolak Hasan Efendi Tekkesi’nde Halveti şeyhliği 
yapmıştır. 1769 yılında Ordu-yı Hümayun şeyhliğine 
atanan Mustafa Baba aracılığıyla İstanbul’da Bektaşi-
lik diğer tarikatlarla yakın ilişki kurmuştur. Mustafa 
Baba I. Abdülhamit döneminde vefat etmiş ve cenaze-
si Kaşgari Tekkesi haziresine defnedilmiştir (Muslu, 
2003: 505; Işın, 1994-II: 134). 

ması durumunda kendi halifelerinden en 

salihine verilmesini istemiştir. Halifelerin-

den bir kimse bulunmaz ise Hacı Bektaş Veli 

Tekkesi post-nişininin arzıyla Bektaşi şeyh-

lerinden birine verilmesini şart koşmuştur. 

Ayrıca tekkede oturan ve vakfı yöneten kişi-

lerin gelirleri tekkenin tamirine harcamala-

rını ilave etmiştir (BOA, C.EV, 477/24138). 

Yine 1779 tarihli bu kayıtlardan tekkenin 

ilk post-nişini Bosnalı Derviş Mustafa’nın 

evlatsız olarak vefat ettiği; tekke şeyhliği 

için Derviş İsmail ile Derviş Ali bin Mehmet 

arasında post-nişinlik mücadelesi yaşandığı 

anlaşılmaktadır. Buna göre Derviş İsmail, 

Hacı Bektaş Veli Tekkesi seccadenişini Şeyh 

Abdüllatif Efendi’nin8 arzıyla tekkeye ata-

masını yaptırmış, buna karşılık Derviş Ali 

bin Mehmet Eyüp mahkemesine dava aç-

mıştır. Bunun üzerine Eyüp kadısı Derviş 

İsmail’e verilen beratı iptal ederek tekkenin 

yönetimini Derviş Ali bin Mehmet’e bırak-

mıştır (BOA, C.EV, 477/24138). 

Sözünü ettiğimiz bu kayıtlarda Kar-

yağdı Mehmet Ali Baba’dan ve türbesinden 

söz edilmemektedir. Bu durum Karyağdı 

Mehmet Ali Baba türbesinin burası Bektaşi 

tekkesi haline geldikten sonra ihdas edilmiş 

olabileceği ihtimalini doğurmaktadır. Ayrı-

ca tekkenin kuruluşundan sonra vakfedilen 

arsaya bitişik bazı kabirlerin de tekke hazi-

resine katılmış olması muhtemeldir. Bun-

larla birlikte 1779 yılında tekkenin tevliyet 

8 Şeyh Abdüllatif Efendi, 1764-1804 tarihleri arasında 
Hacı Bektaş Veli Tekkesi’nde post-nişinlik yapmıştır. 
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ve şeyhliğini Derviş İsmail’den geri alan 

Derviş Ali bin Mehmed’in adının sonradan 

Mehmet Ali Baba olarak anılması ve bu za-

tın tekkenin yanındaki kuyularda kar (buz) 

oluşturup yazın halka dağıttığı rivayetleri, 

Karyağdı Mehmet Ali Baba’nın bu zat ol-

duğu ihtimalini güçlendirmektedir (Yüksel, 

2005: 196, 200). 

1779 tarihli arşiv kayıtlarında her ne ka-

dar tekke Karyağdı adıyla anılmıyorsa da, 

İstanbul’daki tekke, zâviye ve hankâhlara 

dair 13 Kasım 1784 tarihli bir vesikada bu 

tekke “İdris Köşkü civarında Karyağdı Baba 

Tekkesi” şeklinde yer almaktadır (Çetin, 

1981: 587). Yine 1805 tarihli diğer bir tekke 

listesinde de Karyağdı adı ile zikredilmekte-

dir (Zarcone, 1994-IV: 475). 

Öte yandan Derviş İsmail’den tekke yö-

netimini devralan Derviş Ali bin Mehmed, 

uzun süre huzurlu bir şekilde tekkeyi idare 

edememiştir. Zira Derviş İsmail’in tekkeye 

tekrardan müdahalesi söz konusu olmuş, 

bu defa Derviş İsmail tekkeden uzaklaştı-

rılmış ve yerine 1782 yılında Seyyid Abdi 

Baba post-nişin tayin edilmiştir (BOA, C.EV, 

606/30600). Abdi Baba ayağındaki rahatsız-

lık nedeniyle “A’rec (Topal)”9 lakabıyla anıl-

mıştır. Oğlu Mustafa Baba da aynı lakapla 

anılıp o da Karyağdı Baba Tekkesi’nde post-

nişinlik yapmıştır. Nitekim 1826 yılında 

9 Seyyid Abdi Baba’nın tekkenin ilk şeyhi Mehmet 
Ali Baba’dan sonra meşihati üstlendiği, hafif aksak 
olduğu için A’rec lakabıyla anıldığı ve vefat tarihinin 
bilinmediği ifade edilmektedir. Vefatından sonra ise 
yerine Mustafa Baba geçmiştir (Muslu, 2003: 505).

Bektaşi tekkelerinin kapatıldığı sırada tek-

kede Mustafa Baba post-nişin bulunmaktay-

dı (Ayvansarâyî, 1281-I: 264; Esad Efendi, 

1243: 212)10. 

Bununla birlikte 1803 yılında Seyyid 

Abdi Baba’dan sonra ikinci defa Derviş 

Ali bin Mehmed’in tekkede post-nişinliği 

getirildiği anlaşılmaktadır (BOA, C.EV, 

606/30600). Ayrıca bu tekkede Hicrî 1227 

(Miladî 1812-1813) yılında vefat eden Deb-

bağ Süleyman Baba’nın da post-nişinlik 

yaptığı tespit edilmektedir (Muslu, 2003: 

505; Işın, 1994-II: 134). 

XIX. yüzyılın başlarında tekkenin yanı-

na Şeyh Mustafa Efendi bin Mehmet tarafın-

dan bir çeşme inşa ettirilerek tekkenin bu-

lunduğu bölgedeki Karlık Bayırı civarından 

su getittirilmiştir. Ayrıca bu çeşmenin hiz-

metlerinin görülmesi için ise para vakfedil-

miştir. Daha sonra zikredilen çeşmenin ta-

mir gibi ihtiyaçlarının karşılanması amacıy-

la çeşitli vakıflardan tahsisatlar ayrılmıştır 

(BOA, EV.MH, 91/43; İstanbul Su Külliyatı, 

İstanbul Şer’iyye Sicilleri Mâ-i Lezîz Defter-

leri (1806-1813), 2000-VI: 312-313, 380-381; 

İstanbul Su Külliyatı, İstanbul Şer’iyye Sicil-

leri Mâ-i Lezîz Defterleri (1813-1817), 2000-

VII: 215-216). 

10 Zarcone’a göre Hadîka’da aynı bölgede bulunan 
Çolak Hasan Efendi Tekkesi’nden söz edilirken yan-
lışlıkla Karyağdı Tekkesi’nin şeyhleri hakkında bil-
gi verilmiş, 1826’da Birgi’ye sürülen Mustafa Baba 
(Dede) ile babası Abdi Baba’nın adları zikredilerek 
ikisi de A’rec (Topal) olarak ifade edilmiştir (Zarcone, 
1994-IV: 476). 
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3. KARYAĞDI BABA 

TEKKESİ’NİN YIKTIRILMASI

1826 yılında Yeniçeri Ocağı ile birlik-

te Bektaşiliğin de yasaklanması üzerine 

İstanbul’dan başlayarak Bektaşi tekkelerinin 

son 60 yılda yapılanlarının yıktırılması is-

tenmiştir. Bu süreçte Karyağdı Baba Tekkesi 

de devlet görevlileri tarafından basılıp içeri-

sinde bulunan şeyh ve dervişler tutuklana-

rak meydan evi yıktırılmış, türbe mahalline 

ise dokunulmamıştır (BOA, EV.THR, 67/64; 

Esad Efendi, 1243: 212).

Karyağdı Baba Tekkesi’ni kapatmaya 

hocagândan ve mektubi defteri halifelerin-

den Seyyid İbrahim Nazif Efendi ve Hassa 

mimarı halifelerinden Tahir Efendi görev-

lendirilmiştir. Bu memurlar tekkeye gide-

rek şeyh ve dervişleri buradan çıkarmışlar, 

ardından tekkenin yalnızca meydan odası 

yıktırılıp müştemilatıyla üç odalı hanesi ile 

üzeri kiremit puşideli türbe bırakılmıştır. 

Ayrıca tekkenin Eyüb civarında Sultan Ba-

yezid vakfından 1.300 zira (746 metrekare)

bahçesi olduğu, Eyüp kazası mahallelerin-

den Zeynep Hatun mahallesinde Derviş 

Mustafa’nin bina eylediği zaviye ve haneyi 

Eyüp Camii’ne 180 akçe vermek üzere vak-

federek evladına bıraktığı, evladı bulunma-

dığı takdirde en salih halifesine şart etttiği 

anlaşılmıştır. Neticede hane, arsa ve bağların 

ilgili vakfa, mülk olanların varislere bırakıl-

ması emredilmiştir (BOA, MAD, 9766, s.339; 

MAD, 9731, s.406; BOA, EV.MH, 67/62). 

Karyağdı Baba tekkesi kapatılıp yıktırı-

lırken burada ikamet eden tekke şeyhi Mus-

tafa Baba ile Derviş Ahmet, Derviş Abbas 

Baba ve Derviş Hüseyin Baba isimlerindeki 

üç müridi Güzelhisar’a sürgün edilmişlerdir 

(BOA, C.ZB, 46/2282)11. Mustafa Baba’nın 

geride kalan validesi, zevcesi, kerimesi ve 

küçük oğlunun ise tekke müştemilatından 

olan üç odalı hanede ikametlerine müsaade 

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

MAD, 9731, s.406; BOA, EV.MH, 67/62). 

4. KARYAĞDI BABA TEKKESİ 

YENİDEN AÇILIYOR: MEHMET 

NECİB BABA

Sultan II. Mahmut döneminin sonların-

dan itibaren Bektaşiler üzerindeki baskının 

giderek yumuşaması üzerine İstanbul’daki 

tekkeler yeniden açılmaya başlamıştır. An-

cak Sultan II. Mahmut’un Bektaşiliğin ya-

saklanmasına dair fermanı halen yürürlükte 

olduğundan Bektaşi tekkeleri Nakşi adı al-

tında açılmıştır. 

Yasağın Sultan Abdülmecit döneminde 

iyice yumuşamasıyla Karyağdı Baba Tek-

kesi Mehmet Necib Baba bin Mehmet Arif 

Efendi tarafından yeniden ihya edilmiştir. 

Aslen Karamürselli olduğu tahmin edilen 

Mehmet Necib Baba 1814 tarihinde doğ-

muştur (Haskan, 1996: 111). Ancak tekkeyi 

hangi tarihte yeniden inşa ettirdiği bilinme-

mektedir. Bununla birlikte 1859 yılına ait iki 

11 Esad Efendi, Birgi’ye sürgün edildiklerini belirt-
mektedir (Esad Efendi, 1243: 212).
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arşiv kaydından daha önce Ayasofya-i Kebir 

Şeyhi Küçük Efendi’nin Yedikule civarında-

ki Feyziye Hankâh’na mahsus iken kesilmiş 

olan günlük üç kıyye etin 6 Mart 1858 tari-

hinden itibaren Karyağdı Baba Tekkesi Şey-

hi Mehmet Necib Efendi’ye tayin edildiği 

anlaşılmaktadır12. Yine 1876 tarihli bir arşiv 

kaydında tekkenin açık olduğu ve tekkeye 

günlük 2,5 kıyye et tayin edildiği tespit edil-

mektedir (BOA, EV.MH, 1859/61). 

Öte yandan Mehmet Necib Baba, Kar-

yağdı Baba Tekkesi’nde bir matbaa kurup 

taşbaskı (litography) usulüyle Bektaşilik ve 

Hurufilikle ilgli kitaplar basmıştır. Bu se-

beple “Matbaacı” lakabıyla anılmıştır (Işın, 

1994-II: 136). Baba 1871 yılında iki defa 

Fadlullah-ı Hurûfî’nin Cavidânnâmesi’nin 

tercümesi olan Feriştehzâde Abdülmecit 

İzzeddin’in Işknâme-i İlâhî’sinin taşbaskısı-

nı yaparak onar kuruşa, hatta Ramazan’da 

Fatih ve Bayezid Camileri avlularında cüz’i 

bir fiyata sattırmıştır (Aktaş, 1999: 39, 144). 

Böylece Necib Baba, Hurûfîliğin temel eser-

lerinden olan Işknâme-i İlâhî’yi basarak 

Hurûfîlikle beraber Bektaşilik tartışmalarını 

12 Yedikule’deki Feyziye Hânkâhı’na tahsis edilmiş 
iken Karyağdı Baba Tekkesi’ne verilen etin tekrar 
eski yerine iade edilmesi için Hacı Hafız Galip Efen-
di bir başvuruda bulunmuştur (BOA, A.MKT.MHM, 
161/22; BOA, A.DVN, 144/67; BOA, A.MKT.NZD, 
287/90).

da alevlendirmiştir13. Ayrıca burada bası-

lan kitaplardan biri tasavvufi hikmetlerin 

derlendiği 1874 tarihli 20 sayfalık Risale-i 

Layihât-ı Câmi’dir. Kitabın ilk sayfasında 

“Maarif Nezaret-i Celîlesi ruhsatı ile Kar-

yağdı Tekkesi’nde Necib Baba Efendi’nin 

matbaasında tab’ ve temsil olunmuştur.” 

kaydı yer almıştır (Zarcone, 1994-IV, s.476; 

Vatin-Zarcone, 1999: 149; Işın, 1997: 55). 

Öye yandan 1874 yılında Necib Baba’nın 

matbaasında bastırdığı yıllık takvimin bastı-

rılmasına ve satılmasına izin verilmemiştir. 

Öncelikle ele geçirilen takvimin incelenme-

si istenmiş, yapılan tahkikat neticesi Necib 

13 1826 tarihinde Yeniçeriliğin lağvedilmesinin ar-
dından meydana gelen Bektaşilikle ilgili tartışmalar, 
Mehmet Necib Baba’nın Hurûfîlikle alakalı kitabı 
basmasıyla yeniden alevlenmiş ve gerginliğe neden 
olmuştur. Zira dönemin ilmiye mensuplarından Har-
putlu İshak Hoca, Bektaşiler aleyhine Kâşifü’l-Esrar 
ve Dâfi’ü’l-Eşrar adlı meşhur eserini yayınlamıştır. 
İshak Hoca, kitabına Bektaşileri din dışı olarak ni-
telediği şu sözlerle başlamaktadır: “Malum ola ki, 
ehl-i İslâmı idlâl ile meşgul eden tavâifin en başlıca-
sı tâife-i Bektâşiyân olup, halbuki bunların akvâl ve 
ef’allerinden ehl-i İslâm’dan olmadıkları malum ise 
de bin iki yüz seksen sekiz (1288) tarihinde bütün 
bütün izhâr eylediler…” (İshak Hoca, 1290: 2). İshak 
Hoca kitabının bazı yerlerinde Bektaşi babalarıyla il-
gili naklettiği rivayetlerin dışında, kitabının tümünü 
uzun uzun Hurûfîliğin eleştirisine ayırmıştır. Böyle 
olmakla birlikte İshak Hoca’nın kitabı gerek Bektaşi 
gerek diğer kesimlerde büyük yankı uyandırmıştır. 
İshak Hoca, Bektaşileri ifşa ediyorum diye aslında 
Hurûfîliğe saldırmıştır. Oysa herkes bu kitaptan Bek-
taşilerin sırrını çözdü diye satın almış (Ahmed Rıfkı, 
1325-I: 6-7), bu durum Bektaşilere karşı halk içinde in-
fial uyanmasına neden olmuştur. Bunun üzerine bazı 
Bektaşi babaları da bu kitaba reddiyeler kaleme almış-
lar, böylece tartışmalar sürüp gitmiştir.
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Baba’nın bu takvimleri ruhsatsız olarak 

bastırdığı anlaşılmıştır. Ruhsat verilmesi 

gündeme geldiğinde ise “takvim-i mezkûr 

ahkâm-ı nücûmiye-i atika üzerine cem ve ter-

tip olunup bu ise gayr-i musaddak bir takım 

hayalâttan ibaret esassız olduğuna nazaran” 

denilerek takvimin yayınlanmasına müsaa-

de edilmemiştir. Ayrıca takvimin nüshaları-

nın satılan yerlerden toplattırılması ve hangi 

matbaada bastırılmış ise diğer nüshalarının 

toplatılması ve matbaadaki taş üzerindeki 

yazıların da silinmesi emredilmiştir. Bu ara-

da bir süre Necib Baba’nın matbaası da ka-

patılmış, ancak daha sonra matbaaya ruhsat 

verilmiştir (BOA, MF.MKT, 16/177; BOA, 

MF.MKT, 17/63; BOA, MF.MKT, 1/11). 

Karyağdı Baba Tekkesi’nde kurduğu 

matbaada bastığı kitaplarla tartışmalara ve 

gerginliklere yol açan Mehmet Necib Baba 

11 Mart 1876 tarihinde vefat etmiş, cena-

zesi tekke haziresine defnedilmiştir. Ne-

cib Baba’nın Karyağdı Baba Tekkesi’nin 

yanı sıra Bursa’daki Abdal Murad ve Mir-i 

Büdelâ tekkelerinin de şeyhliklerinin tevcih 

edildiği bilinmektedir (Yüksel, 2005: 204). 

5. KARYAĞDI BABA 

TEKKESİ’NDE İHLASÎ MEHMET 

BABA DÖNEMİ

Sadeddin Nüzhet Ergun’a göre Meh-

med Necib Baba’dan sonra tekkede oğlu 

“İhlâsî” lakaplı Mehmet Baba bir süre post-

nişinlik yapmıştır. Ergun, “İhlasî” başlığı 

altında şu bilgileri vermektedir: “İhlâsî: 

Karamürselli’dir. Asıl ismi Mehmed, mah-

lası İhlâsî’dir. Halk arasında Tokmak 

Baba diye şöhret kazanmıştır (Işın, 1994-II: 

136)14. Bağ ve zeytinlikleri ile meşgul olur-

du. Her gördüğü kimseye sürek olsun çö-

rek olsun, Ehl-i Beyt’i seven olsun dermiş ki 

bu söz İstanbul Bektaşîleri arasında darb-ı 

mesel hükmüne geçmiştir. Eyüp Sultan’da 

Gümüşsuyu’nda kendi babasının postni-

şin olduğu Karyağdı Baba Tekkesi’nde bir 

müddet babalık etmiştir. Hicrî 1315 (Miladî 

1897-1898) tarihlerinde vefat ederek tekke 

haziresine defnolunmuştur” (Ergun, 1956: 

217). Oysa İhlâsî Baba’ya ve Karyağdı Baba 

Tekkesi’nde post-nişinlik yaptığına dair 

başka kaynakta bir bilgiye ulaşılamadığı 

gibi tekke haziresinde de kabrine tesadüf 

edilmemiştir (Yüksel, 2005: 204-205). Böy-

le olmakla birlikte İhlasî Baba nefeslerinde 

Karyağdı Baba’dan büyük bir saygı ve hür-

metle bahsetmektedir. Bir şiiri şöyledir:

“Hayat iklimine seyrana geldim

Gösteren seyranı Karyağdı Baba

Görüp esrarına hayrana geldim

Döndüren devranı Karyağdı Baba

Her kim ister bu menzile ermeye

Kararmış kalbinin pasın silmeye

Erenler payine yüzün sürmeye

Mü’minin imanı Karyağdı Baba

14 Eyüp’te Tokmak Dede isminde 21 Eylül 1925 tari-
hinde Mehmed Efendi’nin şeyh bulunduğu bir tekke 
bulunmaktadır (VGMA, Tekâyâ ve Zevâyâya Mahsûs 
Defter, Nr. 109, s.35).
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Hay âşık beyhude gezme avare

Hasta dil mülkünü düşür tımare

Erenlerden ise derdine çare

Dertliler dermanı Karyağdı Baba

Muhipler kuyunu tutarsa imlâ

Mürşit himmeti ile olur bir deryâ

Veliler nazarı gevher ü kimyâ

Bu bahrın ummanı Karyağdı Baba

Tecelli-yi Musa’ya vesile Tûr

Vücut künyesinde anı ara dur

Ey talip hizmette eyleme kusûr

Merd eder meydanı Karyağdı Baba

İhlâsî ümidin kesmez Ali’den

İkrar bendesidir kâlu belîden

Hayır, safa, nazar himmet veliden

Ganidir ihsanı Karyağdı Baba” (Ergun, 1930: 

178)

6. HAFIZ MEHMET SALİH BABA

Tekke post-nişinliğine daha sonra “sı-

radışı bir kişilik sergileyen” (Zarcone, 1994-

IV: 476) Hafız Baba geçmiştir. 1847 yılında 

İstanbul’da doğan “Hafız Baba’nın asıl adı 

Mehmed Salih, mahlası ise Hafiz’dır. Kayıt-

lara Hafız Baba şeklinde geçen şairin, mah-

lası onun lakabı veya unvanı haline dönüş-

müştür. Kendisinin de Divanı’nda beyan 

ettiği gibi adı, asıl adının ve mahlasının bir-

leşmesiyle “Hafiz Mehmet Salih Baba” veya 

“Mehmet Salih Hafiz Baba” şekillerinde de 

kullanılmıştır.” (Ergun, 1930: 129; Şahin, 

2013: 81).

Hafiz Baba’nın “babalık” mertebesine 

hangi Bektaşi tekkesinde ulaştığı bilinme-

mektedir. Ancak mürşidim dediği Hacı Hü-

seyin Baba’nın15 Arnavutluk Bektaşilerinden 

olması Hafız Baba’nın dervişlik dönemini 

bu bölgede geçirmiş olabileceği ihtimalini 

güçlendirmektedir (Şahin, 2013: 82).

Sadettin Nüzhet Ergun, Hafız Baba’nın 

medrese tahsili aldığını söylemektedir (Er-

gun, 1930: 129). “Divanı’ndaki şiirlere bakıl-

dığında bu bilginin doğru olabileceğini söy-

lemek mümkündür. Aruz ölçüsüyle şiirler 

söylemeye çalışan Hafiz Baba’nın bu ölçüyü 

kullanabilmek için medrese eğitimi aldığını 

düşünebiliriz. Divan’ın mukaddimesinde de 

Hafiz Baba, ‘Nice yıllar ilm-i sûrî ahz-ı tahsil 

eyledim gitti cehlim ey hâce’ diyerek de eği-

timiyle ilgili önemli bir bilgi paylaşmıştır. 

Ayrıca şiirlerinde Hurufilikle ilgili ifadeleri 

ve bilgileri kullanması da onun Hurufilik 

kaynaklarını takip edebilecek derecede tah-

sile sahip olduğunu göstermektedir. Ayet 

ve hadislerden sık sık iktibaslar yapması 

veya onlara telmihlerde bulunması da onun 

dini kaynakları yakinen takip ettiği sonucu-

nu doğurmaktadır” (Şahin, 2013: 83).

Hafız Mehmet Salih Baba medrese tah-

silinin ardından Eyüp’te İdrisköşkü yakın-

larındaki Zeynep Hatun Camii’nde imam 

ve hatiplik görevinde bulunmuştur (Şahin, 

15 Arnavutluğun Martenes bölgesinde bu babanın 
adıyla anılan bir Bektaşi tekkesi bulunmaktadır. Muh-
temelen Hafız Baba’nın burada yetişmiştir. Hafız Baba 
mürşidi Hüseyin Baba için bir nefes söylemiş ve onun 
yetişmesindeki etkisini ve kendisinin mürşidine ver-
diği değeri ortaya koymuştur (Şahin, 2013: 84-85).
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2013: 79). Böylece Bektaşiliğin Sünnî cemaat 

içinde de taraftar bulmasına ve yayılmasına 

hizmet etmiş, Karyağdı Baba Tekkesi’nde 

Bektaşilikteki hoşgörülü tutumun yaşama-

sını sağlamıştır (Işın, 1994-II: 136). Hafız 

Baba imamlık görevini başında Bektaşi fah-

ri ile yaptığından şikâyet konusu olmuş, bu 

konuda dönemin şeyhülislamı şikâyetçilere 

cevaben “İyi ya daha ne istiyorsunuz? O 

adam ‘Bektaşiler namaz kılmaz’ diye şayi 

olan rivayetin asılsızlığını ispat ediyor.” de-

miştir (Ergun, 1930: 129). 

Hafiz Baba şiirinde “Mezhebim Hak 

Ca’feridir gayrıyı bilmem bugün” diyerek 

Caferi mezhebine mensup olduğunu söyle-

mektedir. Ayrıca “Horasni Şemimiyem Ale-

viyem Aleviyem” mısrasıyla başlayan şiirin-

de mürşidi Hacı Hüseyin Baba’nın da bağlı 

olduğu Şemimi’den başlayarak Hz. Ali, Sarı 

Saltuk, Hacı Bektaş Veli, Kızıl Deli, Balım 

Sultan ve Karyağdı Baba’ya kadar Bekta-

şiliğin temel taşlarını sıralamış ve bunlarla 

yakınlığını belirtmiştir. Bu şiirde “Alevi” sö-

zünü defalarca tekrarlayarak yolunu açıkça 

ilan etmiştir. Yine başka bir şiirinde hangi 

yola mensup olduğunu söyle anlatmaktadır: 

“Hem Aliyy’ül-Murtaza ehl-i beyt-i sâbirana 

bende oldum derdime buldum deva/Pirim 

üstadım Hacı Bektaş Veli’nin yoluna canımı 

ettim fedâ” (Şahin, 2013: 83-84).

Niş muhacirlerinden Hacı İsmail Bey-

zade Osman Bey’in 1304 (1886-1887) tarihli 

Mecmua-i Cevami’nde zikredilen ve dokuz 

adet “tarik-i nazeninden Bektaşi tekkeleri” 

arasında gösterilen Karyağdı Baba Tekkesi 

Eyüp Sultan Gümüşsuyu mevkiinde bulun-

maktaydı (Hacı İsmail Beyzade Osman Bey, 
1304: 74). 1890 tarihli Bandırmalızâde Ahmed 
Münib Efendi’nin Mecmua-i Tekâyâ’sında 
“Eyüp’de Karyağdı nam mahalde” Nak-
şi tekkesi olarak gösterilen tekkenin şeyhi 
Salih Efendi’dir (Bandırmalızâde Essey-
yid Ahmed Münib-i Üsküdarî, 1307: 15). 
XX. yüzyılın başlarına ait “Bektaşi Sırrı’nın 
adlı eserde de Hafız Baba tekkenin mevcut 
post-nişini olarak kaydedilmiştir (Ahmed 
Rıfkı, 1328-II: 124). Halûk Şehsuvaroğlu ise 
Karyağdı Tekkesi’ni Eyüp’de Karyağdı adlı 
yerdeki Nakşi tekkesi olarak belirtmektedir 
(Şehsuvaroğlu, 2005: 269).

Hafız Salih Baba, 11 Şubat 1917’de ve-
fat etmiştir. Mezarı tekke haziresinde olup 
Bektaşi sikkelidir. Tekkenin haziresinden 
anlaşıldığına göre İbrahim Selim adında bir 
erkek evladı olmuştur. Bundan başka Hafiz 
Baba’nın ailesiyle ilgili başka bir bilgiye ula-
şılamamıştır. Bununla birlikte 1918 Tarihli 
Tekâya ve Merakizi Defteri’nde Karyağdı 
Baba Tekkesi şeyhi olarak “Şeyh Salih Efen-
di” ismi yer almaktadır (Albayrak, 1996-V: 
24, 42). Yeşilzâde Mehmed Salih’in 1919 
tarihli Rehber-i Tekâyâ’sında ise Karyağdı 
Tekkesi’nin Eyüp-Karyağdı’da bulunduğu 
ve ayin günü Perşembe olan bir Nakşi tek-
kesi olduğu haber verilmektedir. Bununla 
birlikte Yeşilzâde listenin sonunda Karyağ-
dı Baba Tekkesi’ni İstanbul’daki on iki Bek-
taşi tekkesinden biri olarak saymaktadır. 
Ayrıca müellif sonradan tekkenin yanına 
“Bektaşi’dir” notunu düşmüştür (Aşkar, 
2000: 147, 158). Aynı döneme ait Hasluck’un 
Christianity and Islam Under The Sultans 

adlı eserinde de tekke şeyhi olarak Şeyh 
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Hafız Baba adı geçmektedir. Tekkenin adı 

ise “Kariadin” şeklinde ifade edilmektedir 

(Hasluck, 1929-II: 517). 

Hafız Baba’nın post-nişinliği sırasında 

1894 tarihinde Karyağdı Baba türbesinin ta-

miri söz konusu olmuştur. Arnavutluk’taki 

Leskovik Zeynelâbidîn Baba Dergâhı post-

nişini 60 kuruş, Baçka dergâhı post-nişini 

Abdülfettâh Baba 100 kuruş, Ergiri Dergâhı 

postnişini Ali Baba 150 kuruş; Koştan 

Dergâhı postnişini Ahmet Baba 340 kuruş; 

yine aynı dergah dervişlerinden Derviş 

Süleyman ve Derviş Kahraman 25 kuruş; 

Karasi Dergâhı postnişini Sadık Baba 20 

kuruş; Martaneş Tekkesi postnişini Yaşar 

Baba 108 kuruş, toplam 803 kuruş para yar-

dımında bulunmuşlardır. Ayrıca tekkeye 

Yunanistan’ın Alasonya bölgesindeki Bek-

taşiler ile Makedonya’nın Manastır bölge-

sindeki Kolonya (Ersek) ahalisinden maddi 

yardımlar ulaşmıştır. Bu yardımlar Hafız 

Baba döneminde Makedonya, Yunanistan 

ve Bulgaristan Bektaşi tekkeleriyle Karyağdı 

Tekkesi’nin ilişkilerini iyice artmıştır (Şahin, 

2013: 56). Keza Hafiz Baba’nın şiirleri de bu 

bölgeyle olan bağlarını kanıtlamaktadır. Bal-

kanlardaki Bektaşi büyüklerine ve mürşidine 

yazdığı şiirler, kendisinin bu bölgelerde ya-

şadığını, buradaki tekkeleri ve türbeleri gör-

düğünü göstermektedir. Bununla beraber 

Hafız Baba’nın Karyağdı Baba Tekkesi’nin 

postuna oturmasıyla Arnavutluk’taki Bek-

taşiler, sık sık bu tekkeyi ziyaret etmiştir. 

Böylece Karyağdı Tekkesi, Arnavutluk Bek-

taşilerinin İstanbul’daki merkezi haline gel-

miştir (Şahin, 2013: II, 66, 81).

Hafız Baba şair olması hasebiyle geri-

de 221 şiirden meydana gelen ve mezar taşı 

kitabesinde de zikredilen bir Divan-ı Aşk 

bırakmıştır. Divan’daki şiirleri Hafiz Baba, 

bizzat kendisi kaleme almıştır. Bu nefesler 

Hafiz Baba’nın sözlü geleneği takip eden, 

aynı zamanda yazılı kültüre de yabancı ol-

mayan bir şair olduğunu da göstermektedir 

(Şahin, 2013: 83, 97, 225-228). Onun şairliği, 

şiirleri ve Hurfiliği ile ilgili şu değerlendir-

me yapılmıştır: 

“Hafiz Baba, kaynaklarda şen ve şuh 

meşrep bir Bektaşi olarak geçer. Şiirin yanı 

sıra musiki konusunda da bilgi sahibi oldu-

ğunu söyleyen kaynaklar olmakla birlikte 

bu konuda kayıtlara geçmiş bir eseri veya 

başka bir etkinliği bulunmamaktadır. Şiiri-

ni, Bektaşilik yolunun felsefesini anlatmaya, 

Bektaşi büyüklerini övmeye, Kerbela gibi 

üzücü olaylarla ilgili duygularını dile ge-

tirmeye, Nevruz tarzındaki özel günlerde 

hissettiği neşe ve sevinci aktarmaya adayan 

Hafız Baba, bu anlamda Bektaşi şiir gelene-

ğinin merkezinde yer almıştır. Hafız Baba, 

Bektaşiliğin terimlerine ve felsefesine hâkim 

bir Bektaşi şairidir. Ancak Hafiz Baba’nın 

şiir hususunda öne çıkan özellikleri ara-

sında Hurufi tavrı önemlidir. Hurufilikle 

tanınmış, şiirlerinde Hurufiliğin esaslarına 

yer veren şairlerde rastladığımız bazı un-

surlar, Hafiz Baba’nın şiirlerinde de var-

dır. Hurufi olduğuna dair kendisinin açık 

bir beyanı yoktur, ancak böyle bir beklenti 

de zaten nafiledir. Bektaşilik içinde eriyen 

Hurufilik, Osmanlı’nın hemen her devrin-

de tepkiyle karşılanmıştır. Bu yüzden Hafiz 
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Baba’nın bunu açıkça söylemesi beklene-

mezdi. Bu hususla bağlantılı olarak Hafiz 

Baba’nın şiirlerini gün yüzüne çıkarmama-

sında şiirindeki Hurufilik unsurlarının da 

etkisi olmuş olabilir. Hafız Baba, mensubu 

olduğu yolu tarif ettiği bir şiirini “Bin bir 

ismin Hurûfiyem” şeklinde bitirir. Hafiz 

Baba’nın harflerle bağlarını dile getiren bu 

mısra, aslında Hurufilik felsefesinin özünü 

söylemiştir. Hurufiliğe göre insan vücudu 

çok sayıda harfi temsil eder. Bunları insanın 

vücudunda takip etmek mümkündür. Ayrı-

ca üstü kapalı da olsa Hafiz Baba’nın “Hu-

rufiyem” diyerek bu yola bağlı olduğunu da 

söylemiştir” (Şahin, 2013: 86-87).

Hafız Baba İstanbul’da bazı şair ve mü-

zisyenlerle temas halinde olmuştur. Bunlar 

arasında yer alan Bektaşi şairlerinden Ari-

fe Bacı, Bektaşi dervişlerinden Arife Bacı 

(1868-?), Hafız Mehmet Salih Baba’nın anı-

sına şu mısraları yazmıştır:

“Karyağdı dergâhın ettik ziyaret

Cemalini gördük Htfız Baba’nın

Ol güzel canlarla sürdük muhabbet

Cemalini gördük Hafiz Baba’nın

Ol demde açıldı bir âlî meydan

Çekilip gülbankler sürüldü erkân

Cümlemiz olmuşsuz hüsnüne hayran

Cemalini gördük Hafız Baba’nın

Cümlemizi mesti müdam eyledi

Gitti kesret kudret dili söyledi

Kendimiz unuttuk bizi neyledi

Cemalini gördük Hafız Baba’nın

Ârife gel kaldır gözün perdesin

Hakkın cemalini sen de göresin

Böyle bir mürşidin halin bilesin

Cemalini gördük Hafız Baba’nın” (Ergun, 1930: 

16; Şahin, 2013: 81)

Hafız Baba’nın hayatı ve kişiliği ile ilgili 
bazı efsanevi bilgiler de bulunmaktadır. Ri-
vayete göre Arnavutluk’tan sürgün edilen 
Hafız Baba, Eyüp Sultan’a komşu olmak is-
teyip Piyer Loti’de şuanki kabrinin ve kalın-
tılarının kaldığı Karyağdı Baba Tekkesi’ne 
yerleşmiştir. Hatta Piyer Loti’de bulunan 
Karyağdı Tekkesi’nden 40 yıl boyunca yaz-
kış Eyüp Sultan Camiine namaza gitmiştir. 
Bununla birlikte Arnavutluk’tan müridleri 
ziyaretine geldiğinde şeyhlerinin zor şartlar 
altında bu uzun yoldan yürüyerek namaz-
larını Eyüp Sultan Camiinde kılmasına da-
yanamazlar ve Piyer Loti’den Eyüp’e inen 
yolu kaldırımla döşerler. Arnavut kaldırı-
mı ifadesi de bu şekilde orataya çıkar. Yine 
Hafız Baba’nın nüktedan kişiliğiyle ilgili şu 
fıkra rivayetler arasındadır: Buna göre bün-
lerden birgün Eyüp Camii imamının işi çı-
kar. Hafız Baba’ya gelerek yerine imamlık 
yapması için ricada bulunur. Hafız Baba da 
kabul eder. Nihayet ezan okunup kamet ge-
tirildikten sonra mihraba geçen Hafız Baba 
cemaate karşı yüzünü dönerek tekbir alır. 
Bu duruma şaşıran cemaat arkadan seslenir-
ler; ‘Hafız Baba! Kabe, Kıble arkanda, böyle 
namaz mı olur!’ Hafız Baba istifini bozma-
dan latifeli ve düşündürücü bir şekilde; ‘Bre 
bunca sene imamın kıçına secde ettiniz, biraz 
da benim gül cemalime secde edin’ demiştir 
(https://instagram.com/p/tLhpGSBTog/, 
Erişim 11.03.2015). 
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7. KARYAĞDI BABA-HAFIZ 

BABA TEKKESİ’NDE YAŞAR 

BABA DÖNEMİ

Hafız Salih Baba’nın ölümünden sonra 

tekke post-nişinliğinin bir süre boş kaldığı 

tespit edilmektedir. Nitekim 9 Ocak 1925 tari-

hine kadar sekiz yıl boş kalan tekkenin post-

nişinliğine Hacı Bektaş Veli Tekkesi’nden 

verilen bir icâzetnâme ile tekkenin şeyhleri 

arasındaki “en ünlü sima” olan Tatar Hafız 

Yaşar Baba (ö. 1934) tayin edilmiştir (Zarco-

ne, 1994-IV: 476).

Yaşar Baba tekkenin hem son post-

nişini hem de en renkli kişiliğidir. Sık sık 

İstanbul tekkelerine davet edilen zakirba-

şılardan birisidir. Hatta Muharrem ayında 

Üsküdar’daki İranlılar Mescidi’ndeki cemi-

yetlere dahi davet edildiği rivayet edimek-

tedir (Zarcone, 1994-IV: 476). 1925 yılında, 

tekkelerin kapatılmasından aylar önce post-

nişin olmuştur. Bir taraftan Karyağdı Baba 

Tekkesi’nde Cuma geceleri ayin-i cemler 

yaparken diğer taraftan da Mesnevi soh-

betlerinde bulunmuştur. Böylece dönemin 

pek çok tekkesinde olduğu gibi burada da 

Mevlana’nın Mesnevisi şerh edilmiştir. Ya-

şar Baba hem Galatasaray mezunu bir aydın, 

hem de hafzılığını tamamlamış bir medrese-

lidir. Hafızasındaki binlerce nefes ve ilahi ile 

Yaşar Baba dönemin tasavvuf muhitlerinde 

aranan ve itibar gören zakirbaşılarındandır 

(Soyyer, Erişim 10.03.2015). 

Nicolas Vatin ve Thierry Zarcone hak-

kında şu bilgileri vermektedir: 

“Karadeniz Ereğli’sine yerleşmiş Tatar 

kökenli bir aileden gelen Yaşar Baba -gerçek 

ismiyle Aşki- mistisizmle önceden tanışmış 

bir çevrede yetişmiş. Öğrenimini Galata-

saray Lisesi’nde tamamlamış, Balat imamı 

Hasan Tahsin’in yanında Kur’an öğrenmiş 

ve çok genç yaşta hafız diplomasını almıştır. 

Bundan sonra ilahi okumaktaki rakip kabul 

etmeyen yeteneği ile Osmanlı başkentindeki 

tekkelerde adını duyurmuştur. Bu yeteneği 

ona zakir-başı ünvanı ve bütün dervişler 

arasında saygınlık getirmiştir. Farsça da 

bilmekte ve dergâhta, Celaleddin Rumi’nin 

ünlü şiiri Mesnevi’yi okumaktadır. Ayrıca 

uzun yıllar Milli Eğitim Bakanlığı’nda me-

mur olarak çalışmıştır.” (Vatin-Zarcone, 

1999: 150)

Öte yandan Yaşar Baba’ya Hacı Bek-

taş Veli Tekkesi’nden verilen icazetnâmede 

babanın Karyağdı Baba Tekkesi’nde post-

nişinlik yapmaya ehil olduğu ve tekkede 

icra edeceği vazife şöyle anlatılmaktadır: 

“Pîrimiz Efendimiz Esseyyid Muham-

med Hünkâr Hacı Bektâş Velî kuddise 

sirruhü’l-alî vel-celî hazretlerinin tarîkat-ı 

aliyyesine müntesip ve rişte-i irâdetlerine 

müteallık ve merbût olan âşıkân, sâdıkân, 

muhibbân, dervişân-ı hakîkat-nişânların 

malûmları olsun ki bu defa münhal ka-

lan İstanbul’da Karyağdı Dergâhı post-

nişînliğine sîret-i hâli ve iktidâr-ı kemâliyle 

marûf ve evsâf-ı memdûha-i matlûbe 

ile mevsûf ve mücerrebü’l-etvâr Ya-

şar Baba’nın ikâdına hasbe’t-tarîka ruh-

sat ve icâzet verilmesi hakkında mahallî 
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muhibbânı taraflarından gönderilen mektup 

vâsıl ve mefhûmuna ıttılâımız şâmil oldu 

mü’minlerin tahsîn eyledikleri şey indallah-ı 

müstahsendir me’alinde vârid olan hadîs-i 

şerîfe imtisâlen bizler dahi mûmaileyh Ya-

şar Baba’nın şeriat-ı Muhammediye ve 

tarîkat-ı Ahmediye erkânının icrâsına dik-

kat ve sırât-ı müstakîmden ser-mû inhirâf 

etmemeğe ve âdâb-ı tarîkatla mü’eddeb ve 

mühezzeb-i himmet ve âyende ve reven-

deye hüsn-i nazarla hizmet ve bihamdilla-

hi teâla vatan-ı azîz-i mukaddesimizi tahlîs 

eden gâzi-yi bîmedânî Mustafa Kemâl Paşa 

hazretleriyle rüfeka-yı kirâm-ı mücahedet-

lerinin himmet ve şecaat-ı haydarâneleriyle 

mü’essis-i devlet-i cumhûriyemizin 

mâdâmü’l-mülüvân-ı hükümrân şân ve 

celâdet ve saadet-i ebediye ile mazhâr-ı 

iâne-i ruhâniye-i cenâb-ı saâdet buyurulma-

sı davât-ı mefrûzasına evkât-ı hamsede (beş 

vakit namaz) müdâvemet ve’l-hâsıl zâhir ve 

bâtın müstahsen hareket etmesi me’mulümüz 

idüğünden zâviye-i mezkûr postuna kuûd 

ile muhibbân, âşıkân, sâdıkânın hidemât-ı 

maneviye-i malûmelerini ifâ ile beraber 

kendisinden yed tutup ikrâr-bend olma-

larına ruhsat ve bâbâ-yı mûmaileyhe iş bu 

icâzetnâme dergâh-ı feyz-iktinâh-ı Hazret-i 

Pîri’den verildi cümlenizin malûmu olsun” 

denilmektedir (Birge, 1965: 248-250; Yüksel, 

2005: 198-199).

Yaşar Baba hakkında en kapsamlı bil-

giler Cemaleddin Server Revnakoğlu tara-

fından verilmiştir. Revnakoğlu, Yaşar Baba 

hakkında şunları yazmaktadır: 

“…İstanbul’da çok gelişmiş bir bakı-

ma mektepleşmiş olan Klasik Tekke Mu-

sikimizde geniş şöhrete erişmiş nâmlı 

zâkirbaşıların başında gelen Yaşar Baba, bu 

sahanın son zamanlarda gerçekten pek kud-

retli simâlarından ve tam manasıyle “Büyük 

Üstâd” larından biri olarak tanınmıştı. Bu 

yüzden her yerde sevgi ve rağbet görür, her 

zikir meydanı, her dergâh kendisini hasret-

le beklerdi. Tekkelerin son gününe kadar 

bu değerini kaybetmedi, kimse onun yerine 

oturamadı.

Kıyâm zikrinde pek ustaca olan Reisliği, 

Zâkir Başılığı, hele icra kudreti hayret vere-

cek şekilde birbirinden son derece üstün ve 

azametliydi. Çeşitli besteleriyle, kafasında 

taşıdığı binlerce Şuul, Durak ve İlâhî hazi-

nesinin zenginliği ölçülemiyordu. O derece 

eşsiz ve benzersizdi. Bu yüzdendir ki hiçbir 

Zâkir, Zâkirbaşı, Hânende ve Musikişinas, 

onula baş edemedi, boy ölçüşemedi.

Baba’nın asıl adı Yaşar Aşkî idi. Hiç kul-

lanılmayan bu isim, yalnız âilesi büyükleri-

nin hafızasında hâtıra olarak kalmıştı. Her-

kes her yerde onu ‘Yaşar Baba’ diye tanırdı.

Çocukluğu, tekke çevresi içinde geçti. 

Tarikat ve Tasavvuf terbiyesi altında bü-

yüdü. Bu münasebetle pek genç yaşında 

birkaç tarikata girip çıktı. Hepsinde birer 

parça oyalandı, uyandı zarfı yırttı, nihayet 

neş’eli mizacına, yaradılışına uygun buldu-

ğu Bektaşîlik’te karar kıldı.

Yıllar önce kendisinden sonra da ken-

disini yakından tanıyanlardan tesbit etmiş 

olduğuma göre, Yaşar Baba Erenlerimiz 
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aslında Karadeniz Ereğlisi’ne bağlı Alab 
Bucağı yerlilerinden, ‘Alablılar’ ailesinden 
ve Hatîbzâdeler soyundandır. Kökü Tatar 
Türklerine dayanır.

Bu ailenin en yaşlı rüknü olan zama-
nının esnaf kethüdası Hacı Hâfız Halil 
Efendi’nin büyük oğlu idi. Kendisine Tatar 
Yaşar Baba denilmesi -umulabilir ki bu yüz-
dendir- zâten, içinden gülen ve şehlâ bakış-
ları içinde zekâ parıldayan küçücük gözleri, 
kösemsi sakalı ve yüz çizgilerinin bütünüyle 
tam bir Türkistânlı’yı ve Tatar tipini hatırla-
tırdı. Bundan dolayı kendisine Tatar Yaşar 
denildiği halde doğma büyüme İstanbullu 
idi. Eğrikapı-Molla Aşkî- taraflarında dün-
yaya geldi. Çocukluğu, gençliği hep bura-
larda geçti.

Musikide isim yaparak ortaya çıktıktan 
sonra başlayan hayatı, önce Fethiye, Dırağ-
man ve Balat’da, daha sonra Eyüp’te devam 
ederek nihâyete erdi.

Babasını küçük yaşta kaybetmiş bu-
lunduğundan tahsilini bitiremedi. Hayatını 
kendi emeği ile kazanmak zorunda kaldı. 
Süleymaniye’de bir dökmeci ustasının ya-
nına girdi. Divitçi çıraklığı etti. Bu sıralar-
da hıfza da başlamıştı. Balat (Ferruh Ket-
hüda), Meydancık (Hoca Kasım Günânî), 
Molla Aşkî câmilerinde pîr aşkına ‘Ezânlar’ 
okuyor, salâlar veriyor, içeride müezzinlik 
ediyor, fırsat buldukça tevşîhli mevlidlerde 
ilâhî okuyanlarn yanına ilişerek kendisinde 
yavaş yavaş belirmeye başlayan temâyül ve 
istidâdını geliştirmeğe çalışıyordu. Nihâyet, 
musiki aşkı, bilhassa klasik ma’bed musiki-

mize karşı duyduğu derin alâka, gün geç-

tikçe arttı ve onu ister istemez zamanın üs-

tadlarının meşklerinde bulunmağa sevketti. 

Önce komşusu Mahzen-i esrâr-ı musiki ve 

ser-hânende-i Hazret-i Şehriyârî denilmek-

le tanınmış Muallim İsmail Hakkı Bey’den 

sonra Balat’da Sünbüliye tarikatından Fer-

ruh Kethüda Tekkesi postnişîni, âlim, ârif 

bir zât olan Durakçı ve Mi’daciyeci Şeyh 

hâfız Kemâleddin Efendi’den meşk’a baş-

ladı. Daha sonra meşhur Turşucu Hâfız’a 

geldi. Ondan da bir hayli feyizlendi. Ayrı-

ca yine bu yolun üstâdı Deli Es’ad’tan bir 

çok Şu’ûl, Durak ve İlâhî geçti. Bunlarla da 

kalmayarak zamanın büyük şöhretlerinden 

Bala Meydancık (Hoca Kasım Günânî) Ca-

mii imamı ve zâkirler zâkiri Hâfız Hasan 

Tahsin Efendi’ye başvurdu; onun talebe ve 

çırakları arasına karıştı. Meşk arkadaşı rah-

metli babacığımla beraber Balat İmamı’nın 

derslerine aşkla, şevle geceli gündüzlü de-

vam ettiler. Hevesli çocuk, zengin istidâdı 

sayesinde hemen göze çarpar bir hâl almış, 

talebe arasında bir kıymet olarak parlamağa 

başlamıştı. Az bir zaman içinde devrin bü-

yük üstâdı Balat İmamı’ndan Zâkirbaşılık 

icâzetnâmesi almağa muvaffak oldu. Genç 

yaşta bu şerefi kazandı. Fakat hocasına say-

gısından, terbiye ve tevâzu gösterip, onun 

hayatında Zâkirbaşı postuna oturmadı. Gel-

diği ve getirildiği tekkelerde ancak onun 

karşısında peyrev (yardımcı) olarak zikri 

idareye çalışırdı.

Üzerinde ayrıca kıyâm reisliği de var-

dı. Bunun usûle göre törenle verilen izin 

Fatiha’sını daha önceden almıştı. Bu itibârla 

İstanbul kıyâmî tekkelerinde uzun zaman 
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kıyâm reisliği yaptı. Meselâ ihtişamlı, coş-

kun zikirleri ve usta zikircileri ile zamanında 

ün salmış Kubbe Tekkesi’nin kıyâm reisliği-

ni uzun yıllar en mükemmel şekli ile idare 

ve ikâme etti. Tekke’nin Kubbeliler ismi ile 

tanınmasında büyük bir âmil oldu.

Burası aynı zamanda onun kendi tek-

kesi olduğundan zikre girilmeden önce ve 

sonra şedd kuşanıp, hizmete soyunup Feyz 

Kapısı’nda Meydan Nakibliği de ediyordu.

Yaşar Baba, Gülşenî Savtları’nı da iyi bi-

lirdi. Mi’raciye bahirleri gibi iki kişi ile bir-

likte okunulan ve bir adı da Tapu Savtı olan; 

ayrı bir usûlde bestelenmiş bu ilâhîleri elde 

etmek için, mahallesindeki Gülşenîhâne’ye 

bilhassa devam eyledi. Tekkenin postnişîni 

Hasan Sezâî Efendi’nin kardeşi Zâkir İsma-

il Efendi’nin meşklerinde bulunup Savtlar’ı 

ondan geçti.

Bu şekilde yıllarını harcayarak, ne 

lâzımsa öğrenip, ortaya çıkan Yaşar 

Baba’nın yukarıda yazdığımız gibi Kıyâm 

Reisliği, Zâkirbaşılığı en başta gelmek üzere 

Devrân yürürken bir düzine ilâhî atmasın-

dan Mevlid, Mersiye ve Durak okumasına 

ve hatta kendisinden hiç umulmadığı halde, 

Ramazan’da mihrâba geçip terâvîh namazı 

kıldırmasına, Mahfil veya Maksure’de mü-

ezzinlik etmesine kadar hepsi biri birinden 

tertipli, ustalıklı ve bir başka güzellikte idi. 

Musikide nazarî bilgisi pek esaslı ve etraflı 

olmamakla beraber hiç gözden kaçmayan 

icra kudretine yetişilemiyordu. Baba’nın bu 

eşsiz tarafına, onu yetiştiren hocaları bile 

imreniyorlardı.

İstanbul tekkelerinin göz bebeği ve tek-

ke musikisinin bir tanesi sayılması sebepsiz 

değildi. İlâhî aşkın, tasavvufun zamanında 

ilk büyük mektebi ve klasik musikimizin bi-

ricik konservatuarı sayılan eski dergâhların, 

dergâhlara mahsus zikir âlemlerinin haki-

katen yüzünü güldürmüş adamdır. Yaşar 

Baba’nın Erenler Meydanı’nda bir görün-

mesi, zikrin zevkini artırır, herkese bir başka 

coşkunluk getirirdi.

Öteden beri bu işin üstâdı bilinen eski 

zâkirler, zâkirbaşılar onun bılunduğu yerde 

bu sebeple zikri açmazlar, yanına ilâhî ata-

mazlar, onun usûl ve tertibinden dışarı çıka-

mazlardı. Meşk hocaları bile unuttuklarını 

tamamlamak için Yaşar Baba’ya gelirlerdi. 

Kezâ, yıllarca ve defalarca meydan açmış, 

devrân sürmüş, zikir şekillerinin her türlü 

usûl ve erkânına vâkıf kıdemli şeyh efendi-

ler, Yaşar Baba’nın idaresi altında yürüyen 

mukâbele ve ayîn-i şerîflere ufacık bir mü-

dahalede bulunmaktan çekinirlerdi.

Zikrin usûl ve âhengini bozmamak için, 

kıyâm olsun devrân olsun, Meydan’da her 

şeyi tamamen ona bırakırlardı.

Yaşar Baba’nın klasik tarzda okuduğu 

mevlid ve mersiyeler de, ayrı bir hususiyet 

taşırdı. Bunlar onun ağzından Selef’den kal-

ma müstesna bir usûl ve tavırla dinlenilir, 

her nağmesinde bir başka eda, kulak zevkini 

okşardı.

Hele, yumuşacık tatlı sesi ile mersiye 

okuyuşları bambaşka idi. Ehl-i Beyt’e vur-

gun Ca’ferî mezhebi mensubu İranlı Müs-

lüman kardeşlerimizi bu yanık ve oynak 
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hançeresi ile kendisine hayran etmekteydi. 
Onlarca mâtem ayı olarak bilinen muhar-
remlerde Yaşar Baba’yı Vâlide Hanı’na gö-
türürler; ta’ziye meclislerinde o mersiyesini 
okur iken karşısında diz çöküp bükâ ederler 
(gözyaşı dökerler), kendilerinden geçerler-
di. Çünkü Baba’nın Mersiyehânlığı Fethi-
yeli Nezihî Bey’e benzerdi. Okuyuşları tıpkı 
onunki gibi yürekten gelir, yüreklere işlerdi 
ve taklid edilemeyecek bir şekilde idi.

İstanbul Bektaşî tekkelerinde âdet ol-
duğu üzere, Sâfî Baba Mersiyesi’ni, diğer 
tekkelerde ise, Yazıcıoğlu Mersiyesi’ni oku-
duğu halde usûl ve tavırlarını birbirine ka-
rıştırdığı görülmezdi.

Yaşar Baba’nın zâkirliğinde ve zikri ida-
re etmek hususundaki büyük başarısında 
peyrevlerinin çok önemli hizmet ve yardım-
ları olduğunu unutmamak lâzım gelir...

Zikirlerin mükemmeliyeti bir yerde an-
latılırken; ‘Üsküdarlı Kemâl’in reisliğinde 
ve Yaşar Baba’nın idaresinde’ deniliyordu. 
Yaşar Baba’nın ‘acâîb’ denilecek tuhaf taraf-
ları da vardı. Zikri açarken ayakta okudu-
ğu münâcâtdan başka, şuûl ve ilâhîlerden 
çoğunu sonuna kadar okumazdı. Bu fena 
alışkanlığı yüzünden baş tarafını atıp da, alt 
tarafını bilerek veya bilmeyerek yarıda bı-
raktığı yahut sonunu getiremediği eserleri, 
ekseriya peyrevleri tamamlar; sezdirmeden, 
aksatmadan zikri yürütmeğe çalışırlardı. 
Bunun içindir ki Yaşar Baba’nın karşısında 
peyrevlik etmek, herkesin başarabileceği bir 
iş değildi. Her zâkir, hatta zâkirbaşı buna 
kolay kolay cesâret gösteremezdi. Bir def’a 
musiki-şinas olmak (iyi musiki bilmek) 

mutlaka şarttı. Zengîn mahfûzâta mâlik bu-

lunmak da lâzım geliyordu.

Kendisi ilk zamanlar Üsküdarlı Hâfız 

Fahrî Efendi’ye peyrevlik etmişti. Onun 

musiki bilgisinden kâfî derecede faydalan-

dıktan sonra, Balat İmamı’na gelmiş, ondan 

öğrendikleri ile bir kat daha olgunlaşıp, bir 

Yaşar Baba olmuştu.

İstanbul tekkelerinin tanınmış kıyâm 

reislerinden Şeyh Hilmî merhum, zamanın 

belli başlı zâkirleri ve kıyâm reisleri için tut-

tuğu not defterinde, Yaşar Baba hakkında 

şunları söylüyor:

‘Baba Erenlerimiz, birinci sınıf 

zâkirlerinden ve yerine konulamayacak en 

birinci zâkirbaşılardandır. Hakkıyla Bülbül-i 

Gülistân-ı Tekâya olduğu cümlenin malu-

mudur. Her vech ile şüpheden vârestedir. 

Kendisi hem kıyâmî hem devrânîdir. Aynı 

zamanda mersiyehândır.

Bâhusûs, tavrına, edâsına dayanıl-

maz. Yanında çok kimse dikiş tutturamaz. 

Halaka-i zikre riyâset ve idaresi ile de ayrı-

ca meşhur ve mümtâzdır. Zira bir zâkirbaşı, 

riyâset kudretini hâiz değilse -her ne kadar 

başta bulunsa- mutlak kusuru vardır; zik-

re lâyıkı ile intibâk edemez. Bu kıymetli 

zât-ı şerîf her ikisini câmi’ bulunduğundan 

postunda hâkim ve yektâdır. Meydân-ı 

Evliyâullah’ta vücudu ile iftihâr olunan 

zevât-ı nâdiredendir.’

Eski güzel terim ile söylemek lâzım ge-

lirse, Yaşar Baba’mız -Hilmi’nin de belirt-

mek istediği gibi- kendi çapında ve çağında 
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(Sultânu’z-Zâkirîn) denilmeğe hakikaten 

pek lâyık olmuş adamdı. Defterler dolusu 

ilâhî mecmuâsından başka, kafasının arşi-

vinde çeşitli besteleri ile derlenmiş binlerce 

eser onun ölümü ile beraber toprağa girdi. 

Zamanında hiç bir zâkirden göremediğimiz 

o müstesna tavrından, örnek bilinen edâ ve 

üslubundan, hele Kıyâm Tevhîdi açılırken o 

kıvrak sesi ile okuduğu Münâcâtın başında-

ki ‘Yâ Mevlânâ’ sından şimdi elimizde kalan 

yalnız hazin bir hâtıradır. Ne yazık ki, o da 

zamanla kaybolmak üzere bulunuyor.

Kendisi de bir tekke çocuğu olan, bir va-

kitler tekke şeyhliği ve zâkirliği de etmiş bu-

lunan pek değerli dostum ve meslekdaşım 

Saadeddîn Nüzhet merhum, bundan dolayı 

büyük bir vukûf ile yazdığı ‘Türk Musikisi 

Antolojisi’ isimli tamamlanmamış eserinin 

birinci cildinde Yaşar Baba’nın kıymet ve 

meziyetleri hakkında kısa da olsa aynı şey-

leri tekrarlamakta ve onun mersiyehânlığını 

pek çok takdir eden İran hükümetinin ken-

disine Şîr-i Hurşîd nişânı verdiğini yazmak-

tadır…

Yaşar Baba’nın Tarikat Tarafı

İlk intisâbı Halvetiye’nin Sünbüliye ko-

lunadır… O zamanlar, henüz 23 yaşlarında 

yakışıklı bir delikanlı olan ve ‘Hâfız Yaşar’ 

ismi ile bilinen, geleceğin Babaerenleri ilk 

defa eniştesi Şeyh Arif Efendi’nin elinden 

çeyizlendi. Ondan tekbirli bir arâkiye giydi. 

Bu itibârla Baba’nın tekkeye bağlı bir der-

viş olarak ilk defa zikir halkasına oturması, 

deverâna girmesi bu dergâhın meydanında 

oldu.

Burada gereken tarikat terbiyesini gör-

dükten, nasîbi kadar feyzi aldıktan sonra, 

Kâdirî şeyhleri içinde mübarek bir şahsiyete 

sahip olarak bilinen ve İstanbul’da şöhret 

yapmış Müştakzâde Şeyh İbrahîm Edhem 

Efendi ile tanıştı… 

Yaşar şeyhe gönül verdi. Şeyh de Yaşar’a 

bir ‘gül’ verdi.

Kâdirî tarikatının ananevî mübarek bir 

nişânı olarak başta taşınan ve çiçek motifi 

şeklinde yedi renk ham ibrişim ile işlenen 

bu ‘gül’ü, Yaşar ‘arâkiyesinin tepesine dikip, 

başının üstünde gezdirdiği zamanlar Gavs-ı 

A’zam bendesi idi. Kâdirî fukarâsından 

(dervişlerinden) Yaşar Dede olmuştu.

Şeyh Edhem Baba’nın Hicrî 1304 ta-

rihinde vefatı ile Yaşar Baba tarikat yeti-

mi olarak ortada kaldı. Sülukunu tamam-

lamak için hemen Unkapanı’nda, Salih 

Paşa mahallesi Yeşil Tulumba sokakta yer 

alan Rufâiye’den Şeyh Abdülhalîm Efendi 

Tekkesi’ne gitti. Yeniden oranın postnişîni 

ve Üskübî Camii ve mahallesi imamı Hacı 

Hâfız Mustafa Muhyiddîn Efendi’nin teslîk 

ve terbiyesi altına girdi. Kısa bir süre içinde 

o da Cemâl yurduna yürüyüp vefat edince, 

Fatih çevresinde-Kadıçeşmesi’ndeki Müftî 

Hamamı Tekkesi’ne başvurdu.

Kiliseden çevrilme tarihi bir ma’bed olan 

bu dergâhın son münevver şeyhi Mustafa 

Râşid Rahmî Efendi yaş ve kıdem itibâriyle 

zamanının Şeyhu’l-Meşâyihi (Şeyhler Şeyhi) 

sayılıyordu.



68

ALEVİLİK  ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Yaşar, bu sefer de bu muhterem zâtdan 

tecdîd-i vuzû’ eyledi.

Derece ve mertebeleri, usûlüne göre za-

manla birer birer geçip tamamladıktan sonra 

Râşid Efendi Hazretlerinden Rufâî tâcı giydi 

ve hilâfetnâme aldı. Bu sûretle Sünbülî der-

vişi, Kâdirî dedesi, Hâfız Yaşar, artık teslik 

ve irşada ehliyetli, icra-yı meşihata me’zun 

(Tarikat yaymaya, meydan açmaya, derviş 

alıp yetiştirmeye, hususiyle âyîn-i şerîf ic-

rasına izinli ve yetkili) bir Rufâî halifesi ve 

şeyhi olmuştu. Başına, Rufâîlere mahsus si-

yah şemle (sarık) sarıyordu.

Yaşar Baba’nın Bektaşîliğe Girişi

Yaşar Baba’nın Bektaşîliğe girişi, 

Fethiye’de Mehmed Ağa caddesindeki evin-

den Eyüb’e taşındığı yıllara rastlar. Bu tari-

katte ilk talibliği ve nasîbi Üsküdarlı Büyük 

Tevfîk Efendizâde Ziyâ Baba’dandır. Aynı 

zamanda ilmiyeden bulunması münase-

betiyle kendisine ‘Ziya Molla’ da denilen 

Ziyâ Baba, Üsküdar’da, İnâdiye çevresinde 

eski menzilhâne yokuşunda (Şimdiki Kara-

ca Ahmed Caddesi) meşhur Rufâî âsitânesi 

(Perşembe Tekkesi)’nin postnişîni bulunu-

yordu.

Hakikaten yüksek görüşlü, tahsilli, 

bilgili, olgun, uyanık, hâl ve gönül ehli bir 

insandı. Rufâîlik ile Bektaşîliği şahsında ko-

layca birleştirmiş, bunları birbiriyle kaynaş-

tırıp yol kardeşi etmişti. Bunlar aksatmadan 

kol kola gezdirmesini pek iyi biliyordu.

Yazları olunca yakacıkta bulunan diğer 

kendi tekkesine gider; bazen de Eyüb’e ge-

lir, kendisini hasretle bekleyen dostlarında 

misafir kalırdı. Yaşar’ın Ziyâ Baba ile tanışıp 

anlaşması bu tarihlerde başlar.

Ziyâ Baba Eyüp’de Eski-Yeni Camii 

şerîfinin karşısındaki evinde oturduğu za-

manlar Yaşar, Ziyâ Baba’dan nasîplenmek 

arzusuna düştü.

Kubbe Tekkesi’nde zikir arkadaşı ve 

pîrdaşı, sonra halifebaba olan Postacı Girit-

li Ali Cemâlî ile Ziyâ Baba’ya gelip, ondan 

nasîp aldılar. İkisi birden onun ikrar bendesi 

oldular. Bu nasîplenme neş’esine daha son-

ra başkaları da katıldı.

Nakşibendiliğin kolu olan Hâlidîlerden 

ve katı sofulardan başka; Alevîler-Bektaşîler 

başta olmak üzere bütün tarikat mensupla-

rınca Muharrem ayı, Mâh-i Mâtem (Mâtem 

Ayı) olarak bilinir. İlk günlerinden Safer ayı-

nın sonuna kadar bütün tekkelerde İmam 

Hüseyin’in ve Kerbelâ Şehîdlerinin müba-

rek ruhlarını ta’ziye için mersiyeler okunur, 

kurbanlar tığlanır (kesilir), aş pişer, âşure 

kaynar, gelene gidene, hele fakir fukarâya 

bu Ali sofrasından, İmam Hüseyin çorba-

sından bol bol dağıtılır, bol bol cünbüşlenilir 

(yenilir)di.

Zamanının birinci sınıf 

mersiyehânlarından biri olan Yaşar Baba’yı 

bu münasebetle İstanbul tekkelerinde pay-

laşamazlardı.

Şehrin Bektaşî tekkeleri içinde en eski-

si ve mücerred koldan gelenlerin ilki olan 

Merdivenköy Şahkulu Sultan Tekkesi’ne de 

Yaşar Baba’yı mersiye okutmak üzere bil-



2014 / Yıl: 4 Sayı: 8

69

hassa davet ederlerdi. Zâten eski dostu ve 

bu işlerde rehberi Ali Cemâlî de oradaydı. 

Ayn-i Cem’lerde, tekkenin aşevinde (matba-

hında) aşçılık ediyordu. Onun ısındırmasıy-

le Yaşar’ın gönlü tekkeye yatmıştı. Bu iki ve-

sileyle, biraz da kendi isteğiyle oraya gidip 

gelirken, dergâhın postnişîni ve Bektaşîlik 

edebiyatının son mühim simâsı Mehmed 

Ali Hilmî Dedebaba’nın huzuruna çıktı; on-

dan nazar ve teveccüh gördü. Bu neş’e ile 

onun meydanında bir süre pervânelik etti, 

hizmetinde bulundu.

Erenler eşiğinde, yol erkânında böylece 

gereken vazifeleri, vecîbeleri kusursuz ola-

rak görüp bitirdikten sonra, o vaktin hali-

febabası ve Çamlıca Tekkesi postnişini Ali 

Nutkî Baba’dan -yine Ali Cemâlî ile bera-

ber- babalık icâzetnâmesini alır.

Yaşar Baba, başındaki Rufâî tâcının 

üstüne bu defa yine siyah destarlı, edhemî 

terkli (on iki dilimli) bir Bektaşî fahri (tâcı) 

geçirmiş bulunuyordu. Bu sûretle zâkirbaşı 

postundan, Rufâî şeyhliğinden Bektaşî ba-

balığına geçen Yaşar Baba, kendi meydanını 

da nasîplendiği ilk yer olan Eyüp’te açtı.

Eyüp-Bahariye caddesinde, 16 Mart 

Şehitleri’ni biraz geçince, hemen gelen birin-

ci evi ilk refîkası Nazmiye Hanım’ın parası 

ile satın almış, bir müddet sonra burasını bir 

Bektaşî zâviyesi haline getirmişti. İki katlı, 

sarı badanalı, yarı ahşap, yarı kârgir olan bu 

evin yanı ve arkası, yukarı yamaçtan inen 

geniş mezarlığın etekleriyle çevriliydi. Karşı 

sırasında develerin geviş getirmesi dışarı-

dan duyulan meşhur Deveciler Hanı vardı. 

Eski Eyüplüler buralara Atmaca Mevkii di-

yorlar.

Zâviyenin yanıbaşında yatan ve türbesi 

ziyaretgâh olan; mazanna-i kirâmdan -kera-

metleri zahir olmuş büyük velîlerden- Sü-

leyman Veliyuddîn ismiyle buraya ‘Süley-

man Veliyuddîn Baba Tekkesi’ denildi.

Yaşar Baba, bu dergâhın alt katında 

haftada bir açtığı Meydan’da aşka düşmüş 

muhibbler, canlar uyandırdı. Dervişler ye-

tiştirdi.

Ziyâ Baba ahirete intikal edince, ondan 

nasîp almış olanların hepsi Yaşar Baba’ya 

geldiler.

Ziyâ Baba’nın yanında rehberlik vazife-

sini yapmakta bulunan Ali Cemâlî de bura-

da aynı şekilde Yaşar Baba’nın rehberliğini 

yapıyordu. Nasîpli canlardan bir kısmının 

-Bektaşîlik icâplarına göre- teslik ve terbiye-

sini üzerine almıştı.

Süleyman Veliyuddîn Zâviyesi pek 

harâb hale gelince, Yaşar Baba Eyüp sırtla-

rında, Gümüşsuyu Tepesi’ndeki Karyağdı 

Baba Tekyesi’ne geçti. Buranın postnişîni 

Kıyâm zâkirlerinde ve güzel Durak oku-

ması ile tanınan, Hâfız Baba lakâplı Şişman 

Mehmed Salih Baba’nın 1332’de vefatından 

sonra, aynı vazifenin başına Yaşar Baba ge-

tirildi. Tekkenin şeyhliğine önceleri vekâlet 

etti. Sonra asil oldu.

Bu tarihî tekkede kaldığı müddetçe ‘De-

mine, devrânına muhabbetler’ yapmakta, 

‘erkân sürmek’te devam eyledi. Tanınmış 

tanınmamış birçok kimseye Bektaşîliği aşı-
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ladı; dergâhına gelenleri boş çevirmedi, na-

sipsiz bırakmadı.

Yaşar Baba muhteşem zâkirbaşılığının 

yanında takdir edilmekteki çelebî halleri 

ile de tam bir İstanbul Efendisi’ne benzer-

di. Terbiyeli, edepli, sâkin ve soğukkanlı 

bir insandı. Karşısında kim olursa olsun 

‘Efendim’siz konuşmazdı. Sinirlendiği za-

manlarda bile ağzından kötü bir söz çıktı-

ğı duyulmamıştır. Muâşeret irfânı, nezâket 

duyguları bu derece yüksek ve yürektendi. 

Çok da sabırlı ve tahammüllü idi. Tekkele-

rin sırlanmasından (kapatılmasından) sonra 

sıhhat ve neş’esini kaybetmişti. Üzüntüleri 

arttıkça rahatsızlıklarda biribirini takib edi-

yordu. Takatsiz, mangırsız kalmıştı. Gine de 

kendi üzüntüsüyle başkasını meşgul etmek 

istemediğinden kimseye hâlinden şikâyette 

bulunmazdı. Üstelik neş’eli görünmeğe ça-

lışırdı. Zira onun nazarında huzur bozmak, 

neş’e kaçırmak en büyük günah sayılırdı.

Devir görmüş, umûr görmüş bir insan-

dı. Hâfızasında zamanla toplanmış bir hayli 

hâtıra vardı. Bu itibârla çok fıkra ve hikâye 

bilirdi. Son çağların meşhur şahsiyetleri-

ne âit bilhassa eski zâkir, bestekâr ve tek-

ke şeyhlerine âit kafasında sıralanmış çoğu 

duyulmamış bilgi ve görgüler icâbında bir 

kitap olabilecek zenginlikte idi. Ne yazık ki, 

bunlar, vaktiyle kendisinden tesbit edileme-

di. Nüktedanlığı, hâzırcevâplığı da ayrı bir 

âlemdi. Kendisinden de şu fıkrayı anlatır-

lar:

Ramazan’da müezzinbaşılığını yap-

tığı Çiftesaraylardan kendisini alıp 

terâvîh kıldırmak üzere Amîne Sultan’ın 

Arnavutköyü’ndeki yalısına götürürler. İlk 

gece namazı bildiğimiz şekilde kıldırır. Her-

kesi memnun eder, teşekkür kazanır. Birkaç 

gece sonra terâvîhi kıldırırken Fatiha’dan 

sonra okunması gereken âyeti hatırlayamaz. 

Ne yaptı ise toparlayamaz. Sezdirmemek için 

aklına gelen şu’ûl isimli Arabî ilâhîlerden 

bir parça okuyup rükû’a varır, işin farkına 

varanlar, namazdan sonra: ‘Yahû bunu ne-

reden çıkardın Baba Erenler? Hemen cevâbı 

yapıştırır: ‘Kur’ân’ı her gece okuyup da israf 

edecek değilim ya! Bir gece de böyle olsun! 

Hem bir de değişiklik olur! dedi. Gülmekten 

katılırlar.

Son yıllarında hayatı çok sıkıntı içinde 

geçiyordu. Aktör Şâdî Bey bu eski üstâdını 

himâyesi altına alıp Şehzâdebaşı’nda işletti-

ği Ferah tiyatrosunda ona küçük bir vazife 

verdi.

Tiyatroya gelenlerin biletlerini yakı-

yor, salonda yerlerini gösteriyordu. Fakat 

bu iş ona ağır geldi. Yapamadı, dayana-

madı nihâyet bir şeker bayramı (Ramazan 

Bayramı)’nın arafe gününe rastlayan 17 

Kânûn-i Sânî (Ocak) 1934 tarihinde akşam 

ezanı ile yatsı arası kendi muhiblerinden 

Mübâşir Nihâd Baba’nın evinde, bir mu-

habbet sırasında birden göçüverdi. Birkaç 

dakika önce de, bu âleme vedâ etmek üzere 

olduğunu seziverir gibi olmuştu.

Cenâzesi kendi evine getirilip, iki gün 

bekletildikten sonra bayramın ikinci günü 

hiç umulmayan çok az bir cemaat ile kaldı-

rılıp, öğle namazı akabinde Eyüp Hazret-i 
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Hâlid Camii’nde kılındı. Gümüşsuyu 

sırtlarında Zeyneb Hatun mahallesinde, 

postnişîni olarak bulunduğu Karyağdı Baba 

tekkesi çevresine sırlandı. Yaşı yetmişti.

Yaşar Baba kadın-erkek 28 kişiye nasîb 

verdi… İki zâta da reislik kaşesi vermişti… 

Yaşar Baba’nın divitçi ustası Savaklar’da 

Yeni Mahalle (Hacı Hüsrev) Camii’nin ima-

mı Hâfız Cemîl Efendi idi” (Revnakoğlu, 

1965: 250-253).

Abdülbaki Gölpınarlı’nın dedesi İbra-

him Dede’nin de Yaşar Baba’dan nasip aldı-

ğı ifade edilmektedir (Haskan, 2008: 110).

Bursa Mısrî Dergâhı son post-nişîni 

Şeyh Mehmet Şemseddîn Efendi’nin oğlu 

Mehmet Fehâmeddîn Efendi bir mektubun-

da Yaşar Baba’nın zakirbaşılığı ve manevi-

yatı konusunda şu dikkat çekici bilgileri ak-

tarmaktadır: 

“Yaşar Baba Bursa’ya teşriflerinde; bi-

zim dergâhta zâkirbaşılık yapan Kâzım Efen-

di kendisiyle tanışırlarmış ve Baba’nın zât-ı 

âlîlerine yazdığım ‘Na’t-ı Alî Aleyhisselâm’ı 

Kâzım kendisine okur ve kâğıdı kendisine 

verir. Hazret bir gecede bu na’tı ezberler ve 

Cuma günü Kıyâm Tevhîdi’nde kendilerine 

has bir tarzda okurlar, ‘Yâ Alî’ derken her-

kes başka bir hâlet-i ruhiye içerisinde bulu-

nurdu ki, bunu kalemle ifâde etmeğe imkân 

yoktur. Ancak bu feyz-i ma’neviyi duyanlar, 

o aşk ile sermest olanlar idrâk ederler. Bil-

mem ama Hazret bulunduğu dergâhlarda 

ve idare ettiği Kıyâm Tevhîdleri’nde bu haz-

zı duymamıştır diyebilirim.” (Yüksel, 2005: 

221)

Görüldüğü üzere diğer Bektaşi tekke-

lerinin pek çoğunda olduğu üzere Karyağ-

dı Baba Tekkesi’nde de tasavvuf müziği ve 

şiiriyle ilgilenen kişiler yetişmiştir. Nitekim 

İhlasî Mehmet Baba’nın şiirler söylemesi, 

Hafız Baba’nın divan oluşturabilecek kadar 

şiir yazması ve Yaşar Baba’nın İstanbul’un 

önde gelen zakirlerinden olması bu tekkenin 

dini hayata olduğu kadar İstanbul’un kültür 

ve sanat hayatına da katkılar yaptığını gös-

termektedir (Şahin, 2013, 66-67).

8. 1925 SONRASI KARYAĞDI 

BABA TEKKESİ

1925’te tüm tekke ve türbelerinin kapa-

tılması hadisesinden Karyağdı Baba Tekkesi 

de etklenmiştir. Ancak bazı Bektaşilerin bu 

tarihten sonrada gizlice burada toplantılar 

düzenledikleri anlaşılmaktadır. Zira elimiz-

deki bilgilere göre 1925 sonrası Manastır kö-

kenli Hüseyin Baki Baba (Hüseyin Mazlum) 

bu tekkede bir süre faaliyet göstermiştir. Bu 

sırada çoğu Arnavut kökenli Bektaşi aileler 

tekkeyi ziyaret etmişlerdir. Bu ziyaretler ge-

nellikle haftasonları kadınların ve erkeklerin 

ayrı ayrı ziyafet sofraları kurmaları şeklinde 

gerçekleşmiştir. Nitekim 1936’da Karyağ-

dı Tekkesi mensuplarının bir polis baskını 

sonucu tutuklandıkları şüpheli de olsa ifa-

de edilmektedir. Bununla birlikte insanlar 

Karyağdı Baba’nın mezarını ziyaret etmeyi 

sürdürmüşler, hatta orada kurbanlar kesip 

mum yakmayı gelenek haline getirmişlerdir. 

Dahası Nicolas Vatin ve Thierry Zarcon’un 
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ifadesne göre burada yılda bir kez, aşure 

gününden sonra düzenlenen ve hep aynı 

adamın rehberliğinde getirilen çarşaflı ka-

dın topluluğunun hac ziyareti söz konusu 

olmuştur. Hüseyin Mazlum Baba’nın toru-

nu Naciye Karadağ kendisinin mücerred ol-

madığını ve 1940’ların başında vefat ettiğini 

haber vermektedir (Zarcone, 1994-IV: 476; 

Vatin-Zarcone, 1999: 150-151)16. 

Daha sonra tamamen terkedilen ve ko-

nak özelliğine sahip olan Karyağdı Baba 

Tekkesi 1978 yılında bir yangın geçirmiş, 

tekkenin önemli bir bölümü harap olmuş, 

geriye sadece selamlık ve harem bölümleri 

kalarak oralar da günümüze kadar mesken 

olarak kullanılmıştır (Zarcone, 1994-IV: 476). 

Ayrıca bugün tekke arazisinin bir bölümün-

de otel ve çaybahçelerinin bulunduğu bilin-

mektedir.

M. Baha Tanman 1994 yılında tekkenin 

son durumunu ve mimari özelliklerini şöyle 

anlatmaktadır: 

“Karyağdı Tekkesi, Eyüp semtinin, ko-

num ve manzara itibarıyla en avantajlı ye-

rinde, takın bir tarihe kadar İstanbul’un 

gözde mesirelerinden olan İdrisköşkü mev-

kiinde yer alır. Geçirmiş olduğu yangından 

ötürü kısmen kalıntı düzeyinde günümüze 

intikal eden son binaları, Vak’a-i Hayriye’de 

yıktırılan Bektaşî tekkelerinin ihya edildi-

16 Nicolas Vatin 1991 yılında Hüseyin Mazlum 
Baba’nın torunu Naciye Karadağ ile görüşmüş, Kara-
dağ bu görüşmede kendini Karyağdı Baba Tekkesi’nin 
“son dergâh şeyhi Hüseyin Mazlum’un torunu olarak 
tanıtmıştır.” (Vatin-Zarcone, 1999: 144).

ği Abdülaziz dönemine (1861-1876) aittir. 

Tekkenin en önemli bölümlerini (meydan 

evi, aşevi, selamlık, derviş hücreleri vb) ba-

rındıran ve yıkıntı durumunda olan esas 

binanın cümle kapısı Haliç’e bakan doğu 

cephesindedir. Kesme küfeki taşından örül-

müş olan bu kapının üzerinde, ‘cihannü-

ma’ veya “köşk’ niteliğinde, muhtemelen 

şeyh odası olarak kullanılan bir mekânın 

bulunduğu bilinmektedir. Makedonya’da, 

Kalkandelen’de (Tetova), önemli Bektaşî 

merkezlerinden Harabatî Baba Tekkesi’nde 

de bu tür bir köşkün daha eski bir örneği-

ni görmek mümkündür. Günümüze ancak 

moloz taş örgülü temel duvarları ile aşevi-

nin geniş, kemerli ocağı ulaşabilen, tek katlı 

ve ahşap olduğu anlaşılan bu yapının pla-

nını restitüe edebilmek imkânsız gibidir. 

Arsanın kuzey kesiminde yer alan avlunun 

ortasında 1319/1901’de tekkenin muhip-

lerinden Mustafa Şevki Efendi tarafından 

inşa edilmiş olan sarnıcın, silindir biçimin-

de, mermerden yontulmuş bileziği yer al-

maktaydı. Ta’lik hatlı kitabe kartuşlarıyla 

donatılmış olan bilezik 1992’de çalınarak 

Çukurcuma semtindeki bir antikacıda satışa 

sunulmuştur. Avlunun doğusunda yer alan 

küçük hazirede, tekkenin bânisi Karyağdı 

Baba’nın tarihsiz mezar taşı başta olmak 

üzere, bazı şeyhlerin ve mensupların kabir-

leri bulunmaktadır. Karyağdı Baba’ya ait şa-

hide Horasanî (elifî) türde bir Bektaşî tacı ile 

donatılmıştır. Avlu girişi üzerinde yer aldığı 

tahmin edilebilen ve tekkenin adını belirten, 

sülüs hatlı, tarihsiz kitabe halen hazire du-
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varına dayalı olarak durmaktadır. Arsanın 

güney kesiminde, yüksek duvarların kuşat-

tığı bir bahçenin içinde yükselen ahşap ha-

rem binası bir eski İstanbul konağı görünü-

mündedir” (Tanman, 1994-IV: 476) .

Günümüze sadece haziresindeki yıkık 

dökük mezar taşları ve çevresindeki gece-

kondular kalan Karyağdı Baba Tekkesi’nin 

yakın zamanda vefat eden Derviş Hüseyin 

isminde bir türbedarı vardı. Aslen Tokatlı 

olan Derviş Hüseyin hoş sohbet biriydi. Bu 

bilgiyi veren A. Yılmaz Soyyer tekkenin son 

durumunu, hissiyatıyla birlikte şöyle anlat-

maktadır:

“Tekkenin arka tarafı meydanevidir. 

Daha doğrusu meydanevi harabesi. Burası 

boyu uzunca dikdörtgen bir yerdir. Artık 

üzeri açık olan bu mekânda yalnız otlar de-

ğil ağaçlar da bitmiştir. Necib Baba’nın, Sa-

lih Baba’nın, Yaşar Baba’nın ayin-i cemler 

icra ettiği, muhabbet sofraları kurduğu bu 

mekân artık çiçeklerin ve kuşların barınağı 

olmuştur. Meydanevinin pencerelerinden 

biri Haliç’e açılır ve Altınboynuz inanın ki 

en güzel bu pencereden görünür. Muhar-

rem geldi mi bütün Bektaşi türbeleri gibi 

burası da şenlenir. Niyaz için gelen canlar 

içlerindeki matemin ıstırabını Karyağdı 

Ali Baba’yla paylaşırlar. Güzel demlerdir o 

demler. Tekkenin kimsesizliğini paylaşıştır. 

Tarihinin kayboluşuna kayıtsız bir devlete 

sessiz ve gönülden bir isyandır. Buraya yıl-

lardır her İstanbul’a gidişimde giderim. Her 

görüşümde biraz daha tarihe gömülen bu 

muhteşem mekân, yeniden topluma kucak 

açacağı günleri beklemektedir. Geçen yıl gi-

dişimde, duvarın kenarına dikilmiş bir lev-

hadan Şahkulu Sultan Vakfı’nın bir araştır-

ma kazısıyla bu kültür mirasını ihya edece-

ğini öğrendim” (Soyyer, Erişim 10.03.2015).

9. KARYAĞDI BABA-HAFIZ 

BABA TEKKESİ HAZİRESİ, 

KİTABELER VE HAZİRE 

ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

1826 yılında Bektaşi tekkelerinin kapatıl-

ması ve hatta yıktırılması emredilirken tür-

be mahallerine dokunulmaması istenmiştir. 

Bu münasebetle pek çok Bektaşi türbesi ve 

mezarı günümüze ulaşmıştır. 

Karyağdı Baba Tekkesi’nin 2005 yılı 

içerisinde kaybolduğu ifade edilen avlu ka-

pısı kitabesi en son hazire duvarına dayalı 

olarak duruyordu. Mermerden olan bu lev-

ha üzerindeki kitâbe metni iki daire içine 

sülüs ile yazılmıştı. Kapı kitabesi şöyleydi: 

“El-cûd mine’l-mevcûd Karyağdı makâma 

izzet ile kış yaz sırr-ı nükhet ile kuddise 

sirrehü’l-vedûd” (Tanman, 1994-IV: 476; 

Vatin-Zarcone, 1994-IV: 475-476; Haskan, 

1996: 111; Yüksel, 2005: 217).

Ayrıca Karyağdı Baba Tekkesi’nin önün-

de tekkenin muhibbânından Mustafa Şevkî 

Efendi’nin Hz. Hüseyin’in ruhu için (Şahin, 

2013: 61) sebil olarak inşa ettirdiği bir sarnıç 

(kuyu) bulunuyordu. Maalesef bu sarnıcın 

bileziği 1992 yılında çalınıp Çukurcuma’da 

antikacı Muzaffer Gülmez’in dükkânında 

satışa sunulmuştur. Sözü edilen sarnıcın da-
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ire kesitli ve sade görünümlü bileziğinin ön 

ve arka yüzünde iki kitabe vardı. Bu kitabe-

ler şöyledir: 

“Ön Yüz: Karyağdı Baba dergâhı 
muhibbânından Mustafa Şevkî Efendi’nin 
inşâ eylediği sarnıcın hasenatından geçmiş-
lerinin ervâhları ve cümle ehl-i imânın rûh-ı 
revânları şâd u handân ola.

Arka Yüz: Efdalü’l-a‘mâli sakiyü’l-mâi 
buyurmuşdur Resûl. Su sebîlillâh li rûhi’l-
haseneyn ola kabul fi gurre-i Şa‘bân sene 
1319 (13 Kasım 1901)” (Tanman, 1994-IV: 
476; Yüksel, 2005: 217).

Öte yandan Karyağdı Baba Tekkesi 
haziresinde on dört kabir tespit edilmiştir. 
Bunlar tekkenin banisi Karyağdı Mehmet 
Ali Baba ile tekkede post-nişinlik yapan ba-
balara veya muhibbana ait kabirlerdir. Bazı-
ları tarihsizdir (Yüksel, 2005: 218-220). 

Tekkenin banisi Karyağdı Mehmet Ali 
Baba’nın kabri tekke haziresinde olup, et-
rafı parmaklıkla çevrilidir. Elifi tâclı, kalın 
ve silindirik şahidesindeki tarihsiz kitabesi 
şöyledir: 

Baş Taşı (Elifî Tâclı): Kutbü’l-ârifîn 
gavsü’l-vâsılîn. Hazret-i Karyağdı Esseyyid 
Mehmed Ali kuddise sirruhü’l-celî (Haskan, 
1996: 109)

Ayak Taşı: Hüve’l-mu’în. Sâdât-ı sülâle-i 
Kâzımiyye’den Horasânî Karyağdı Ali Baba 
kuddise sirruhü’l-celiyyü’l-a’la” (Yüksel, 
2005: 219).

Tekke haziresinde post-nişinlerden 
A’rec (Topal) Abdi Baba’nın da mezar taşı 

bulunmaktadır. Onun da kitabesi tarihsiz 

olup şu şekildedir: “Hû. Hazreti Şeyh Sâfî. 

Sülale-i tâhirelerinden Esseyyid Mehmed 

Abdî Baba ruhu içün fatiha” (Yüksel, 2005: 

219).

Karyağdı Baba Tekkesi’ni 1826 sonrası 

yeniden inşa eden ve faaliyete geçiren Meh-

met Necib Baba’nın mezarı da hazirededir. 

Mezar taşı kitabesi şu şekildedir: “Hû Dost. 

Karyağdı Baba hazretlerinin dergâhı post-

nişîni Mehmed Necîb Baba’nın rûh-ı revânı 

şâd u handân ola fi 28 Şubat 1291 (11 Mart 

1876)” (Haskan, 1996: 111; Yüksel, 2005: 

219).

Yine Karyağdı Baba tekkesinde uzun 

süre post-nişinlik yapan Hafız Salih Baba’nın 

mezarı hazirededir. Mezar taşı kitabesi şöy-

ledir: 

“Ön Yüz: Huvellah. Ey âşıkân ey 

sâdıkân cism-i unsur-i fâni-yi cihân. Sanma 

kalır bunda gelen bâkî kalır Allah hemân. Bu 

âleme geldin ise haşr u neşre etme gümân. 

Bul sırât-ı müstakîmi Mevlâ sana etsin ayân. 

Arifâne nazar ile lâ-yemutû mü’min olan. 

Fahr-ı âlem Mustafa’ya ümmet olan buldu 

dermân. Şah Aliyyü’l-Murtazâ’nın evlâdına 

kurban olan. İçen hayât-ı Hızır’dan hayyü’l-

ebed olur ol cân. Hâfız sana mu’în olur pîrin 

Hacı Bektâş  Balım Sultân. Tarihimi dedim 

kendim ‘inna ileyhi râci’ûn’. 

Sağ Taraf: Karyağdı Ali Baba türbedârı 

ve seccâde-nişîni Hâfız Mehmed Sâlih Baba 

merkad-i me’vâsıdır cümle ehl-i imân ile 

rûh-ı revânı şâd u handân olsun mevlûdu 

sene 1263 (1846-1847).
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Sol Taraf: Divân-ı Aşk sâhibi Hâfız Baba 

irtihâli sene fî 29 Kânûn-i Sânî 1332 (11 Şubat 

1917)” (Yüksel, 2005: 219; Şahin, 2013: 86).

Diğer mezarları tarih sırasına göre şu 

şekilde sıralamak mümkündür. Bunlardan 

ilki Hüseynî tâclı ve 1812-1812 tarihli olup 

Debbağ Süleyman Baba’ya aittir. Kitabesi 

şöyledir: “Allah Hû. Bende-i Al-i Aba merd-i 

mücerred Debbâğ Süleyman Baba ruhu içun 

fatiha 1227 (1812-1813)” (Yüksel, 2005: 220).

Yine Hüseynî tâclı Musa Baba’ya ait 

olan mezar 1817 tarihlidir. Kitabesi şu şekil-

dedir: “Hû Dost. Musa Baba kim ol bende-i 

Al-i Abâ. Tarîka hizmet eyleyib olmuş idi 

pür-safâ. Nice yıllar kanmıştır bu tarîkın 

zevkine. Hemân mahrum etmeye ol Hazret-i 

Mustafa. Bu dergâha geldi ol buldu şeref. 

Kutb-ı âlem Hacı Bektâş-ı Velî’den buldu 

nurî ziyâ. Musa Baba’nın rûh-ı revânı şâd 

ola fi 5 Z sene 1232 (16 Ekim 1817)” (Yüksel, 

2005: 220).

Haziredeki diğer mezar Haseki Sultan 

İmareti Aşçıbaşısı Kalyonî Mehmet Baba’ya 

aittir. Kitabesi şöyledir: “Yâ Hû. Cennet-

mekân merhum sâhibü’l-hayrât Hasekî 

Sultân İmâreti Aşçıbaşısı Kalyonî Mehmed 

Baba’nın ve kâffe-i ehl-i imânın ruhları içun 

el-fatiha sene 1243 (1827-1828)” (Yüksel, 

2005: 220).

Hazirede paşa kızı ve eski bir Medi-

ne yöneticisinin eşi olan Dervişe Nuriye 

Hanım’ın da mezarı yer almaktadır. Me-

zartaşı kitabesi şöyledir: “Hû Dost. Esbak 

Şeyhu’l-harem-i Hazret-i Nebevî huld-i 

âşiyân İşkodralı Şerîfî Mustafa Paşa hazret-

lerinin halîle-i muhteremeleri ve İpekli mer-

hum Abdurrahman Paşa kerîmesi merhume 

ve mağfurun leha Dervîşe Nûriye Hanım’ın 

ruhu içun fatiha 10 Cemaziyelevvel sene 

1280 (23 Ekim 1863)” (Yüksel, 2005: 220).

Ayrıca bir paşanın kızkardeşi olan Fat-

ma Nuriye Hanım’ın mezarı da buradadır. 

Bu kişinin yüksek sosyal tabakadan oldu-

ğu mezartaşının şeklinden anlaşılmaktadır. 

Onun mezartaşı kitabesi şu şekildedir: “Lâ 

mevcûde illâ hû. Kimseye Bezm-i Fenâ’da 

pîr u bernâdan ebed. Olmadı mümkün dirîğa 

iyş u nûş-ı câvidân. İşte bu merhume kim 

zât-ı Hasîb Paşa ile. Hemşîr-i ismet -eser ol-

muş iken nice zamân. Dest-i sâkî-yi ecelden 

câm-ı mevti nûş edib. Mest-i sahbâ-yı fenâ 

olub bekâ buldu hemân. Tâki oldukça afv-

da lücce-i ğafîr anda Hüdâ. Eyleye ahfâdını 

sıhhatle mesrûru’l-cinân. Gûş edince fevtini 

tarîh-i tâm söyledim. Fâtma Nûriye Hanım 

Hû deyu buldu cinân sene 1284 (1867-1868)” 

(Yüksel, 2005: 220).

Tarih sıralamasına göre hazirede yer 

alan bir diğer mezar Hafız Salih Baba’nın 

bebek iken vefat eden oğluna aittir. Mezar 

taşında, “Hû. Küllü şey’in yerca’u ila aslihi 

fermanına. İmtisâlen terk-i cân eden Karyağ-

dı Ali Baba dergâhı postnişini Hâfız Sâlih 

Baba mahdumu İbrahîm Selîm rûhu şâd ola 

tarih-i mevlûdu fi 1 Kânun-i Sânî sene 1301 

(13 Ocak 1886) vefat tarihi 5 Eylül sene 1302 

(17 Eylül 1886)” ifadeleri bulunmaktadır 

(Yüksel, 2005: 220).
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Tekke haziresindeki mezarlardan bir 

diğeri Karaağaç Tekkesi post-nişini Hasib 

Baba’nın dervişlerinden Yorgancı Asım 

Baba’ya aittir. Baba’nın 16 Ekim 1887 tarihli 

mezar taşı kitabesi şöyledir: “Hû Dost. Küllü 

şey’in yerca’u ila aslihi fermânına imtisâlen 

teslîm-ı rûh etmiş olan Karaağaç dergâh-ı 

şerifi postnişîni Hasîb Baba bendegânından 

Yorgancı Asım Efendi’nin rûh-ı revânı şâd 

ola fi 28 Muharrem sene 1305 (16 Ekim 

1887)” (Yüksel, 2005: 218).

Tekke haziresindeki bir diğer mezar ise 

Şehtilik Tekkesi post-nişini Nafi Baba’nın 

muhibbanından Kumkapı Başkomseri 

Ali Rıza Efendi’nindir. Mezar taşı kitabe-

si şöyledir: “Hû Dost. Rumeli Hisarı’nda 

Şehîdlik dergâhı post-nişîni Nâfi Baba 

muhibbânından Kumkapı Serkomiseri Ali 

Rızâ Efendi’nin merkad-i me’vâsıdır cüm-

le ehl-i imân ile beraber rûh-ı revânı şâd u 

handân olsun fi 26 Receb-i şerîf Sene 1318 

(19 Kasım 1900)” (Haskan, 1996: 111; Yük-

sel, 2005: 219).

Hazirede Karaağaç Tekkesi post-nişini 

olduğu anlaşılan, ancak mezar taşının altı 

kısmı kırık olduğundan kime ait olduğu 

tespit edilmeyen bir mezar daha bulunmak-

tadır. Mezar taşı kitabesinin okunulabilen 

kısmı şöyledir: “Hû Dost. Ey vefâsız dehr-i 

dünya senden kâm almadım. Sinnim elli 

oldu tamâm bir safânı görmedim. Çıkarıb 

Rumeli’nden gezdirdin Asya’yı bâ tamâm. 

Ehl-i Beyt’e bende oldum gayre gönül sal-

madım. Destgîrim hem penâhım pîrim Hacı 

Bektâş-ı Velî ol hümâm. Müşfi’im olsun Mu-

hammed melce’im Oniki İmâm Karaağaç 

Dergâhı Postnişîni…” (Yüksel, 2005: 220).

Bunlarla birlikte 1883 yılında vefat eden 

hazine kethüdası Zebur Bey’in kerimesi-

nin cenazesinin de Karyağdı Dergâhı nez-

dindeki kabire defnedilmesi düşünülmüş, 

ancak başka bir yere defnedilmiştir (BOA, 

EV.MKT, 1196/51).

Tekke haziresi ve haziresindeki mezar-

lar ile ve mezar taşı kitabelerinden Nicolas 

Vatin ve Thierry Zarcone şu sonuçları çıkar-

mışlardır: 

“Tekke duvarlarının içerisindeki mezar-

lık Karyağdı Sokak’a bakıyor, ama sokaktan 

görülmüyor. Bu da dergâha kesinlikle bağlı 

olduğunu göstermekte. Aslında, Merdiven-

köy ya da Rumeli Hisar’da da gördüğümüz 

Bektaşi adetlerine uygun olarak, mezarlık 

Karyağdı tekkesinin bahçesinde bir bölümü 

oluşturmaktadır. Bugün içinde bulunduğu 

durumda, üzerinde içeriyi izlemeye bir mik-

tar izin verecek şekilde parmaklıklar bulu-

nan alçak bir duvarla çevrilidir. Bu durum, 

mezarlığa bugün hala verilen önemi sergi-

lemekte. Aslında daha önce varolan duva-

rın restorasyonu 1990-1991 kışında gerçek-

leştirilmiştir. Yine de, mezarlık bir Bektaşi 

tekkesinin en temel öğelerinden biri sayıldı-

ğından, bu duvarın daha yüksek olduğunu 

varsaymamız için hiçbir neden yoktur. En 

azından Merdivenköy’de ölüler dünyasıyla 

yaşayanlar dünyası arasında hiçbir mason 

ayırıcı yoktu. Üstelik eğer bugün hala mev-

cut olan binaya bahçenin mezarlığı yollar-

dan ve günlük ziyaretlerden uzak tutan ve 



2014 / Yıl: 4 Sayı: 8

77

içinde 1901 tarihli bir kuyu bulunan tara-

fından yoluyla doğrudan geçebiliyorsak da, 

durum eskiden böyle değildi; o zamanlar, 

kapıya ulaşmak için mezarların yanından 

geçmek gerekiyordu. Mezarlık, başlangıçta 

kapalı olsun ya da olmasın, yadsınamaz ki 

mekân düzenlemesinde merkez rolü oyna-

mıştır.

Bu saptama yapıların yerleşimi tarafın-

dan da desteklenir görünmekte. İçlerinden 

altı tanesinin kapak taşları vardır ve dolayı-

sıyla başlangıç yerlerinde bulunma olasılık-

ları yüksektir. Mezar taşları bir taraflarından 

tekkenin kurucusu ya da öyle değilse bile 

isim babası Horasanlı Karyağdı es-Seyyid 

Muhammed Ali Baba ve ileride kesinlikle 

efsanevi bir aziz olduğunu göreceğimiz es-

Seyyid Muhammed Abdi Baba’nın mezar-

larına götüren bir patikayla düzene sokul-

muştur.

Bize öncülük eden varsayımlar kolay-

lıkla kabul edilebilecek türden. Yine de, 

mezarlığın yalnızca bir kısmı ve geç bir dö-

nem için geçerli göründüklerini de eklemek 

gerek. Aslında, sayabilmiş olduğumuz olan 

on üç mezar, tekke tarihi boyunca bahçeye 

yerleştirilenlerin tamamını oluşturmuyor. 

Önce toprak üzerinde bugün var olmadık-

ları bilinen mezarlara ait taclar buluyoruz. 

Bu konuda, 1991 kışında fotoğrafı çekilmiş, 

ancak 1989 yılındaki ilk sayımımız ve İs-

tanbul Alman Arkeoloji Enstitüsü fotoğraf 

arşivlerinde rastlamadığımıza göre, büyük 

olasılıkla Hans-Peter Laqueur’ün bizden 

önce gerçekleştirdiği Karyağdı tekkesi zi-

yareti sırasında yerinde olmayan mezarı da 

belirtmek gerektiğini düşünüyoruz. Yazıt, 

ölünün (kim olduğunu bilemiyoruz) Bektaşi 

olduğuna dair hiçbir kuşku bırakmamakta-

dır; zaten bu kişinin yakınlardaki Karaağaç 

tekkesi ile olan bağlantıları da Karyağdı tek-

kesinde mezarının bulunmasını açıklayabi-

lecek nitelikte. Bu durum, başka mezarların 

da birkaç komşu depoda tutuluyor olabile-

ceğini düşündürüyor.

Öte yandan, tarihli on taştan yedi tane-

si 1864 yılından önceye ait. Bunlar da, kesin 

olarak birer kaidesi olup, başlangıç yerlerin-

de kaldıklarını düşünebileceğimiz ve yazıt-

ların yöneldiği mezarlığı geçen yolun kena-

rına yerleştirilmiş taşlardır. Ayrıca Kalyoni 

Mehmed Baba’nın üzerinde 1827-1828 tarih-

lerini taşıyan bir tac hüseyni bulunan meza-

rının varlığı da sorgulanmaya değer, çünkü 

Bektaşi tarikatı 1826 yılında yasaklanmıştı. 

1812-1813 tarihli taşa gelince, İstanbul me-

zarlarında pek görmediğimiz gri mermer-

den yapılmış olan bu mezarın üzerinde 

başlangıçta varolmayan bir tac bulunmak-

tadır, bu da bugüne kadar rastlamadığımız 

bir tip olan kendisini daha kuşkuyla karşı-

lamamıza yol açmakta; tac elifili sütun gös-

termektedir ki, mutlaka XIX. yüzyılın ikinci 

yarısında, tekkenin efsanevi iki kahramanı-

na adanmıştır. Bu noktaya geri dönmeden 

önce, bugünkü durumunun, elbette pek de 

önemli olmayan bir mezarlığın eski halinin 

ne olabileceğini anlamaya izin vermediğini, 

ancak bilmediğimiz tarihlerde birçok büyük 

olay geçirmiş olduğunu anlayabildiğimizi 

belirterek bu paragrafı bitireceğiz.
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İki taş diğerlerinden ayrılmaktadır. Ön-
celikle tarih vermedikleri için. Diğer bir ne-
den ise, ikisinin de ötekiler gibi hüseyni ya 
da edhemi değil de, tac elifi taşımalarıdır. Bu 
son nokta da zaten farklı ve önemli kişilere 
adanmış olduklarını anlamamıza yeter. Ta-
rih eksikliği bizi bu kişilerin tarihi karakter-
lerini, hiç değilse gerçekten burada gömülü 
olup olmadıklarını sorgulamaya itmekte. 
Sonuçta, içlerinden biri, bir kaide üzerine 
konarak, çevresi parmaklıkla sarılmış olan, 
tekkeye adını veren ve mistik karakteri en 
azından ayak taşı önüne daha sonra yerleş-
tirilen yazıdaki gibi adının önüne eklenen 
Horasani lakabıyla beliren Hazret-i Karyağ-
dı es-Seyyid Muhammed Ali Baba ismini ta-
şınmaktadır. Diğerinin de Hazret-i şeyh Şafi 
sülale-i tahirlerinden olarak nitelenen ve 
taşı Karyağdı Baba’nınkinin hemen yanında 
olan es-Seyyid Muhammed Abdi Baba’ya 
ait olduğu açıktır. Yeni kesilmiş bir tac eli-
fi oturtulmuş sütunu vardır. Merdivenköy 
Bektaşilerinin çok kullandığı sütunlu taş 
XIX. yüzyılın ikinci yarısında İstanbul’da 
yeniden moda olmuştu. Tacın sütun üzerine 
garip bir şekilde yerleştirilişi sitilize bir laha-
na ile bir kozalak ile süslenmiş, ayak ve baş 
taşlarının stilini tamamen ortaya koyuyor.

Bu iki mezarın yakın tarihte yapıl-
mış olması, tekke ve mezarlığının tarihin-
de önemli bir öğe oluşturmakta. Aslında, 
Merdivenköy’deki Şahkulu tekkesine bağlı 
mezarlıkların analizi de bizi Bektaşi tekkele-
rinde bir ya da daha fazla azizin mezarının 
varlığının şart olduğu sonucuna götürmüş-
tü. Bu o kaddar doğru bir sonuç ki, yeni me-

zarlara yer açmak gerektiği zamanlarda (yer 

sorunu yüzünden), şeyhler bu seçilen alana 

önce mitik olduğu kesin bir azizin mezarı-

nı yapmayı gerekli görüyorlardı. Karyağdı 

tekkesinin ve mezarlığının tarihi nasıl olur-

sa olsun, kurucu azizlerin yeni iki mezarının 

varlığı, bunların yıkıntı halindeki lokalin ka-

pısına yakın olması ve son olarak yerlerinin 

XIX. yüzyılın ikinci yarısında gerçekleşen 

mezarlık yerleşimiyle uygunluk içerisinde 

bulunması, bize Eyüp Bektaşi şeyhlerinin 

bu konuda Merdivenköy babaları gibi dü-

şündüğünü göstermektedir. Herşey sanki 

öncelikle Karyağdı tekkesi bahçesine bir 

mezarlık kurulmasının -ya da yeniden ku-

rulmasının- istenmesiyle başlamış gibi. Bu 

olayın İkinci Mahmud’un 1826 yılında ya-

sakladığı Bektaşiliğin yaşamış olduğu ye-

niden canlanmayla aynı tarihler olduğunun 

da altını çizmekte yarar vardır.

Mezarlık açıkça, daha yakın bir çalışma 

dönemi geçirmiş; belirli bir tarihte Karyağdı 

tekkesini onaran insanlar Osmanlıca oku-

muyorlarmış, çünkü başlangıçta bir kapının 

üzerinde durduğu anlaşılan bir yazıyı ayak 

taşının önüne koymuşlar. Bu büyük olası-

lıkla, mezarlığın ve duvarlarının örüldüğü 

zaman gerçekleşmiş.

On üç yazıtlı bir corpuse sahip bu me-

zarlık için formüler çalışması yapmanın bir 

anlamı yok. Yine de, tipik olarak Bektaşi 

özelliği gösteren Hu Dost dua başlangıcına 

altı kez rastlandığını belirtelim. Ali, Ehl-i 

Beyt, al-i abaya da Hacı Bektaş göndermele-

rini de bir kaç kez gözlemledik. Daha ender 

rastlanan peygamberin şefaatini dileyen bir 

mezarın koruyucusu olarak on iki imam sa-
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yılmış. Genelde, çoğu yazının görece yalın-

lığı dikkat çekmektedir.

Bu yazılar bize tekke hakkında hangi 

bilgileri vermekte? Çok sınırlı değerde bir 

dokümana sahip olduğumuzu unutmadan, 

sonuçları, ya da en azından saptamaları su-

nabiliriz.

Öncelikle, taşların üzerinde yazan isim-

lerin görece mütevazı kişilere ait olması bizi 

şaşırttı; aslında bu durum tam da yazıt sti-

linin yalınlığını da açıklamakta. Doğrusu, 

tekkenin şeyhi ve ailesi dışında, bir Paşanın 

kızkardeşine ve bir Medine yöneticisiyle 

(şeyhü-l harem) evlenmiş olan bir Paşa kı-

zına ve yüksek sosyal dereceli kadınlara 

rastladık. Ancak, görüldüğü gibi bu ka-

dınların erkek kardeşleri, eşleri ve babaları 

onlarla birlikte gömülmemiş. Geri kalanlar 

arasında, gerçekten de mesleğinin yorgan-

cılık olmadığını düşündürecek hiçbir ne-

den bulunmayan bir yorgancı, Kumkapı 

başkomiseri ve Haseki Sultan İmaretinin 

(hala İstanbul’dadır) başaşçısı bulunmak-

tadır. 1901 yılında sarnıcı yaptıran Mustafa 

Efendi’ye gelince, artık onun hakkında hiç-

bir şey bilmiyoruz. Yazılardan izlerine rast-

ladığımız tekke müdavimlerinin hepsi de 

saygıdeğer sosyal çevrelerden gelmekteyse 

de, Merdivenköy’de gördüklerimizin aksine 

yüksek sosyal tabakaya ait kişiler değildi.

Yine Merdivenköy’de gördüklerimi-

zin tersini yansıtan dikkate değer ikinci bir 

nokta ise, belirtilen doğum ya da yerleşim 

yerlerinin neredeyse hepsinin Eski İstanbul 

sınırları içinde yer almasıdır: Yukarıda adı 

geçen iki kişi ile daha önce komşu Karaağaç 

tekkesi ile ilişkisi olduğuna değindiğimiz iki 

kişinin durumu da budur.

Buradaki taşların karşısına çıkan ilginç 

sorulardan biri de, tam olarak İstanbul Bek-

taşi tekkelerinin kendi aralarında sürdür-

dükleri ilişkilerle ilgilidir. Neden Karaağaç 

post-nişin muhibbi Yorgancı Asım 1887 

yılında Karyağdı mezarlığına gömülmüş-

tür? Aynı soruyu yine Karaağaç tekkesine 

bağlı olan ve Rumeli Hisarı’ndaki Şehitlik 

Dergâhı’nın post-nişininin meslektaşı, Kum-

kapı ser-komiseri Ali Rıza Efendi için de 

sorabiliriz. Yukarıda değinmiş olduğumuz 

mekân yakınlığı da gömü yeri seçiminde rol 

oynamış olabilir. Yine de, bu Eyüp taşları-

nın buradaki varlığı başkent Bektaşi tekke-

leri arasında sıkı ya da değil, ama kesinlikle 

doğrudan bağlar olduğunu ortaya koyuyor.

Son olarak, taş yazılarının tekke yöne-

timi konusunda somut bilgiler verebilece-

ğini anımsatalım. Bu durumda, Yorgancı 

Asım’ın yazısından 1887 yılında Karaağaç 

post-nişininin Hasib Baba olduğunu, Ali 

Rıza Efendi’nin taşından ise Nafi Baba’nın 

1900 yılında Rumeli Hisarı tekkesini yönet-

tiğini öğreniyoruz. Karyağdı tekkesine ge-

lince, Mehmed Necib Baba’nın öldüğü 11 

Mart 1876 tarihinde post-nişin olduğunu, 

onun ardından gelen (hemen arkasından 

ya da biraz daha sonra) Hafız Muhammed 

Salih’in, oğlu İbrahim Selim’in öldüğü 17 

Kasım 1887 tarihinde hala görevde olduğu-

nu ve kendi ölümü 17 Kasım 1917 tarihine 

kadar tekkenin başında kaldığını biliyoruz” 

(Vatin-Zarcone, 1999: 144-147).
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EKLER

Tablo 1. Karyağdı Baba Tekkesi Post-nişinleri. 

Sıra Post-nişin Adı Açıklamalar

1 Horasanî Karyağdı Ali Baba Tekkenin isim babasıdır. 1544 yılında vefat etmiştir. 

2 Bosnevî Derviş Mustafa
1758 yılında tekkeyi yeniden inşa edip vakıf tesis etmiştir. 1779 

yılında vefat etmiştir.

3 Derviş İsmail
1779 yılında tekkeyi kendi üzerine berat ettirmiş, ancak 

tekkeden uzaklaştırılmıştır. 

4 Seyyid Abdi Baba
1782 yılında post-nişin olarak atanmış, bu görevi 1803 tarihine 

kadar devam ettirmiştir.

5 Debbağ Süleyman Baba Hicrî 1227 (Miladî 1812-1813) yılında vefat etmiştir.

6 Derviş Ali bin Mehmed
Bosnevî Derviş Mustafa’nın halifesidir. Ağustos 1779 ve Nisan 

1803 yıllarında iki defa post-nişin tayin edilmiştir.

7 Mustafa Baba 1826 yılında Güzelhisar’a sürgün edilmiştir.

8 Mehmet Necip Baba
1826 sonrası tekkeyi tekrar faaliyete geçirmiştir. 1876 yılında 

vefat etmiştir.

9 İhlasî Mehmet Baba (Tokmak Baba) Hicrî 1315 (Miladî 1897-1898) tarihlerinde vefat etmiştir. 

10 Hafız Mehmet Salih Baba 1917 yılında vefat etmiştir. 

11 Yaşar Baba
9 Ocak 1925 tarihinde post-nişin olmuş, 1934 yılında vefat 

etmiştir. 

12
Hüseyin Baki (Hüseyin Mazlum) 

Baba
Tekkenin son post-nişinidir. 1940’ların başında vefat etmiştir. 
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Belge 1. Karyağdı Baba Tekkesi’nin kuruluşu ile ilgili arşiv kaydı (BOA, C. EV, 477/24138).

inâyetlu reisü’l-küttâb efendi görüb i‘lâm eyleyesüz deyu buyurulmuşdur fi 20 Ca 1193 (5 Haziran 

1779)

der devletmekîne arz-ı dâ‘î-yi kemîneleridir ki,
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cedd-i azîzim kutbü’l-ârifîn zahrü’l-vâsılîn El-Hâc Bektâş Velî kuddise sirruhü’l-hafî ve’l-celî aazret-
lerinin tarîkat-ı aliyyesine meşrût ve müntehî zevâyadan olub, medîne-i Ebî Eyüb Ensârî aleyhi’r-
rahmetü’l-bârîde vâki‘ merhûm Bektâşî Bosnevî Dervîş Mustafa’nın müceddeden binâ ve ihyâ 
eylediği zâviyesinin zabt ve tasarrufu için gürûh-i Bektâşiyândan Dervîş İsma‘îl bin Mehemmed 
nâm kimesne medîne-i Eyüb mahkemesinde meclis-i şer‘-i hatîrde Dervîş Alî bin Mehemmed nâm 
kimesne ile terâfi‘lerinde gürûh-i Bektâşiyândan merhûm Bosnevî Dervîş Mustafa nâm sahibü’l-
hayrın medîne-i mezbûrede Zeyneb Hatun mahallesinde vâki‘ Eyüb Câmi‘-i Şerîfi vakfına arsası 
senede yüz seksen (180) akçe mukâta‘a-i kadîmesi olub iki taraftan mekâbir-i Müslimîn, bir taraftan 
Velîzâde Efendi bahçesi ve bir taraftan tarîk-i âmm ile mahdûd müceddeden binâ ve ihyâ eylediği bir 
bâb tahtânî sağîr oda ve bir sağîr ahır ve etrâf-ı erba‘ası taş duvarı muhtevî mülk-i memlûkesini bin 
yüz yetmiş iki (1172) senesi Muharreminin yirminci günü (23 Eylül 1758) hasbeten lillâhi te‘âla vakf-ı 
sahîh-i mü’ebbed ve muhalled ile vakf ve habs edüb, evvelâ hayatda oldukça zâviye ta‘bîr olunur 
vakf-ı menzil-i mezbûrda kendi sâkin olub ba‘de vefat evlâd-ı evlâdı evlâdına şart ve ba‘de’l-inkıraz 
kendi hulefâlarının eslahına verile deyu şart ve herbiri sâkin oldukları müddetde arsa-i mezkûrenin 
mukâta‘asını vakf-ı mezbûra verib iktizâ eden ta‘mîr ve termîmini dahi mallarından edeler ve 
hulefâlarından kimesne bulunmaz ise El-Hâc Bektâş Velî âsitânesinde seccadenişîn-i azîzin arzıyla 
eslah-ı Bektâşiyâna şart ve ta‘yîn eylediğini müş‘ir tarîh-i mezkûruyla müverreha iş bu vakfiyye-i 
ma‘mûl behâsına tasrîh olunmağla ber mantûk-i vakfiyye zâviye-i mezbûreye mezbûr Dervîş Musta-
fa mutasarrıf iken bilâ veled ve bilâ hulefâ fevt olub zâviye-i mahdûde mezkûr Hacı Bektâş Velî sec-
cadesinde postnişîn olan Eş-Şeyh Abdullatîf Efendi’nin arzı ve icâzetiyle bana tevcîh ve iş bu yedime 
verilen askerî berâtı mûcebince zâviye-i mahdûd-ı mezkûr benim iken merkûm Dervîş Alî fuzûlî zabt 
etmekle su’âl olunub zâviye-i mahdûd-i mezkûru bana teslîme tenbîh olunmak muradımdır dedik-
de gibbü’l-istintak merkûm Dervîş Alî dahi cevâbında müteveffa-yı mezbûr Dervîş Mustafa’nın ben 
eslah-ı hulefâsından olub merhûm Dervîş Mustafa’nın ber mûceb-i vakfiyye-i ma‘mûl beha zâviye-i 
mahdûd-ı mezkûra evvelâ kendüye ba‘de vefatihi hulefâsının eslahına ve evlâd-ı evlâdına meşrût 
ola zâviye-i mezbûr ber mûceb-i şart-ı vâkıf kendüden sonra nevbet-i tasarrufunu bana şart ve ta‘yîn 
eylediğini huzûr-i Müslimînde işhâd etdiğime binâ’en ber vech-i muharrer-i meşrûtiyye üzere bi-
hakkın zabt ve tasarruf ederim deyu ba‘de’d-def‘ ve’l-inkâr mezbûr Dervîş Alî ber vech-i muharrer 
müteveffa-yı mezbûr Dervîş Mustafa’nın eslah hulefâsından olub yedlerinde olan vakfiyye-i ma‘mûl 
beha nâtık olduğu üzere nevbet-i tasarruf-ı zâviye kendinin olduğu lede’t-tezkiye adâletleri zâhir 
olan medîne-i mezbûre ahâlisinden imâm-ı sânî El-Hâc Salih Efendi bin İsma‘îl ve Mehmed Sa‘îd 
Efendi bin Ahmed ve sâbıkan Karcıbaşı Halîl Ağa bin Mehmed ve El-Hâc Ömer Ağa bin Ahmed ve 
Molla Mustafa bin İbrahim nâmûn kimesneler şehâdetleriyle mezbûr Dervîş İsma‘îl muvâcehesinde 
vech-i şer‘î üzere isbât etmeğin mûcibesiyle zikrolunan zâviyedârlık mezbûr Dervîş İsma‘îl’in üze-
rinden ref‘ olunub yedine verilen askerî berâtının dahi kaydı ba‘de’t-terkîn ve küçük evkâf muhase-
besine kayd ber mûceb-i şart-ı vâkıf eslah-ı hulefâdan Dervîş Alî’ye tevcîh ve zâviye-i mezkûrenin 
zabt ve tasarrufu için müceddeden yedine berât-ı şerîf-i âlîşân sadaka ve ihsân buyurulmak üzere 
emr-i âlî sudûrunu iktizâ eylediğini halen medîne-i mezkûre kadısı Mevlâna Mustafa Efendi dâ‘îleri 
i‘lâm etmeleriyle ber vech-i meşrûh zâviye-i mezkûre mezbûr Dervîş İsma‘îl’in ref‘inden şart-ı vâkıf 
üzere merkûm Dervîş Alî’ye tevcîh ve ber mûceb-i i‘lâm-ı şer’iyye mahalline kayd ve âyende ve 
revendeye it‘âm-ı ta‘âm eylemek üzere yedine berât-ı şerîf-i âlîşân sadaka ve ihsân buyurulmak 
bâbında pâye-i serîr-i a‘lâya arz olundu bâkî emr ve fermân ve lutf ve ihsân limen lehü’l-emr haz-
retlerinindir hurrire fi’l- yevmi’l-hâdi aşer min şehri Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-seneti selase ve tis‘în ve 
miete ve elf.
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efkarü’l-vera hâdimü’l-fukara Eş-Şeyh Abdullatîf seccadenişîn-i El-Hac Bektâş Velî kuddise sirru-
hu.

küçük evkâf muhasebesinde kaydı bulunmamıştır ferman devletlû Sultanım hazretlerinindir fî 16 Ş 
1193 (29 Ağustos 1779) 

evkâfdan

Anadolu muhasebesinde dahi kaydı bulunmamıştır emr ve ferman devletlû sa‘adetlû Sultanım haz-
retlerinindir fî 16 Ş 1193 (29 Ağustos 1779)

Haremeyn-i Şerîfeyn mukâta‘asında dahi kaydı bulunmamıştır ferman devletlû sa‘adetlû Sultanım 
hazretlerinindir fî 16 Ş 1193 (29 Ağustos 1779)

ma‘den kaleminde dahi kaydı bulunmamıştır ferman devletlû sa‘adetlû Sultanım hazretlerinindir fî 
16 Ş 1193 (29 Ağustos 1779)

askerîden

kadîmî kaydı ile mukayyed olub aklâm-ı ahire murâd etdiler ki arz ve arz-ı haline derkenâr

ber takrîb-i ref‘ ve terkîniyle kaydı bozulmamak üzere ferman-ı alî
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buyuruldu askerî rûznamçesinde mestûr ve mukayyeddir emr ve fermân devletlû merhametlû Sul-
tanımındır fî 17 Ş 1193 (30 Ağustos 1779)

berât kaydı askerîde derkenâr buyurulmuşdur

hâdim-i şer‘-i kerîm Es-Seyyid Abdurrahîm.

sâdır olan fermân-ı alîlerine hazret-i Ebî Eyüb Ensârî radiyallahu anh rabbuhü’l-bârî mahallâtından 
Zeyneb Hâtun mahallesi sükkânından gürûh-i Bektâşiyândan Bosnevî Dervîş Mustafa mahalle-i 
mezbûrede vâki‘ arsası Hazret-i Ebî Eyüb hazretlerinin vakf-ı şerîfine senevî yüz seksen akçe 
mukâta‘alı iki tarafından mekâbir-i Müslimîn ve bir tarafından Velîzâde Efendi bahçesi ve bir tara-
fından tarîk-i amm ile mahdûd arsa-i mezbûre üzerinde müceddeden mebnî ber mantûk-i hüccet-i 
şer‘iyye tahtânî bir bâb oda ve ahır ve etrâf-ı erba‘ası taş duvarı muhtevî yedinde mevcûd mülk-i 
memlûkesini mücmelihi’t-tevâbi‘ ve’l-levâhik hasbeten lillâhi te‘âla vakf-ı sahîh-i mü’ebbed ve mu-
halled ile vakf ve habs edüb evvelâ hayatda oldukça zâviye ta‘bîr olunur vakf menzilinde kendi sâkin 
ba‘de vefatihi evlâd-ı evlâd-ı evlâdına şart ve ba‘de’l-inkırâzi’l-evlâd kendi hulefâlarının eslahına ve 
ba‘de’l-inkırâzi’l-hulefâ tarîk-i Bektâşiyândan azîz-i müşarunileyhin arzıyla eslah-ı Bektâşiyâna şart 
ve ta‘yîn eylediği vakfiyye-i ma‘mûl behasında tasrîh olunmağla ber mantûk-ı vakfiyye zâviye-i 
mezbûra bilâ berât mutasarrıf olan sahibü’l-hayr Dervîş Mustafa bilâ veled ve bilâ halef fevt olub 
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yerine sulehâdan gürûh-ı Bektâşiyandan Dervîş İsma‘îl’e müceddeden ve bi’l-fi‘il El-Hâc Bektâş Velî 
seccadenişîni şeyh olan Eş-Şeyh Abdullatîf zîde takvâhu arzıyla bin yüz doksan üç senesi Recebi-
nin on sekizinci gününde (8 Receb 1193-22 Temmuz 1779) tevcîh olunub haliyen üzerinde olduğu 
defter-i rûznâmçede mestûrdur derûn-i arzda mezkûrü’l-ism Alî Efendi üzerinde bulunmamıştır 
bâkî emr ve ferman devletlû merhametlû sa‘adetlû Sultanım hazretlerinindir fî 16 Ş 1193 (29 Ağustos 
1779).

hâdim-i şer‘-i kerîm Es-Seyyid Abdurrahîm.

İ‘lâmı mûcebince İsma‘îl’in ref‘inden Ali’ye tevcîh olunub ve mâliyeden berât buyurulmuş.

24 Ca 1193 (9 Haziran 1779)

ma‘rûz-i bendeleridir ki,
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hazret-i Ebî Eyüb Ensârî mahallâtından Zeyneb Hatun mahallesi sükkânından gürûh-i Bektâşiyandan 
Bosnevî Dervîş Mustafa mahalle-i mezbûrda vâki‘ arsası hazret-i Ebî Eyüb hazretlerinin vakf-ı 
şerîfine senevî yüz seksen akçe mukâta‘alı ber mantûk-i hüccet-i şer‘iyye tahtânî bir bâb zâviye 
ta‘bîr olunur vakf menzilinde kendi sâkin ba‘de vefatihi evlâd-ı evlâd-ı evlâdına şart ve ba‘de 
inkırâzi’l-evlâd kendi hulefalarının eslahına şart ve ba‘de inkırâzi’l-hulefâ tarîk-i Bektâşiyandan 
azîz-i müşârünileyhin arzıyla eslah-ı Bektâşiyana şart ve ta‘yîn eylediğivakfiyye-i ma‘mûl behasın-
da tasrîh olunmağla ber mantûk-i vakfiyye zâviye-i mezbura bilâ berât mutasarrıf olan vâkıf Dervîş 
Mustafa bilâ veled ve bilâ hulefâ fevt olub yerine sulehadan gürûh-i Bektâşiyandan Dervîş İsma‘îl 
Hacı Bektâş Velî seccadenişîni Eş-Şeyh Abdullatîf Efendi’nin arzıyla bin yüz doksan üç senesi Re-
cebinin on sekizinci günü (8 Receb 1193-22 Temmuz 1779) tevcîh ve müceddeden berât verilib hala 
üzerinde olduğu askerî rûznamçesinden derkenâr olunmuş şimdi medîne-i Eyüb mahkemesinde 
meclis-i şer‘de zâviye-i mezkûreye ber minvâl-i muharrer askerî berâtıyla mutasarrıf olan Dervîş 
İsma‘îl ile Dervîş Alî nâm kimesne terâfi‘lerinde mezkûr Dervîş Alî fuzûlî zabt etmekle zâviye-i 
mezkûr bana teslîmine tenebbüh olunmak matlubumdur dedikde gibbi’l-istintak merkûm Dervîş 
Alî dahi cevâbında müteveffa-yı mezbûr Dervîş Mustafa’nın ben eslah hulefâsından olduğumdan 
ber mûceb-i vakfiyye-i ma‘mûl beha şart-ı vâkıf üzere nevbet-i tasarrufunu bana şart ve ta‘yîn eyle-
diğini huzûr-i Müslimînde işhâd eylediğine binâ’en meşrûtiyye üzere zabt ederim deyu ba‘de’d-def‘ 
ve’l-inkâr mezkûr Dervîş Alî ber vech-i muharrer müteveffa-yı mezbûr Dervîş Mustafa’nın eslah-ı 
hulefâsından olub yedlerinde olan vakfiyye-ei ma‘mûl beha nâtık olduğu üzere nevbet-i tasarruf-ı 
zâviye kendinin olduğunu lede’t-tezkiyye adaletleri zâhir olan medîne-i mezbûre ahâlisinden beş 
nefer kimesnelerin şehâdetleriyle mezbûr Dervîş İsma‘îl muvâcehesinde vech-i şer‘î üzere isbât 
etmeğin zâviyedârlık-ı mezbûr için Dervîş İsma‘îl’in yedine verilen askerî berâtının kaydı ref‘ ve 
ba‘de’t-terkîn küçük evkâf muhâsebesine kayd ve ber mûceb-i şart-ı vâkıf eslah-ı hulefâdan mezbûr 
Dervîş Alî’ye tevcîh ve müceddeden yedine berât-ı âlîşân ihsân buyurulmak üzere emr-i âlî sudûru 
iktizâ eylediğini medîne-i mezkûre kadısı Mustafa Efendi i‘lâm etmeğin ber vech-i meşrûh zâviye-i 
mezkûra mezbûr İsma‘îl’in ref‘inden şart-ı vâkıf üzere mûceb-i i‘lâm-ı şer‘iyye merkûm Dervîş 
Alî’ye tevcîh ve mahalline kayd ve âyende ve revendeye it‘âm-ı ta‘âm eylemek üzere yedine berât 
ihsân buyurulmak ricâsına evlâd-ı Hacı Bektâş Velî’den halen âsitânelerinde seccadenişîn olan Eş-
Şeyh Abdullatîf Efendi arz eylemiş ber mûceb-i i‘lâm-ı şer‘iyye şart-ı vâkıf üzere İsma‘îl’in ref‘inden 
Dervîş Alî’ye tevcîhi iktizâ eyleyüb ancak askerîden mâliyeye nakl-i husûsi re’y-i rezîn-i isâbet 
karînlerine menût-ı mevâddan idüğü ma‘lûm-ı âsefâneleri buyuruldukda ol bâbda emr ve fermân 
devletlû sultânım hazretlerinindir.
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Belge 2. Karyağdı Baba Tekkesi’ne Derviş Ali bin Mehmed’in 1803 yılında post-nişin 

atanması (BOA, C. EV, 606/30600).

kaydı derkenâr

Defterhâne-i amire

Zâviye-i merkûm Derviş Mustafa ve gürûh-ı Bektâşiyân der mahalle-i Zeyneb Hatun der kaza-i 
Eyüb

Abdî Baba

Zâviyedâr

ref‘-i Derviş İsma‘îl sâhib-i evlad-ı vakıfdan Derviş Abdî Baba şart-ı it‘âm-ı ta‘âm ayende ve revende 
bâ-arz Eşşeyh Abdüllatif Efendi Hacı Bektaş Velî seccadenişîn fî 21 Safer sene 1196 (5 Şubat 1782).

Zâviyedarlık-ı mazkûre vech-i meşrûh üzere merkûmun el-yevm bâ-berât-ı âlişân üzerinde olduğu 
defterde mestûrdur emr ve ferman devletlû inâyetlû Sultanım hazretlerinindir fî 5 M sene 218 (27 
Nisan 1803).
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Hazret-i Ebî Eyüb Ensârî razî anhü rabbühü’l-bârî mahallatından Zeyneb Hatun mahallesi 
sükkânından gürûh-ı Bektaşiyândan Bosnevî Derviş Mustafa nâm sâhibü’l-hayrın zâviyesinde 
bilâ berât zâviyedar olan sâhibü’l-hayr Derviş Mustafa bilâ veled fevt olub mahlûlünden gürûh-ı 
Bektâşiyândan Derviş İsma‘îl Halife’ye Elhâc Bektâş Velî seccadesinde seccadenişîn Eşşeyh Ab-
düllatif arzıyla fî 18 N sene 193 (29 Eylül 1779) tarihinde müceddeden tevcih olunub arz-ı mezkûr 
Seyyid Abdî Baba’ya berât verildiği kayd-ı askerî ruznâmçesinde bulunamamışdır ferman devletlû 
sa‘âdetlû sultanım hazretlerinindir fî 8 M sene 218 (30 Nisan 1803).

arzı mûcebince mahlûlünden Derviş Ali bin Mehmed’e tevcih ve atîk berât kaydı terkin ve müced-
deden Anadolu muhasebesinden berâtı i‘tâ olundu fî 5 M sene 218 (27 Nisan 1803).
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Der devlet-mekîne arz-ı dâ‘î-i keminedir ki 

Cedd-i azîzim kutbü’l-ârifîn gavsü’l-vâsılîn Elhâc Bektâş Velî kuddise sırrehü’l-azîz hazretlerinin 
tarikat-ı aliyyelerine meşrûta zaviyelerinden medîne-i Ebî Eyüb El-Ensârî razî anhü’l-bârîde Zey-
neb Hatun mahallesinde vâki‘ gürûh-ı Bektâşiyândan merhum Derviş Mustafa zâviyesi vakfının 
vazife-i mu‘ayyene ile zâviyedârlığına bâ-berât-ı âlişân mutasarrıf olan Esseyyid Abdi Baba fevt 
olup hidmet-i lâzımesi mahlûl kalmağla yerine bâ‘is-i arz-ı ubûdiyet Derviş Ali bin Mehemmed 
mahall ve müstehak olmağın ayende ve revendeye it‘âm-ı ta‘âm ve dâ‘î-i hizmetinde devâm etmek 
şartıyla tevcih ve inâyet ve askerî rûznâmçesinde Derviş İsma‘îl isminde açık kalan berât kaydı ter-
kin ve kaleminden ilmuhaber kâ’imesi i‘tâsıyla merkûmun yedine berât-ı âlişân sadaka ve ihsân 
buyurulmak ricâsıyla bi’l-iltimâs pâye-i serîr-i a‘lâya arz olundu bâkî emr ve fermân lütf ve ihsân 
der adâlet penâhındır tahrîren fî el-yevmi’s-sâlis min şehr-i Muharremi’l-harâm sene semâne aşar 
ve mi’eteyn ve elf

Ahferü’l-verâ Hâdimü’l-fukarâ Esseyyid Eşşeyh Abdüllatif seccadenişîn-i âsitâne-i Hacı Bektâş Velî 

kuddise sırrehullah hâlâ. 
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Belge 3. 1826’da Karyağdı Tekkesi’nin yıktırılması ve emlakının zapt edilmesi (BOA, MAD, 

9766, s. 339)

Yedikule ve Eyüb Ensârî ve Üsküdar taraflarında olub bundan akdem hedm olunan Bektâşî tekyele-
rinin keyfiyetleri bi’t-tahkîk zâhire ihraç olunması muktezâ-yı irâde-i seniyyeden olduğuna binâ’en 
hovâcegândan ve mektûbî defteri hulefâsından Seyyid İbrahim Nazif Efendi ve Hâssa mi‘mârı 
halifelerinden Tahir Efendi me’mûr kılınarak mahal-i merkûma gönderilmiş ve mûmaileyhümâ 
mahal-i mezkûreyi bi’l-mu‘âyene keyfiyetlerini mübeyyin terkîm eyledikleri defter nâtık olduğu 
üzere Sultan Bâyezid Velî hazretlerinin vakfından Eyüb Ensârî civârında vâki‘ Karyağdı tekyesinin 
yalnız meydân odası ta‘bîr olunur mahal hedm olunub müştemilatıyla üç odalı hânesinde tekye-i 
mezbûr şeyhi olan menfi Mustafa Dede’nin vâlide ve zevce ve kerîme ve sagîr oğlu sâkin olduk-
ları ve üzeri kiremid puşideli türbe hedm olunmadığı ve bin üç yüz (1.300) zirâ‘ bağçesi olduğu 
defter-i mezkûrede iş‘âr olunmuş vakfından mahreç derkenara nazaran Ebî Eyüb Ensârî aleyhü’r-
rahmanü’l-bârî mahallâtından Zeyneb Hâtûn mahallesinde müteveffâ Derviş Mustafa nâm kimesne 
binâ eylediği zâviye ve hâneyi Eyüb Ensârî câmi‘-i şerifine senevî yüz seksen (180) akçe vermek üze-
re vakf ederek evlâdına ve ba‘de’l-inkırâz hulefâsından eslahına şart etmiş idüğü ve zâviyedarlık-ı 
mezkûr elyevm merkûm Mustafa Dede’nin evlâdından olduğu bâ-takrîr lede’l-arz takrir-i mezkûr 
taraf-ı hazret-i sadâretpenâhîden rikâb-ı hümâyûna arz olundukda vakf olan hâne ve arsa ve bağ-
ların vakf-ı müşârünileyh tarafından ve mülk olanların dahî vâris-i ma‘rûfları var ise anlara terk 
olunduğu sûrette cânib-i mirîden zabt olunmak üzere zabt-ı şerîf-i şâhâne şerefrîz sudur olmağla 
olbâbda sâdır olan ferman-ı âlî mûcibince kayd olunub vakf taraflarına â’id olanlar içün evkâf def-
terlerine başka ve vereselerine terk lâzım gelenler içün başka ilmühaberleri ve cânib-i mîriden zabt 
îcâb edenlerin ka’imeleri verilmek fermân buyurulmağın mûcebince kayd olunub vakf olanlar içün 
evkâf defterlerine diğe rilmuhaberleri verildiği ve merkûm Mustafa Dede’nin veresesi mevcûd ol-
mağla bâlâda zikr olunan emlâk veresesine terk olunduğu müş‘ir verese taraflarına iş bu ilmühaber 
verildi 13 Receb sene 1242 (10 Şubat 1827).
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Belge 4. 1826’da Karyağdı Tekkesi’nin yıktırılması ve emlakının zapt edilmesi (BOA, MAD, 

9731, s. 406).

“…yine vakf-ı müşârünileyhden Eyüb Ensârî civârında vâki‘ Karyağdı tekyesinin yalnız meydan 
odası ta‘bîr olunur mahalli hedm olunub bi’l-cümle müştemilatıyla üç odalı hânesinde tekye-i 
mezbûr şeyhi olan menfî Mustafa Dede’nin vâlide ve zevce ve kerîme ve sagîr oğlu sâkine oldukları 
ve üzeri kiremid puşideli türbe hedm olunmadığı ve bin üç yüz (1.300) zirâ‘ bağçesi olduğu defter-i 
mezkûrda iş ‘âr kılınmış ve ber mantûk-ı derkenâr Ebî Eyyüb Ensârî aleyhü’r-rahmanü’l-bârî ma-
hallatından Zeyneb Hatûn mahallesinde müteveffâ Derviş Mustafa nâm kimesne bina eylediği 
zâviye ve hâne Eyüb Ensârî câmi‘-i şerifine senevî yüz seksen (180) akçe verilmek üzere vakf ederek 
evlâdına ve ba‘de’l-inkırâz hulefâsından eslahına şart etmiş idüğü zâviyedarlık-ı mezkûr elyevm 
merkûm Mustafa Dede’nin üzerinde olduğu fî 13 Receb sene 1242 (10 Şubat 1827).
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Belge 5. 1826’da Karyağdı Tekkesi’nin yıktırılması ve emlakının zapt edilmesi (MAD, 9731, 

s. 406).

 

bu dahî

Eyüb’de Karyağdı tekyesi

İş bu iki parça emlâk tekye-i mezkûr şeyhinin vereselerine terk olunduğunu müş‘ir verilen ilmuha-
ber ahkâmındadır

Bi’l-istid‘â zabtından verilen ilmuhaber ahkâmındadır fî 13 Muharrem sene 253 (19 Nisan 1837).

Tekye-i mezakûrun meydân odası ta‘bîr olunur mahalli hedm olunub bi’l-cümle müştemilâtıyla üç 
odalı hânede nefy olunan şeyhin vâlide ve zevce ve kerîme ve sagîr oğlu sâkine oldukları 

Ve tekye-i mezkûrun üzeri kiremid puşideli türbesi hedm olunmamış olduğu ve bağçesi 

1.300 zirâ‘
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Belge 6. 1826’da Karyağdı Tekkesi’nin kapatılması (BOA, EV. MH, 67/62).

İ‘lâm

Mukaddemce huzûr-ı bâb-ı âlîlerine bi’t-takdîm fermân-ı sâmileriyle havâle buyurulan iş bu 
arzuhâlinde hazret-i Ebî Eyüb Ensârî razî anhü’l-bârî hazretlerinin vakf-ı celîlesine merbut (?) 
medîne-i Eyüb’de Zeyneb Hatun mahallesinde vâki‘ Karyağdı tekyesi dimekle ma‘rûf tekyeye pede-
ri mahlûlünden mutasarrıf ise de yedinde olan ilmuhaber zâyi‘ olmuş olduğu beyanıyla zâyi‘den bir 
kıt‘a ilmuhaber i‘tâsı istid‘â eder tekye-i mezbûr zâviyedârlığı Seyyid Mustafa nâm kimesnenin elân 
uhdesinde idüğü kaleminden ve mukaddemce Bektâşî tekyeleri hakkında şeref-efzâ ve sudûr buyu-
rulan irâde-i seniyye mûcebince tekye-i mezbûr keyfiyeti dahî me’mûru ma‘rifetiyle lede’l-arz tekye-i 
mezbûrun yalnız meydân odası hedm olunub müştemilâtı üç odalı hânesi vakf-ı müşârünileyhe 
senevî yüz seksen (180) akçe vermek üzere zâviyedârı olan merkûm Mustafa’nın veresesine terk 
kılınarak bidâyete bir kıt‘a ilmuhaber verilmiş idüğü muhallefâtından muhreç derkenârda gönde-
rilmiş olmağla bu sûrette me’al-i istid‘â ve irâde olunan derkenâra nazaran mukaddem verilmiş 
olan ilmuhaberin kaydı mûcebince ber mûceb-i istid‘â zâyi‘den ve müceddeden bir kıt‘a ilmuhaber 
i‘tâsı tesviyesi husûsuna himmet buyurmaları içün hazîne-i âmire defterdârı (?) müşîr-i mükerrem 
devletlû efendi hazretlerine havâlesi lâzım geleceği ma‘lûm-ı devletleri buyuruldukda fî gurre-i Za 
sene 52 (9 Mart 1837) yazılmıştır.
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Belge 7. Yedikule’deki Feyziye Hânkâhı’na tahsis edilmiş iken Karyağdı Baba Tekkesi’ne 

verilen etin tekrar eski yerine iade edilmesi isteği (BOA, A. MKT. MHM, 161/22).

Mâliye Nezâret-i Celîlesine

Yedikule civârında kâ’in Feyziye hânkahîna muhassıs olduğu hâlde aharına verilmiş olan üç kıyye 
lahmın kemâkân hânkâh-ı mezkûre i‘tâsı istid‘âsıyla Hâcı Hâfız Galib Efendi’nin takdim eyledi-
ği müzekkere üzerine evkâf-ı hümayûn nezâret-i celîlesiyle muhâbereyi şâmil olan tezkere zeyline 
muharrer cevâb manzûr-ı devletleri buyurulmak üzere leffen irsâl kılınmış olmağla sûret-i istid‘â ve 
iş‘âra nazaran iktizâsında icrâsı mutavakkıf himem-i behiyyeleridir.

Tarih 27 Z sene 1275 (28 Haziran 1859).
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Belge 8. Necib Baba’nın Karyağdı Baba Tekkesi’ndeki matbaasında bastırdığı yıllık 

takvimin toplatılması (BOA, MF.MKT, 16/177).

Zabtiye Nezâret-i Behiyyesine

Şunun bunun çıkaracakları takvîm-i sâliye evkâf-ı şer‘iyye derç olunmaması bu makule takvîmlerin 
neşrinden evvel nezâret-i âcizinden istîzân kılınmış ve takvîm-i sâla evkâf-ı şer‘iyyenin derci bâ 
fermân-ı âlî ser müncemine (?) hasr ve tahsîs olunması bâ irâde-i seniyye keyfiyet gazeteler va-
sıtasıyla i‘lân ve işâ‘a kılınmış olduğu hâlde Eyüb’de Karyağdı tekyesi şeyhi Necîb Baba cânib-i 
ma‘ârifden bilâ ruhsat evkâf-ı şer‘iyye derciyle nüshası leffen gönderilen sâl takvîmini tertîb ve tab‘ 
etdirerek cânib-i ma‘ârifden bilâ ruhsat füruht ettirmekde (olduğundan nüshası dahî ele getirilmiş 
olduğundan) olduğundan bunların haber verildiğinden nüshalarının (hilâf-ı nizâm harekete cür’et 
edenler hakkında mu‘âmele-i kânûniyye icrâsı lâzımeden olarak keyfiyet iktizâyı hâli taraf-ı âlîlerine 
iş‘âr olunmak üzere mezkûr sâl takvîmilerinin serî‘an men‘-i neşr ve mevcûd ahz ve dâ’ire-i ma‘ârife 
irsâli ve basılan matba‘adaki taş üzerindeki yazıların dahî mahv ettirilmesi husûsuna) satılan mahal-
lerden toplattırılıb tevfîzi ve her kangi matba‘ada tab‘ edilmiş ise diğer nüshaları tab‘ edilmemesi-
nin te’mîni husûsuna ve nâşir ve tâbi‘leri hakkında olacak mu‘âmeleye gelince burası Bab-ı Âli’den 
ibtidâra himmet olmağla vârid olacak irâde-i aliyyeye göre keyfiyet-i savb-ı vâlâ-yı nezâretpenâhi 
buyurulacağından ol veçhile icrâ-yı iktizasına himem-i aliyyeleri derkâr buyurulması bâbında. 

fî 26 Zilka‘de sene 90 ve fî 3 Kânûn-ı sânî sene 89 (15 Ocak 1874).
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Zabtiye Nezâret-i behiyyesine

Karyağdı tekyesi şeyhi Necîb Baba’nın cânib-i ma‘ârifden bilâ ruhsat tertîb ve tab‘ ettirerek füruht 
ettirmekde olduğu sâl takvîmi nüshalarının satılan mahallerden toplattırılub tevkîfi ve her kangi 
matba‘ada tab‘ ettirilmiş ise diğer nüshaları tab‘ edilmemesinin te’mîni içün fî 25 Zilka‘de sene 90 
(14 Ocak 1874) tarihiyle savb-ı vâlâ-yı kerîhânelerine (?) yazılan tezkere-i âcizinin (ahkâm-ı münde-
ricesi henüz icrâ olunmadığı haber verilmiş olduğundan iş ‘âr-ı sâbık veçhile iktizasının müsâra‘aten 
icrâsı bâbında) îcâbı icrâ edildiğine dâ’ir henüz cevâb alınamadığından tekrâr te’kîde ibtidâr kılındı 

ol bâbda fî selh-i Zilka‘de ve fî 7 Kânûn-ı evvel sene 89 (19 Aralık 1873).
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Belge 9. Necib Baba’nın Karyağdı Baba Tekkesi’ndeki matbaasında bastırdığı yıllık 

takvimin toplatılması (BOA, MF. MKT, 17/63).

Müzekkere 

58

Eyüp’de Karyağdı dergâhı post-nişîni Necîb Efendi’nin taht-ı idâresinde bulunan matba‘ada hilâf-ı 
memnû‘iyyet takvim-i sâl tab‘ etmiş olmasından dolayı (hakkında lâzım gelen mu‘âmelenin icrâsı 
hakkında zabtiye nezâret-i behiyyesine tastîr buyurulan tezkere-i aliyyeleri üzerine asafâneleri üze-
rine) mumaileyh (neşr etmiş olduğu takvîmler zabt) tab‘ etmiş olduğu takvîmler intişârdan men‘ ile 
matba‘ası dahî sed edilmiş ise de mûmaileyhin derkâr olan nazarhâsı (?) mülâbesesiyle takvîmlerinin 
intişardan men‘i ber minvâl-i muharrer vukû‘a gelen usulsüz mu‘amelesinden dolayı hakkında 
mücazât kânî adr (?) olunacağından ba‘demâ mugâyir nizâm-ı hâl ve hareket vukû‘a getirmemek 
meclis ve nezâret-i celîlelerinden ruhsat-ı resmiye almadıkça bir haber (?) bile yapmamak (?) şartıyla 
mumaileyh matba‘asının küşâdına ruhsat verilmesi husûsunun zabtiye nezâret-i behiyyesine iş‘âr 
buyurulması bâbında fî 11 Muharrem sene 91 ve fî 16 Şubat sene 79 (28 Şubat 1874).
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Belge 10. Necib Baba’nın Karyağdı Baba Tekkesi’ndeki matbaasında bastırdığı yıllık 

takvimin toplatılması (BOA, MF. MKT, 1/11).

Müzekkere

Necîb Baba’nın tertîb ve tab‘ ve neşrini istid‘â etmiş olduğu takvim-i sâlın (?) diğer nüshalarında dahî 
evkâf-ı şer‘iyye ve tahdîş-i (?) ezhân mûcib haller derç edilmemek şartıyla tab‘ına ruhsat (bir güne 
mahzuru olmadığı halde neşrine ruhsat i‘tâsı bâ-tezkere-i sâmiye emr ve iş‘âr buyurulmuş ve bu 
misillülere nezâret-i celîlelerinden ruhsatnâme verilmekde bulunmuş olduğu beyânıyla icrâ-yı îcâbı 
zabtiye nezâret-i celîlesinden mevrûd muhâbereyi (tezkere-i mezkûre melfuf ve melfûfu bulunan 
takvim-i sâliye beraber leffen gönderildiği ve bunun neşrinde mahzûr görülememiş ise de nezâret-i 
celîlelerince dahî mahzûr olub olmadığı) tezkerede iş‘âr olunmuş olmasıyla ber mûceb-i irâde-i aliy-
ye şart-ı mezkûrun derciyle münde‘î-i mûmaileyh ruhsatnâme (zabtiye nezaret-i celîlesinden bâ-
tezkere-i iş‘âr olunmasıyla evkâf-ı şer‘iyyenin takvîm-i sâl derciyle beyân ve i‘lân ser mahmiyete (?) 
a’id olub ma‘ hazâ mezkûr takvîmde evkâf-ı şer‘iyye münderiç olmadığı gibi tahdîş-i ezhân mûcib 
bir güne ahkâm dahî muharrer olmadığından diğer nüshalarında dahî evkâf-ı şer‘iyye ve tahdîş-i 
ezhân dâ‘î şeyler derç olunmadıkça neşrinde ba’is yoğise de takvîm-i mezkûr ahkâm-ı nücûmiyye-i 
atîka üzerine cem‘ ve tertîb olunub bu ise gayr-i musaddak bir tâkım hayâlatdan ibâret esâssız ol-
duğuna nazaran ruhsat i‘tâ olunub olunmaması re’y-i sâmî-i vekâletpenâhiye menût idüğü taraf-ı 
asafânelerinden ezbâr olunmuş bu kere yine nezâret-i müşârünileyhâdan mezkûr muhâbereli tez-
kere zeyline mürâkim olunan cevabda bâb-ı âlîye arz olundukda alınan cevâb-ı sâmîde diğer nüs-
halarına dahî evkâf-ı şer‘iyye ve tahdîş-i ezhân hâller derç olunmamak şartıyla ruhsat i‘tâsı emr ve 
irâde buyurulmuş ve bu makûle şeyler içün ruhsat i‘tâsı nezâret-i celîlelerine arz ve îfâ-yı muktezâsı 
ezbâr olunmuş ve ol veçhile ruhsat) i‘tâ buyurulması tezekkür ve tensîb kılınmış olmağın ol bâbda 
fî 1 Rebî‘ü’l-evvel sene 89 ve fî 27 Nisan sene 88 (9 Mayıs 1872). 
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Belge 11. 1876 yılında Karyağdı Baba Tekkesi’ne lahm (et) tayin edilmesi (BOA, EV. MH, 

1859/61).

Bâdî-i senedim oldur ki

İş bu bin iki yüz doksan iki senesi Karyağdı Dergâhı yevmî iki buçuk kıyye lahm-ı nâ’ibim Haziran 
mâhına mahsûben bin yetmiş (?) beş kıyye lahm aldığım mebni iş bu senesi me’mûru tarafına i‘tâ 
kılındı sene 92 (1876).
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Belge 12. Horasanî Karyağdı Baba Türbesi’nin 1894 tarihinde tamiri için yapılan para 

yardımları (Şahin, 2013: 338).

Dersa‘âdette Horâsânî Karyağdı Baba hazretlerinin türbe-i şerifi müceddeden inşâsı ve ihyâsı içün 
türbe-i şerîfe mu‘âvenet ve himmet buyurulması bâbında iş bu mahalle temhîr-i fakîrânemdir fî 1 
Mayıs sene 310 (13 Mayıs 1894).

Post-nişin-i dergâh-ı Horâsânî Karyağdı Baba

Hâfız Mehmed Sâlih Baba

Baçka dergâhı post-nişini Abdülfettâh Baba

guruş 100

Leskovik’de kâ’in Haydariye mevki‘inde Zeynelâbidîn Baba dergâhının post-nişini 

guruş 60

Rumili reşâdetlû babagân hazerâtının arz eyledikleri Karyağdı Baba’nın türbe-i şerifine niyâzlık 
esâmîleridir

guruş

150 Ergiri dergâhı post-nişini reşâdetlû Elhâc Ali Baba tarafından

340 Koştan dergâhı post-nişini reşâdetlû Ahmed Baba tarafından

25 Koştan dergâhı dervişânından Derviş Süleymân ve Derviş Kahraman

20 Karâsi dergâhı post-nişini Sadık Baba tarafından

108 Marteneş dergâhı post-nişini Yaşar Baba tarafından 643 
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Belge 13. Hazine kethüdası Zebur Bey’in kerimesinin cenazesinin Karyağdı Dergâhı 

haziresine defnedilmesi (BOA, EV. MKT, 1196/51).

Hazîne kethüdâsı müteveffâ beyin kerimesi müteveffiye olub hazret-i Halid razî anhü rabbühü’l-
vâhid hazretlerinin türbe ve câmi‘-i şerifi civârında vâki‘ makbere-i mahsûsaya defni niyet ve ol 
veçhile hazine-i evkâf-ı hümâyûna ma‘lûmât verilmiş ise de mu’ahharan niyet-i mezkûreden sarf-ı 
nazar olunub Kışkırı civârında kâ’in Karyağdı nâm dergâh-ı şerifi nezdinde bulunan kabre defni 
kararlaşdırılmış ve hazîne-i müşârüniley nâmına bir güne izn-i medfen-i mu‘accele verilmemiş ol-
mağla keyfiyet ma‘lûm olmak üzere iş bu pusula bi’t-temhîr verildi fî 10 Rebi‘ü’l-evvel sene 300 ve 
fî 7 Kânûn-ı sânî sene 98 (19 Ocak 1883).

müteveffiiye-i mezbûre makbere-i mezkûreye defn olunmadığı musaddak iş bu mahalle şerh ve 

temhir kılındı. 
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Belge 14. Yaşar Baba’ya Hacı Bektâş Veli Tekkesi’nden Karyağdı Baba Tekkesi Post-

nişinliği için verilen 13 Cemaziyelâhir 1343 (9 Ocak 1925 Cuma) tarihli icâzetnâme (Birge, 

1965: 248-250; Yüksel, 2005: 198-199).

hüve’l-mu‘în

innehu min süleymâne ve innehu

Bismillâhirrahmanirrahîm

Elhamdü lillâhi’l-lezî hedâna li haza ve ma künna nehtedi levlâ en hedânellah vema tevfîki illa billâh 
ve hüve hasbüna ve ni‘me’l-vekîl elhamdü lillâhi’l-lezî hedâna ile’t-tarîki’l-enbiyâ ve’l-mürselîn ve 
en‘amenâ ni‘meti’s-sülûk fî mesleki’l-evliyâ ve’l-mukarrebîn ve zeyyene’s-semâ’e sudûri’l-ârifîn bi 
kevâkibi esrâri’l-kakâyık ve’l-irfân ve nevvere mişkâte kulûbi’s-sâlikîn bi envâri’l-hidâyeti ve’l-îkân 
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ve sallallahu alâ Resûlinâ Muhammedini’l-lezî erşedena ila tarîki’l-hakki ve’l-yakîn ve eddebena 
bi adâbi’ş-şer‘i’l-mübîn ve alâ âlihi’l-eşhâr ve alâ eshabihi’l-ahyâr ila yevmi’d-dîn amma ba‘d ol 
server-i kâ’inât ve ol mefhar-i mevcûdât Resûlü’s-sekaleyn ve hüden rahmeten li’l-alemîn habîb-i 
Hüdâ şefi‘-i rûz-ı cezâ Cenâb-ı Hazret-i Muhammedinü’l-Mustafa sallallahu te‘âla aleyhi vesellem 
Efendimiz’in Ravza-i Ensab-ı Mutahharalarında perverişyâb olup pişvâ-yı tarîkat ve rehnümâ-yı 
hâdî-yi hakîkat olan hayrü’l-beşer sâki-yi kevser esedullahi’l-gâlib Ali ibni Ebî Tâlib kerremellahu 
vechehu ve radiyallahu anhü Efendimiz hazretlerinin hadîka-i sülâle-i Hâşimiyyelerinde teferru‘ 
eden şecere-i mübareke-i nurânînin semerât-ı hidâyet-âyâtından ve merkez-i ma‘mûre-i Hâkda gavs-ı 
a‘zam ve kutbü’l-aktâb olan heykel-i nurânî sırr-ı subhânî pîrimiz Efendimiz Es-Seyyid Muhammed 
Hünkâr Hacı Bektâş Velî kuddise sirruhü’l-alî vel-celî hazretlerinin tarîkat-ı aliyyesine müntesip ve 
rişte-i irâdetlerine müte‘allık ve merbût olan âşıkân sâdıkân muhibbân dervişân-ı hakîkat-nişânların 
ma‘lûmları olsun ki, bu def‘a münhal kalan İstanbul’da Karyağdı Dergâhı post-nişînliğine sîret-i hâli 
ve iktidâr-ı kemâliyle ma‘rûf ve evsâf-ı memdûha-i matlûbe ile mevsûf ve mücerrebü’l-etvâr Yaşar 
Baba’nın ik‘âdına hasbe’t-tarîka ruhsat ve icâzet verilmesi hakkında mahallî muhibbânı tarafların-
dan gönderilen mektûb vâsıl ve mefhûmuna ittılâ‘ımız şâmil oldu mü’minlerin tahsîn eyledikleri 
şey indallah-ı müstahsendir me’alinde vârid olan hadîs-i şerîfe imtisâlen bizler dahi mûmaileyh 
Yaşar Baba’nın şeri‘at-ı Muhammediyye ve tarîkat-ı Ahmediyye erkânının icrâsına dikkat ve sırât-ı 
müstakîmden ser-mû inhirâf etmemeğe ve âdâb-ı tarîkatla mü’eddeb ve mühezzeb-i himmet ve 
âyende ve revendeye hüsn-i nazarla hizmet ve bihamdillahi te‘âla vatan-ı azîz-i mukaddesimizi 
tahlîs eden gâzi-yi bîmedânî Mustafa Kemâl Paşa hazretleriyle rüfeka-yı kirâm-ı mücahedetlerinin 
himmet ve şeca‘at-ı haydarâneleriyle mü’essis-i devlet-i cumhûriyyemizin mâdâmü’l-mülüvân-ı 
hükümrân şân ve celâdet ve sa‘adet-i ebediyye ile mazhâr-ı i‘âne-i ruhâniyye-i cenâb-ı sa‘âdet buyu-
rulması da‘vât-ı mefrûzasına evkât-ı hamsede müdâvemet ve’l-hâsıl zâhir ve bâtın müstahsen hare-
ket etmesi me’mulümüz idüğünden zâviye-i mezkûr postuna ku‘ûd ile muhibbân âşıkân sâdıkânın 
hidemât-ı ma‘neviyye-i ma‘lûmelerini ifâ ile beraber kendisinden yed tutup ikrâr-bend olmaları-
na ruhsat ve bâbâ-yı mûmaileyhe iş bu icâzetnâme dergâh-ı feyz-iktinâh-ı Hazret-i Pîrî’den verildi 
cümlenizin ma‘lûmu olsun ve icâzetimize i‘timâd kılınsın! Vesselâmu ala men ittabba‘i’l-Hüda fî 13 
Cemaziyelâhir sene 343 ve 9 Kânun-i Sânî sene 341 (9 Ocak 1925).

Hâdimü’l-fukara Post-nişîn ve Türbedâr be Dergâh-ı Hacı Bektâş Velî (Mühür) 

El-Fakîr Atacı Baba be dergâh-ı müşarunileyh (Mühür)

El-Fakîr Etmekçi Baba be dergâh-ı müşarunileyh (Mühür)

El-Fakîr Aşçı Baba be dergâh-ı müşarunileyh (Mühür)

Hanbağı be dergâh-ı müşarunileyh (Mühür)

Dedebağı be dergâh-ı müşarunileyh (Mühür)

Mihmandâr be dergâh-ı müşarunileyh (Mühür)
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RESİMLER

Resim 1. Karyağdı Mehmed Ali Baba’nın kabri (1994) (Zarcone, 1994-IV: 476)

Resim 2. Karyağdı Mehmed Ali Baba’nın mezartaşı kitabesi



2014 / Yıl: 4 Sayı: 8

107

Resim 3. Karyağdı Baba Tekkesi Post-nişini Hâfız Salih Baba’nın Bektâşî fahrî ile imamlık yaptığı 
Zeyneb Hatun Camii

Resim 4. Karyağdı Baba Tekkesi Son Post-nişini Zâkirbaşı Hafız Yaşar Baba ve iki dervişi
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Resim 5. Karyağdı Baba Tekkesi Semâhânesi (Meydanevi)’nin yıkılmadan önceki hali

Resim 6. Karyağdı Baba Tekkesi’nin çalınmış olan kitâbeli kuyu bileziğinin ön ve arka yüzü 
(1982) (Zarcone, 1994-IV: 476; Tanman, 1994-IV: 476; Yüksel, 2005: 207)
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Resim 7. Karyağdı Baba Tekkesi haziresinde Mehmed Abdî Baba’nın elifî taclı mezartaşı



110

ALEVİLİK  ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Resim 8. Karyağdı Baba Tekkesi haziresindeki tekke post-nişinlerinden ve Zeyneb Hatun Camii 
İmamı Hafız Mehmet Salih Baba’nın mezartaşı kitabesi
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Resim 9. İşkodralı Şerîfî Mustafa Paşa’nın haremi ve İpekli Abdurrahman Paşa’nın kerîmesi Nuriye 
Hanım’ın tekke haziresindeki mezarı ve şâhidesi

Resim 10. Karyağdı Baba Tekkesi haziresinin eski mezar taşlarından örülmüş duvarı (2005) (Yük-
sel, 2005: 219)
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Resim 11. Karyağdı Baba Tekkesi Semahanesi’nin güney duvarı (Yüksel, 2005: 201)

Resim 12. Karyağdı Baba Tekkesi Semahanesi’nin güney duvarı



2014 / Yıl: 4 Sayı: 8

113

Resim 13. Karyağdı Baba Tekkesi’nin selamlık kısmı (Yüksel, 2005: 202)

Resim 14. Karyağdı Baba Tekkesi’nin yıkılmadan önceki resimlerinden biri (Yüksel, 2005: 205)
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Resim 15. Karyağdı Baba Tekkesi’nin bugünkü hali

Resim 16. Karyağdı Baba Tekkesi’nin bugünkü hali
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Resim 17. Karyağdı Baba Tekkesi’nin bugünkü hali

Resim 18. Karyağdı Baba Tekkesi ve haziresinin bugünkü hali



116

ALEVİLİK  ARAŞTIRMALARI DERGİSİ



117

İbrahim GÜL1 

ÖZET 

İnançlar, toplumları bir arada tutan ve 

dayanışmaya yardım eden önemli unsur-

lardan birisidir. Benzer inançları paylaşan 

insanlar arasında gönül birliği oluşturmak 

daha kolaydır. Bu birliktelik toplumun kay-

naşmasına da yardım eder. Laik ülkelerde 

her ne inançtan olursa olsun her düşünceye 

saygı duyulması esastır. İslam, laik anlayışın 

temel prensiplerine uygun bir hoşgörü dini-

dir. Türkiye’de bu dinin önemli mensup-

larından birisini de Alevi-Bektaşi inancına 

sahip kişiler oluşturmaktadır. Alevi-Bektaşi 

inancının Sünni inançtan hangi yönleriyle 

benzerlik gösterdiği ve ondan hangi husus-

larda ayrıldığı merak edilen konular ara-

sında yer almaktadır. Bu çalışmada, Alevi-

Bektaşi ve Sünni inançların itikat, amel ve 

ahlak bakımından bir karşılaştırması yapıl-

1 Yrd. Doç. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim 
Fakültesi, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Eko-
nomisi Ana Bilim Dalı. 

mıştır. Bu çalışma, bu inançlara mensup ki-

şilerin birbirlerini daha yakından tanımaları 

açısından önemli görülmektedir. Konuya 

ilişkin eleştiri ve yorumlar yapılarak, oku-

yucuya bazı önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Alevilik-Bektaşilik, 

Sünnilik (Ehli Sünnet), İtikat, Amel, Ahlak.

ABSTRACT 

Beliefs are one of the most important 

elements that help solidarity and keeps so-

ciety together. It is easier to create a union 

of hearts among people who share similar 

beliefs. This association also helps the com-

munity cohesion. It is essential to respect all 

opinions of all regardless of faith in a secular 

country. Islam is a religion of tolerance ac-

cording to the basic principles of the secular 

understanding. One of the important mem-

bers of this religion is people who have the 

Alevi-Bektashi faith. It is among the issue of 

concern that in what ways Alevi-Bektashi 

faith and Sunni belief are similar and from 

which direction they are separated from 

İTİKAT, AMEL VE AHLAK BAĞLAMINDA 

ALEVİ-BEKTAŞİ VE SÜNNİ İNANÇLARIN 

KARŞILAŞTIRILMASI

COMPARISON OF ALEVI-BEKTASHI AND SUNNI BELIEFS 
IN THE CONTEXT OF FAITH, WORSHIP AND MORALITY
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each other. In this study, a comparison was 

made of the theoretical Alevi-Bektashi and 

Sunni faith with regard to beliefs, deeds and 

moral terms. This study is considered very 

important in terms of allowing persons be-

longing to this belief to get know each other 

better. Criticism and reviews on the subject 

was made and it was also made some sug-

gestions for readers.

Keywords: Alevism-Bektashi, Sunni, 

Beliefs, Deeds, Morality.

GİRİŞ

İnsanları bir arada tutan ve toplumsal 

bütünleşmeye yardım eden önemli kurum-

lardan birisi de şüphesiz din olgusudur. Din, 

Tanrı’ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal 

varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleş-

tiren toplumsal bir kurum (TDK, 2015) ola-

rak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda benzer 

dini inançlara sahip ülkelerde, kültürel bağ-

ların daha kuvvetli olacağı düşünülmekte-

dir. Avrupa Birliği gibi oluşumların, her ne 

kadar ekonomik boyutu bulunsa da temel 

anlayışının din olgusuna dayandığı kabul 

edilmektedir (Çiçek, 2015). 

Devletin temel esaslarının dini esaslara 

dayalı olmadığı, laik ve hukukun üstünlü-

ğünü kabul eden ülkelerde bireylerin inanç-

larına karışılmaması esastır. Böyle ülkelerde 

inanç ve ibadet özgürlüğü bulunmaktadır. 

Ancak, dini yaşamı sosyal yaşamdan ayrı 

düşünmek ve bu iki kavramı birbirinden 

tamamen ayırmak mümkün değildir. Dini 

motifler ve unsurlar sosyal hayatın her ala-

nında kendisini hissettirmekte yaşayışımıza 

yön vermektedirler. Ancak, devletler dinler 

ve mezhepler ile diyalog içinde bulunabilir-

ler (Bilgin, 2000: 47).

Alevilik bir inanç ve yaşam biçimidir. 

Alevi-Bektaşi nüfusu, Türkiye coğrafyasının 

önemli bir kesimini oluşturmaktadır. Bu iki 

inanca sahip insanların birbirlerini inanç yö-

nünden yeterince tanımadığı (Yılmaz, 2009: 

207) ve birbirlerine karşı önyargılı olduğu 

bir gerçektir. Bu önyargılar çoğu zaman in-

sanları birbirine düşürmekte, milli birlik ve 

bütünlüğün bozulmasına yol açmaktadır. 

İnançların, evrensel anlamda barış ve hu-

zura katkısı olması gerekirken, bunun tersi 

bir durum ortaya çıkmakta (Fikir Platformu, 

2015: 27), farklı inançlara sahip insanlar bir-

birine zarar verebilmektedir.

Sünni inanca ilişkin yazılı kaynaklar 

olmasına rağmen, Alevi-Bektaşilikle ilgili 

yazılı kaynakların sınırlı oluşu, bu konuda 

farklı yorumların yapılmasına neden ol-

maktadır. Alevi-Bektaşi inancını yansıtma-

yan ve birbiriyle uyuşmayan açıklamalar 

yapılmaktadır (SDE, 2009: 78). Hatta Alevi-

Bektaşi inancının İslamiyet’in dışında bir 

inanç olduğu yönünde açıklamalara bile 

rastlanmaktadır (Beşikçi, 2000; Küçükaydın: 

2009: 170; Ecevitoğlu, 2011: 139; Bolay, 2010: 

2). Bazılarına göre ise, Alevîlik artık dinsel 

bir kimlik olmaktan öte, ya politik bir tutum 

veya etnik bir kimlikle ifade edilen bir yapı-

ya dönüşmüştür (Aktay, 2015: 1).
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Alevi-Bektaşi inancının Sünni inançlarla 

ne kadar örtüştüğü veya bu iki inanç sistemi 

arasında önemli bir farklılık bulunup bulun-

madığı konusu bir dereceye kadar önemli 

görülmektedir. Bu konuda bazı çalışmalar 

ve karşılaştırmalar yapılmış olmakla birlikte 

(Üçer, 2005; DABF, 2008; Eröz, 2014), onun 

hem inanç-ibadet hem de yaşayış yönünü 

ortaya koyan çalışmalar sınırlıdır. Bu çalış-

mada, bu Alevi-Bektaşi ve Sünni inanç sis-

temi; itikat, amel ve ahlak (günlük yaşantı) 

açısından karşılaştırılmış ve bazı önerilerde 

bulunulmuştur. 

İtikat

Sözlükte “inanmak, doğruluğuna kal-

ben kararlı olmak, gönülden tasdik ederek 

inanmak ve zihnin kesin olarak hüküm ver-

diği şey” anlamına gelir. İslam dininde inan-

ma, sadece dil ile söylemekle tamamlanmış 

olmaz, kalp ile de bunun onaylanması gere-

kir. Zira dili ile söyleyip kalp ile inanmayan 

kişilere “münafık” denir. İslam dini, müna-

fıklığı hoş görmez. 

İslam dininin temel esasları, “imanın 

şartları” veya kısaca “Amentü” kavramıy-

la özetlenir. Bunlar Allah’a, meleklerine, 

kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gü-

nüne, kaza ve kadere inanmaktır. Kur’an-ı 

Kerim’de bunlara inanmanın gerekli oldu-

ğu, bunları inkâr edenin derin bir sapıklık 

içinde olduğu bildirilmiştir. 

Hacı Bektaşi Veli, Makâlât’ında, her şe-

yin en doğru bilgisinin Kur’an-ı Kerim için-

de yer aldığını belirtir. Şu ayeti buna delil 

gösterir: Yaş ve kuru her şey apaçık bu Ki-

tap içindedir (Enam, 59). Buna ilaveten ima-

nın akıl üzere olduğunu belirtir. Öte yandan 

kişi, diliyle tanıklık yapıp gönlü ile inanma-

dığında münafık olur (Coşan, 1996: 8; Eğri, 

2007: 44). Kur’an-ı Kerim’de, münafıkla-

rın Cehennemin en alt tabakasında olacağı 

(Nisa/145), belirtilmiştir.

Sünni İslam anlayışı ile Alevi-Bektaşi 

görüşleri dikkate alındığında, itikat açısın-

dan bir farkın olmadığı ancak kaza ve kader 

konusunda farklı fikirlerin ileri sürüldüğü 

bilinmektedir. Sünni İslam âlimleri, hayrın 

ve şerrin Allah’tan geldiğine inanmakta-

dırlar (İyi, 2012 ve URL 1). Diğer yandan, 

“Hayrın” Allah’tan geldiğine, “Şer’in” ise 

Allah’tan gelmediğine, kişinin kendi nef-

sinden kaynaklandığına ilişkin görüşlere de 

rastlanmaktadır (Öztürk, 2015; Boran, 2010; 

Teymiyye. 2015). Bu konuda bazı Alevi-

Bektaşi dedelerinin görüşleri de bu doğrul-

tudadır. Bir başka anlatımla, “Allah kulunun 

kötülük yapmasını istemez. Eğer kişi bir şer 

işlemiş ise bunun sebebini Allah’a yükleme-

si doğru olmaz” görüşü hâkimdir. 

Aslında Alevi ve Sünni inançlar ara-

sında “itikat” açısından bir görüş ayrılığı 

var gibi görülmesine rağmen, konuyu ifade 

etme biçiminde bir farklılığın mevcut oldu-

ğu, anlamda bir farkın söz konusu olmadığı 

görülür. Belki de konuyu şu cümlelerle ifa-

de etmek, bu ayrılığı ortadan kaldıracaktır: 

“Allah, hayrı ve şerri yaratandır. İnsan, ak-

lını ve cüzi iradesini kullanarak bunlardan 
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birisini tercih eder. Böylece Allah da kişinin 

istediğini takdir eder.” İtikat meselesi böyle 

ele alınıp ifade edilirse, kaza ve kader ko-

nusunda bir görüş birliği ortaya çıkacaktır. 

Hem Alevi-Bektaşi hem de Sünni inancın or-

tak değer kabul ettiği, Hacı Bektaş-ı Veli’nin 

görüşü de bu doğrultudadır. İtikat konu-

sunda, Alevi-Bektaşi ve Sünni (Ehli Sünnet) 

inançlar arasında bir anlayış farkının olma-

dığı açık olarak anlaşılmaktadır. 

Amel 

Bir kimsenin dinin buyruklarını yerine 

getirmek için yaptıkları (TDK, 2015) şeyler 

olarak tanımlanmaktadır. Amel, dini an-

lamda, Allah’ın yapın veya yapmayın diye 

emrettiği işlerle, yapılıp yapılmamasını in-

sanlara bıraktığı işlerdir. Kur’an-ı Kerim’de; 

Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet et-

sinler diye yarattım (Zâriyât/ 56), ayet mea-

linden, insanların, Allah’a ibadet etmek için 

yaratıldıkları anlaşılmaktadır. Farklı dinle-

re mensup kişiler, inançlarının belirlediği 

şekillerde ibadet ederler ve Allah’a kulluk 

borcunu yerine getirirler. 

Sünni İslam anlayışında amel konusu 

kapsamlı olarak ele alınmıştır. Türkiye’de 

amel konusunda dört tane mezhep hak ka-

bul edilerek yapılacaklar; taat (ibadet) olan-

lar (farz, vacib, sünnet ve müstehablar); 

ma’siyet (günah) olanlar (haram, mekruh, 

mifsid) ve mübah olanlar olarak üç grupta 

ele alınmıştır (URL, 2). Bu ibadetlerin nasıl 

yapılacağı konusunda, Sünni inançlar ara-

sında bazı küçük farklılıklara rağmen, bir 

birlik ve beraberliğin olduğu görülmekte-

dir. Bu ibadetler yapılamıyor olsa bile, ço-

ğunlukla Sünni inanca sahip kişilerce kabul 

edilmekte ve en bunlar azından inkâr edil-

memektedir. 

Alevi-Bektaşilerce yazılı kaynak olarak 

görülen, Hacı Bektaş-ı Veli’nin Makâlât adlı 

eserinde, Şeriat kapısında yapılması gereken 

ibadetler; namaz kılmak, zekât vermek, oruç 

tutmak, gücü yetene hacca gitmek, seferber-

lik olunca kaçmayıp düşmana karşı gelmek 

ve cenabetten temizlenmek olarak sayılmış-

tır (Coşan, 1996). Bunların dayanağı olarak 

Kur’an’dan ayetlere ve bazı hadislere atıfta 

bulunulmuştur. İbadet konusunda, Alevi-

Bektaşi inancına sahip kişiler arasında görüş 

ayrılıkları bulunmakta ve farklı yorumlara 

rastlanabilmektedir. 

Kaygusuz’a (2011) göre; “insanları dört 

bölükte görmek isteyen Hacı Bektaş Veli, Şe-

riat zümresi olan Abid’lerin bazı kötü huy-

larından kurtulmaları için onlara on makam 

önermiştir.” Bunlardan sadece bir makamı, 

Sünni İslam’ın beş şartıyla ilişkili olup, bu-

nun dışındaki dokuz makam, onların daha 

dindar olmalarına yardım edecek hususları 

kapsar. Başka bir anlatımla, bu ibadetler Şe-

riat kapısı içindekiler (abidler) içindir.

Amel konusunda, Alevi-Bektaşi inancı-

na sahip kişilerde üç farklı görüş ve uygula-

maya rastlanmaktadır. Kur’an’da belirtilen 

ve Makâlât’ta açıklaması yapılan yukarı-

da sayılan ibadetleri kabul edip, yapanlar 

birinci grubu oluşturmaktadırlar. Bunlar, 
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Namazı kılın ve zekâtı verin (Bakara/ 43) 

ayetini esas alırlar. Diğerleri, “bu ibadetler 

şeriat kapısındaki kişileri bağlar, biz tarikat 

kapısındayız” görüşünü benimseyenlerdir 

ki bu grubu oluşturanlar, “cem” yapılırken 

“tarikat namazı” kılındığını, ramazan oru-

cu yerine muharrem orucu tutulduğunu, 

Kur’an’da “salat” ifadesinin dua etmek an-

lamına geldiğini ve bunun belli bir şekli-

nin olmadığını ileri sürenlerdir. Bu görüşü 

savunanlar; “Onlar ayaktayken, otururken 

ve yanları üzerine yatarken Allah’ı anarlar; 

göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşü-

nürler (Al-i İmran/ 191)” ayetini delil gös-

terirler. Üçüncü görüş, Alevi-Bektaşi anlayı-

şını yansıtmaktan öte daha çok “Ateist” bir 

bakış açısını gösterir. Bu görüşü benimse-

yenler, İnsanın Allah’a ibadet etmesine ge-

rek olmadığını, başka bir anlatımla; Allah’ın, 

kulunun ibadetine ihtiyacı bulunmadığını 

savunurlar. 

Tarikat kapısındaki biri, Sünni inançtaki 

kişiden farklı ibadet yapmasına Molla Sait’i 

örnek gösterir. Makâlât’ı Türkçeye çeviren 

Molla Said (Sait Emre), Hacı Bektaş Veli’ye 

mürit olduktan sonra kendisindeki değişik-

liği fark etmiş, bu aşk ile namazı, orucu ve 

hatta kendi varlığını koyup gitmiş ve O’nun 

didarı uğruna yokluğu kabul kılmıştır (Kay-

gusuz, 2011): 

Salâ geldi müezzin geldi kaamet eyledi 

Kıbleye karşı yüzin tutdı niyyet eyledi 

Secdeye indi yüzüm didar gördi bu gözüm 

Dağıldı aklum sözüm zihnümi mat eyledi 

Unutdum namazımı dosta tutdum yüzümü 

Dost kendü mürvetinden bir işaret eyledi 

Ne taat var ne salat ne zikir var ne tesbih 

Bu beş vakit namazumı ışka gaaret eyledi

Hacı Bektaş-ı Veli, ameli imandan ayrı 

olarak ele alır. “Değme ibadet, imana er-

mez; küfür de günahtır ama değme günah 

küfre ermez” diyerek, şu ayetleri buna de-

lil getirir: Muhakkak ki Allah kendisine or-

tak koşulmasını af etmez; bunun dışındaki 

günahları dilediği kimseye bağışlar (Nisa/ 

48, 116). Konuyla ilgili, Sünni inanç (Ehli 

Sünnet) mezhebi, Maturidi’nin görüşleri de 

aynı doğrultudadır. Yani, “Ameller, imanın 

bir parçası olmayıp imanın dışında birer 

farzdır”. Yani bir kişinin amelindeki eksik-

lik, onun imanından bir şey eksiltmez. Al-

lah, ameldeki eksiklikleri dilediği kişi için 

bağışlayabilir. 

İslam inancına göre, kişilerin ibadetle-

rinin bir başkası tarafından sorgulanması 

doğru bir yaklaşım olarak görülmemekte-

dir. Amel veya ibadet konusu, Allah ile kulu 

arasında olan, Allah’ın değerlendireceği bir 

konu olarak görülmektedir. Kaldı ki laik ül-

kelerde, herkesin inandığı şekilde ibadet et-

mesi esastır. Böyle bir uygulama, hem İslam 

dinine hem laikliğe uygun bir yaklaşım ola-

caktır. Farklı inançların bir arada yaşadığı 

ülkelerde; bireylerden, farklı inançlara saygı 

duyarak toplumsal barışa katkıda bulunma-

ları ve adaletin tesis edilmesinde laikliğe sa-

hip çıkmaları ve akla dayalı hukuki ilkelerin 

uygulanmasına destek vermeleri beklenir.
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Ahlak 

Ahlak, bir toplum içinde kişilerin uy-

mak zorunda oldukları davranış biçimleri 

ve kuralları, aktöre, sağtöre (TDK, 2015), 

olarak tanımlanmıştır. Bu çalışmada, ahlak 

daha çok “yaşayış biçimi” anlamında kulla-

nılmıştır. İslam ahlakı temelini İslamiyet’ten 

alır. İslam peygamberi Hz. Muhammed 

Mustafa’nın (SAV) örnek yaşantısı, bu ahla-

kın özünü oluşturur. Kaldı ki Hz Muham-

med hem Sünni hem de Alevi-Bektaşilerin 

peygamberi olup, her iki inanca sahip kişiler 

O’nun örnek ahlakını esas alırlar.

Alevi-Bektaşi ve Ehli Sünnet (Sünni) 

inançlar arasında ayrımlar, yani önemli 

farklılıklar asıl bu alanda kendini gösterir. 

Alevi ve Bektaşilere göre, bu ayrılığın te-

melinde, Hz. Peygamberin vefatından son-

ra dine sokulan uygulamalar yatmaktadır. 

Alevi-Bektaşiler, bunların birçoğunun dine 

sonradan eklenmiş şeyler olduğunu kabul 

ederler. Başka bir anlatımla, bunlar “Emevi-

İslam Anlayışı” ürünleridirler. Günlük ya-

şamımızda kaydedilen bu uygulamalar, 

Kur’an’a ya da sağlam bir Hadis’e dayanmı-

yorsa, bunlara pek itibar etmemek gerekir.

Sünni inancın ahlaka ilişkin değerle-

rinin çoğunluğu, Alevi-Bektaşi inancı ta-

rafından kabul görür. Onlara göre, Şeriat 

haktır ve dinin temel hükümleri bu kapıda 

yer alırlar. Buna karşılık, Alevi-Bektaşilerin 

yaptıklarının çoğunluğu, Sünni inanç tara-

fından pek benimsenmez. Bunların Kur’an 

ve Sünnete uymadığı ileri sürülür. Alevi-

Bektaşi inancı içinde yer alan, Ehli Sünnet 

(Sünni) tarafından yapılmayan bazı uygula-

malar şunlardır: Dört Kapı Kırk Makam, Üç 

Sünnet-Yedi Farz, EDeB, Velayet ve Pirlik, 

Vahdet-i Vücut, Musahiplik, Cem İbadeti, 

Görgü, Rızalık, İkrar Verme, Yedi Ulu Ozan 

konularıdır.

Makâlât’ta dört kapı; Şeriat, Tarikat, 

Marifet ve Hakikat olarak sıralanır. Hacı 

Bektaşı Veli’ye göre Şeriat ehli, “avam (halk) 

taifesidir ve bunların işi gücü birbirlerini in-

citmektir. Kibir, haset, buğuz, cimrilik ve 

düşmanlık bunlarda her zaman görülür” 

(Coşan, 1996: 2). Bir bakıma, Şeriat kapısın-

daki kişiler ham bir Müslüman olarak görü-

lürler. Bunların ibadeti, “dünyayı terk edip 

ahireti sevmektir.” Şerit ehli kişi, bunun için 

çabalar ve ibadet eder.

Alevi-Bektaşiler kendilerini, Hacı Bek-

taşi Veli’nin Tarikat kapısında görürler. 

Alevi-Bektaşilikte nihai amaç, “kâmil insan 

mertebesine ulaşmak ve hakikatin sırlarına 

ermektir”. Ancak bu yolda yalnız ilerlemek 

doğru değildir. Bunun için bir pir veya reh-

berden el tutmak gerekir. Gerçek anlamda 

pir Muhammet, rehber Ali’dir. Bu anlayış; 

“El ele, el Hakka” olarak nitelenir. Hacı Bek-

taşi Veli’ye göre, “Kendisini arıtmayan baş-

kalarını da arıtamaz”. Bu açıklamaya göre, 

el tutulacak pirin, en azından “Marifet” ka-

pısında bulunması, yani “Arif” birisi olması 

gerekir. 

Alevi-Bektaşi inancında, ahlak konusu 

kısaca (EDeB), eline, diline ve beline sahip 
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ol kelimeleriyle özetlenir. İnsanın bu uzuv-

larına sahip olması, bireyi birçok kötülükten 

alıkoyar. Bu bakımdan, Alevi-Bektaşi inan-

cında edebin önemli bir yeri vardır. Cemler-

de edep-erkâna uyulması esastır. Özellikle, 

ibadet esnasında edepli olmanın önemi sü-

rekli vurgulanır. Bu konuyu âşık Virani şöy-

le dile getirir (Zaman, 2015): 

Edepsiz âdemin olmaz imanı

İçinde dopdolu şek ve gümanı

Alevi-Bektaşi inancı içinde başka bir 

önemli kavram, “üç sünnet yedi farz” konu-

sudur. Üç sünnet; “Her zaman Allah’ı zik-

ret”, “ Kalpten kin ve kibri at” ve “Bin kişi 

isen de bir gibi otur” cümleleriyle özetlenir. 

Yedi farz ise; “Yolu, ehli olmayan kişiler-

den sakın”, “candan geç, Hak’tan geçme”, 

“Dünyaya önem verme”, “Pirden tövbe al”, 

“Musahip ol”, “ halifeden taç giyin” ve “Ha-

lifeden hırka giyin” olarak sıralanır (Gül, 

1969: 100-101). Farz ve sünnetlere uymayan 

kişilere bir takım yaptırımlar uygulanır. 

Böylece Alevi-Bektaşi yolunun temel esasla-

rı korunur.

“Velayet” konusu, onu Sünni inanç-

tan ayıran başka bir önemli husustur. Hz. 

Muhammed’in Hakka yürümeden (ölme-

den) önce, Hz. Ali’yi yerine vasi tayin ettiği 

yönünde bir inancı içerir. Pirliğin dayanak 

noktasını oluşturur. Hz. Muhammed ile 

peygamberlik sona ermiş olup, insanlara 

doğru yolu gösterme işi velayet ile devam 

etmiştir. Velayetin ilki Hz. Ali olup O’nun 

on bir oğlu bu velayet zincirinin halkalarını 

oluştururlar. On iki İmamın, İslam dininin 

bozulmadan günümüze kadar ulaşmasın-

da önemli bir katkısı olduğu kabul edilir. 

Cemlerde On iki İmamların adlarının zik-

redildiği Duaz’lar okunur. Şia’da velayete 

siyasi anlam verilerek hilafet kastedilirken 

Alevilikte tasavvufî çerçevede “Allah dost-

luğu” kastedilmiş ve kimi zaman bu Türkçe 

bir kelime olarak “erenlik” ile karşılanmıştır 

(Üzüm, 2008: 9).

Ehli Sünnet (Sünni) inanç sisteminde de 

Ehlibeyt sevgisi mevcuttur. Kur’an’da Ehli-

beyt ile ilgili ayetler vardır. Allah, siz Ehl-i 

Beyt’ten bütün kötülükleri kaldırmayı ira-

de etti ve sizleri tertemiz kıldı (Ahzab/ 33). 

Ancak Alevi-Bektaşi toplumunun gönlün-

de, Ehlibeytin ayrı bir yeri ve önemi vardır. 

Alevi-Bektaşi inancında Ehlibeyt sevgisi ya-

nında (Tevella), Onlara düşman olana düş-

man olma anlayışı (Teberra) da mevcuttur. 

Teberra kavramının Alevi-Bektaşi inancına 

Şia’dan geçtiği söylenir. Aksi halde, Hacı 

Bektaş Veli’nin felsefesinde düşmanlığa yer 

yoktur. Birisi sana kötülük etse bile, bunun 

karşılığında ona iyilik etmek gerekir. Bu 

bir bakıma Hz. Ali felsefesidir. Ancak Te-

berra anlayışı bu gün hemen bütün Alevi-

Bektaşiler tarafından çoğunlukla benimsen-

miştir. Konuyu Pir Sultan Abdal şöyle ele 

alır:

Pir Sultan Abdal tut damenin anın

Düşmanına düşman ol hanedanın

Nur- ı çeşmi dürür Şah Murtaza’nın

Erenler Hünkârı İmam Hüseyin
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Vahdet-i Vücut anlayışı, Muhyiddin-i 

Arabi tarafından ortaya atılmıştır. Bu ifa-

deyi ilk olarak, öğrencisi Sadreddin Konevi 

kullanmıştır. Bu anlayış, Panteist (tek haki-

katin parçalandığı) görüşünden farklıdır. 

Noyan’a (2001: 159) göre, Tanrının varlık ve 

kudretinin bir zerresi kadarının tecellisi ile 

bu evren var olmuştur. Âlemin yok oluşu ile 

O’ndan bir zerre eksilmemiş gibi olur. Âlem 

O’nun “ol” buyruğu ile yaratılmıştır (Akt. 

Polat, 2015). İmam-ı Rabbani, bu düşünce-

yi Vahdet-i Şuhut ile açıklamaya çalışmıştır. 

Rabbani, evrenin varlığı ile mutlak varlık 

(Vucud-u Mutlak) olarak nitelediği Allah 

arasında kesin bir ayırım yapılması gerekti-

ğini belirtir. 

Musahiplik, diğer bir anlatımla “yol 

kardeşliği” konusu, Alevi-Bektaşi inancının 

önemli bir yanını oluşturur. Musahiplik kav-

line girmek bir süreci içerir. Musahip seçme, 

olma ve bunu devam ettirme aşamaları bir-

birini izler. Yedi farzdan birisi olarak görü-

lür. Musahipliğin temeli Hz. Muhammet’le, 

Hz. Ali’ye kadar giden mitolojik boyutlu bir 

yoldur (Azar, 2013: 78). Musahip olan kişi-

ler üzerine Fetih Suresinin 10. ayeti okunur. 

Musahip canlar verdiği bu ikrarından ölün-

ceye kadar dönemezler. “Muvahat” Sünni 

inançta yol kardeşliği anlamına gelir. Hz 

Muhammed’in Ensar ile Muhacirini kardeş 

yapmasına dayanır. Ancak Sünni inançta 

kardeşler üzerine Fetih Suresinin 10. ayeti 

okunmaz. Bu musahiplik ile muvahat ara-

sında önemli bir farkı oluşturur. 

“Kırkların Cemi”, Buyruk’ta yer 

alan ruhlar âleminde bir kavramdır. Hz. 

Muhammed’in miraçtan gelirken uğradığı 

“Kırklar Meclisi”, Alevi-Bektaşi inancındaki 

“Cem” ibadetinin temelini oluşturur. Cem’i 

diğer ibadet yerlerinden ayıran önemli fark-

lılıklar mevcuttur. Cem evi, herkesin gire-

meyeceği, kadın ve erkeklerin birlikte iba-

det ettiği bir yerdir. Cemde “On iki hizmet” 

yürütülür. Cemde, Zâkirler (âşıklar) saz 

eşliğinde Duaz ve deyişler söylerler. Dede, 

âşıkların söylediği deyişlerde işlenen konu-

lar üzerine sohbetler ederek, “Cem Erenle-

rini” bilgilendirir. Cemde; Allah’ı zikretme-

nin yanında, paylaşımcı olma, özünü dara 

çekme, hoşgörülü olma, aklı kullanma, ezi-

lenden yana olma konulara dikkat çekilir. 

İkrar verme, söz verme anlamına da 

gelen bir sözcüktür. İkrar vermenin temeli, 

Elest Bezmi’ne (ilahi sözleşmeye) dayanır. 

Kişi, peygamber vekili pirinin yamacına 

geçtiğinde, onun buyruklarına uyacağına 

dair ikrar (söz) verir. Pirin sözü, Kur’an’a 

aykırı olamaz. “El ele el Hakka” inancı ge-

reği, pirin sözlerini onaylayan kişi, Allah’a 

vermiş olduğu sözü hatırlar. Bir başka an-

latımla pirin görevi, Hak Teâlâ’nın buyur-

duğunu talibe iletmektir. Her Alevi-Bektaşi, 

pir huzuruna geçerek yılda bir defa “gör-

güden” geçer. “Görgü” yapılırken, pir veya 

dede Araf suresinin 23. ayetini okuyarak, 

kişilerin önce kendisini sorgulamasını (özü-

nü dara çekme) ister. Eğer kişinin bir soru-

nu varsa, “düşkün” kalır. Bu kişiler işlediği 

suça göre bir süre veya tamamen ceme alın-
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mazlar. Bunlar toplum dışına itilir ve yalnız 

bırakılırlar.

İnsanların birbirinden razı olması, 

Alevi-Bektaşi erkânında önemli yer tutar. 

Birbirinden razı olmayan canlar da cem 

ibadetine katılamazlar. “Dön Rabbine, razı 

etmiş ve razı edilmiş olarak!” (Fecr suresi/ 

28) ayeti ile “Mûtû kable en temûtû” hadi-

si (Meali: Ölmeden önce ölün) buna temel 

oluşturur. Yani ey insanlar, “Mahşer günü 

gelmeden hesabınızı verin. Ahirete kul hak-

kı ile gitmeyin. İnsanlar (halk) sizden razı ve 

hoşnut olursa, ola ki Allah da sizden razı ve 

hoşnut olur” anlayışıyla hareket edilir. Bu 

bakımdan ibadete başlamadan önce kişile-

rin birbirinden razı olduklarına dair bir biat 

alınır. Pirin, “Aşığa mana dâvâya nişan” de-

mesiyle herkes birbiriyle görüşerek birbirin-

den razı olduğunu gösterir. Bundan sonra 

ibadete başlanır. 

Yedi Ulu Ozana saygı gösterilmesi, 

Alevi-Bektaşi toplumunu Sünni inançtan 

ayıran önemli farklılıklardan birisidir. Ehli 

Sünnet (Sünni) inancın dört temel kaynağı; 

Kur’an, Hadis (Hz. Muhammed’in söz ve 

davranışları), İcma-i ümmet (din bilginleri-

nin fikir birliği) ve Kıyas (belli bir konuda tek 

âlimin açıklaması) olarak sıralanır. Ancak 

bazı Hadisleri, Peygamberin söylediği şüp-

helidir (Eskicioğlu, 2015). Alevi-Bektaşiler, 

Kur’an’ı bir kaynak olarak kabul ederler 

ancak kaynağı sağlam olmayan Hadislere 

pek itibar etmezler. Alevi-Bektaşi inancın-

da, Sünni inançtan farklı olarak, yedi ulu 

ozanın söyledikleri önemli bir yazılı kaynak 

olarak kabul edilir. Bu kişiler, kendilerine 

verilen “Ledün İlmi” sayesinde hak ve ha-

kikati dile getirirler. Âşıkların söylediği her 

şey doğru mudur ve bunlar kabul edilme-

li midir? Bu sorunun cevabı, elbette İmam 

Cafer-i Sadık Buyruğunda ele alınmıştır. 

Aşığın, “Kur’an’a uygun olmayan” sözle-

rine itibar edilmez. “Bir aşığın kelamı, eğer 

Kur’an’a mutabık gelirse, ol âşık hakikidir. 

Eğer tamam gelmezse mecazidir ve sözüne 

amel yoktur” (Vaktidoldu, 2011: 43).

Tartışma

Alevi-Bektaşi ve Sünni inançlar arasın-

da bir farklılık olup olmadığı, varsa bunla-

rın nelerden ibaret olduğu hep tartışılagel-

miştir. Bu konuda halen tartışmalar bitmiş 

de değildir. Uzun yıllar bir arada yaşamış ve 

halen yaşamakta olan Alevi-Bektaşi ve Sün-

ni inanca sahip kişilerin hangi yönleriyle bir-

birlerinden ayrıldıkları, kısa bir tartışmayla 

ortaya konacak bir konu da değildir. Bu ça-

lışmada, yazılı kaynaklar esas alındığında 

Alevi-Bektaşi ve Sünni inançlar arasında 

farkın kabul edilebilir düzeye çekilebileceği 

görülmektedir. Aşırıya kaçma, her iki inanç 

açısından ayrıştırıcı bir faktör olarak görül-

melidir. Bu ayrıştırıcı yaklaşımlar, radikal 

İslam ve Ateistliktir. Birincisi Sünni inanç 

için bir tehdit oluştururken diğeri Alevi-

Bektaşi inancının bozulmasında önemli bir 

etken olarak görülmektedir.

İtikat açısından bakıldığında Alevi-

Bektaşi ve Ehli Sünnet (Sünni) inançlar ara-
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sından önemli bir farklılığın bulunmadığı 

görülmüştür. Yani özünde bir ayrılığın ol-

madığı anlaşılmaktadır. Her iki inanca sa-

hip kişilerin kitabı ve peygamberi aynı olup, 

bunların buyurduğu ilahi emirler doğru ola-

rak kabul edilmektedir. Kaldı ki İslam dini, 

diğer farklı inançlara karşı da hoşgörüyle 

bakan bir din olup, bu onun kutsal kitabının 

(Kur’an) emridir. “Yaratılanı, Yaratandan 

ötürü hoş görme”, İslami düşüncenin özünü 

oluşturmaktadır. 

Amel açısından Alevi-Bektaşi ve Ehli 

Sünnet (Sünni) inançlar arasında bazı farklı-

lıklar olduğu görülmektedir. Bu farklılıklar 

yazılı kaynaklara ve kişilere göre değişiklik 

göstermektedir. Makalat’ın Hacı Bektaş veli 

tarafından yazıldığını kabul eden ve burada 

yer alan açıklamaları kabul edenler, en azın-

dan sürekli yapamasalar bile, Şeriat kapı-

sındaki ibadetleri kabul etmektedirler. Yani 

namaz kılma ve zekât vermeyi Kur’an’ın 

emri olarak kabul etmektedirler. Bazı Alevi-

Bektaşiler ise, cem ibadetinde yapılanları 

yeterli saymakta; namaz, oruç ve zekâtın Şe-

riat ehli kişiler için gerekli olduğunu kabul 

etmektedirler. 

İslam inancına göre, ameldeki bir eksik-

lik itikadı zedelemez. Dahası, bütün ibadet-

ler yalnız ve yalnız Allah için yapılır. Fati-

ha suresinde belirtildiği gibi, yalnız Allah’a 

ibadet edilir ve yalnız O’ndan yardım dile-

nir. İbadetlerin kabulüne Allah karar verir. 

İnsanlar başkalarını, ibadet biçimlerine göre 

değerlendirmemelidirler. Kaldı ki laik ülke-

lerde farklı inançlara mensup kişilerin bir-

birlerinin yaptığı ibadetlere saygılı olması, 

çağdaş insan olmanın ön koşulu görülmek-

tedir. Toplumsal ilişkilerin çağdaş ve geliş-

miş ülkelerde laik devlet anlayışı esasları-

na göre düzenlenmesinde bu gerçeklik göz 

önünde bulundurulmaktadır.

Türkiye’de, Alevi-Bektaşi ve Sünni 

inançlar arasında önemli farklılıklar çoğun-

lukla onların toplumsal yaşayışları üzerin-

de toplanmaktadır. Bu yaşayışlar arasında 

farkın nereden kaynaklandığı konusunda 

değişik görüşler ileri sürülmektedir. Bun-

lardan bir kaçı, Eski Türk Kültürünün izleri, 

Anadolu coğrafyasında yaşamış medeniyet-

lerin inanç kalıntıları ile Şiilik olarak sıralan-

maktadır. Alevi-Bektaşi inancında, Kur’an-ı 

Kerim’in Bâtıni bir yorumunun dikkate 

alınması, Makâlât, Alevi Buyrukları, Alevi-

Bektaşi eserleri ile Alevi-Bektaşi edebiyatı-

nın etkileri de göz ardı edilmemelidir. Bazı-

larına göre ise, bunların hepsinin de az veya 

çok bu inançların farklılaşmasında etkileri 

olduğu kabul edilir. 

Hacı Bektaş Veli öğretisi, Alevi-

Bektaşiliğin temel eksenini oluşturur. Ana-

dolu Aleviliğinin temelleri, “Dört kapı ve 

kırk makam” öğretisi ile “Vahdet-i Vücut” 

felsefesi üzerine inşa edilmiştir. Diğer düzen-

lemelerin çoğu Alevi buyruklarında yer alır. 

Bunlardan en önemlisi cem ibadeti olup; ik-

rar verme, görgü ve rızalık konuları da cem 

ibadetiyle ilişkilidirler. Alevi-Bektaşilikte 

nihai amaç, kişinin sırrı hakikate ermesi 
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ve Hak ile hak olmasıdır. Alevilikte ‘Cem 

olma’ ; özdeğerlendirme yapma, hatalardan 

pişmanlık duyma, benliği güçlendirme gibi 

kişisel değerler yanında; birlik içinde olma, 

başkalarının hakkına saygı duyma gibi top-

lumsal değerlerin yaşamasına olanak sağlar 

(Gül, 2014: 79).

Üç sünnet yedi farz ise Alevi-Bektaşi 

yolunun korunmasına yönelik alınmış 

düzenlemelerdir. Alevi-Bektaşi yolu ve 

erkânının korunması bu sayede mümkün 

olmuştur. Velayet konusunda Şia ve Şii-

lik etkili olurken, Hacı Bektaş Veli’nin On 

İki İmam soyundan geldiği inancı, Pir ve 

Mürşit konusuna da açıklık getirmiştir. Bu 

anlayışın temelinde, Makalat’ın etkisini göz 

ardı etmemek gerekir. Pir, Hz. Muhammed, 

rehber ise Ali’dir. Bunlar, hem Alevi-Bektaşi 

hem de Sünni inancın önde gelen isimleri 

olup her iki inanca sahip kişiler tarafından 

da sevilirler. 

“Eline, diline ve beline sahip ol”, kısaca 

(EDeB) olarak özetlenen söz de Hacı Bektaş 

Veli’ye aittir. Bu sözler Alevi-Bektaşi felse-

fesinin temelini oluşturur. Bu uzuvlarına 

dikkat eden kişinin neredeyse günah işle-

mesinin yolu kapatılmış, diğer insanlarla 

dostça ilişkiler kurmasının önü açılmıştır. 

Buna bir de musahiplik anlayışı eklenerek, 

insanların birbirilerini kötülüklerden alı-

koymasının bir diğer mekanizması harekete 

geçirilmiştir. Paylaşmanın yolu açılarak, Hz. 

Muhammet’in Ensar ve Muhacirin arasında 

oluşturduğu kardeşlik anlayışının günü-

müzde de yaşatılması amaçlanmıştır. 

Alevi-Bektaşi inancında, Hz. 

Muhammet’in Miraç’ta Allah ile doksan bin 

kelam konuştuğu, bunun otuz bininin Şeria-

ta, altmış bininin Tarikata ilişkin olduğu bil-

gisi yer alır. Bu altmış bin kelamın âşıklar ta-

rafından zikredildiği yönünde bir inancı da 

burada belirtmek gerekir. Böyle bir inançtan 

ötürü, Alevi-Bektaşi toplumunda bağlama, 

“Telli Kur’an” olarak bilinir. Yedi ulu oza-

nın söylediği deyişler, Hakk’ın kelamıdırlar. 

Alevi-Bektaşiler, On iki İmamların adlarını 

zikrederek, bunların yüzü suyu hürmetine 

Cenabı Hak’tan yardım dilerler.

Bu açıklamalardan anlaşılmaktadır ki 

Şeriat kapısı, İslam inancının temel prensip-

lerini düzenlemektedir. Bunların yapılması 

İslam dinine giriş için zorunludurlar. Ancak 

bu kapı bir ham Müslümanlığı çağrıştırır. 

Kamil insan olmak isteyen kişinin, diğer ka-

pılardan geçerek Hakk’a ulaşma yönünde 

bir çaba sarf etmesi gerekir. Burada önemli 

bir husus şudur ki Tarikat ehli bir kişi, Şe-

riatı hak bilmeli; Şeriat ehli bir kişi de ken-

disinden farklı inançların ve inananların 

olabileceğini kabul etmelidir. Bundan başka 

insanlar, hangi dinden olursa olsunlar bir-

birlerinin inançlarına saygı duymalı ve bir-

birlerine karşı hoşgörülü olmalıdırlar.

SONUÇ 

İnsanları bir araya getirme ve onları 

kaynaştırmada inançların önemli bir yeri 

vardır. Farklı inançların bir arada bulundu-

ğu ülkelerde kişilerin birbirlerinin inançları-

na saygı duyması toplumsal bütünleşmenin 
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anahtarıdır. Bunu sağlayan en önemli meka-

nizmalardan birisi hiç şüphesiz laik devlet 

anlayışıdır. 

Türkiye farklı inançlara ev sahipliği 

yapan ülkelerden birisidir. Özellikle Alevi-

Bektaşi ve Sünni inançların bir arada yaşadı-

ğı coğrafyada bu inançların hangi yönlerden 

farklılık gösterdiğine ilişkin bilgiler sınırlı-

dır. “Kişi bilmediğinin düşmanıdır” sözün-

den hareketle, bu inanç grupları bazen karşı 

karşıya getirilmekte ve bunlar arasında bazı 

olumsuz tartışmalar yaşanmaktadır. Konu-

nun açıklığa kavuşturulmasında konunun 

uzmanlarına önemli görevler düşmektedir.

Buna benzer çalışmalar ortaya koymak-

tadır ki Alevi-Bektaşi ve Sünni inançlar ara-

sında farklılıklar olduğu gibi, önemli ben-

zerliklere de rastlanmaktadır. Benzerliklerin 

öne çıkarılması, farklılıkların ise hoş görül-

mesi toplumsal barışın sağlanması yönünde 

atılabilecek en önemli adımlardan birisi ola-

rak görülmektedir. Sonra bu hoşgörü, diğer 

inanç gruplarını da içine alacak şekilde ge-

nişletilmelidir.

Bu konuda devlete de önemli sorumlu-

luklar düşmektedir. Laik ve çağdaş hukuk 

kurallarını benimsemiş Türkiye Cumhuri-

yeti devleti, bütün inançlara eşit mesafede 

durmalı ve tek bir inancı mutlak doğru ola-

rak sunma uygulamasından vazgeçmelidir. 

Böyle bir uygulama, Türkiye’de yaşayan 

Alevi-Bektaşi ve Sünni inançlar başta olmak 

üzere hem farklı inançlar hem de insanlık 

açısından atılacak en önemli adımlardan bi-

risi olarak görülecektir.
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HACI BEKTAŞ-I VELÎ’NİN HALİFELERİNDEN HACIM 

SULTAN’IN HAYATI

HAJIM SULTAN’S LIFE ONE OF THE CALIPHS OF HAJI 
BEKTASH WALİ

   Salih GÜLERER1

ÖZET

Anadolunun Türkler tarafından 

iskânında, velî adıyla bilinen sufi şahsiyetler 

önemli bir tarihî ve sosyolojik yere sahiptir. 

Sufi çevrelerin tarihi, sadece belli tarikat ve 

tekkelerle sınırlı olmayıp neredeyse geçmiş-

teki toplumsal kesimlerin tamamını ilgilen-

diren bir konudur. Bu olgunun, geçmiş kül-

tür hayatımızdaki toplumsal kesimlerin her 

birinin sıradan yaşantılarından, belli olaylar 

karşısındaki tavır alışlarına kadar her alan-

da etkili olduğu söylenebilir. Bundan dola-

yıdır ki; gerek tarikat çevrelerinde gerekse 

halk nezdinde toplumun dünyaya bakışı ve 

ortak değerlerin belirlenmesinde bu şahsi-

yetler önemli bir yer tutmaktadır. Dolayı-

sıyla devrin sosyal kurumları olan tekkeler 

etrafında oluşmuş grupları irşat eden ola-

ğanüstü/kutsal güçlere sahip olduklarına 

inanılanvelî şahsiyetlerin hayatının bütün 

yönleriyle ele alınması gerekmektedir. Hacı 

Bektaş-ı Velî’nin halifelerinden olan Hacım 

1 Yrd. Doç. Dr., Uşak Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 
Türkçe Eğitimi Bölümü.

Sultan, bu önemli şahsiyetlerden biridir. 

Yaptığımız bu araştırmada başta Hacım 

Sultan’ın adına yazılmış menâkıbnâme ol-

mak üzere konuyla ilgili diğer yazılı kay-

naklar taranarak hayatı hakkında bir sonuca 

ulaşılmaya çalışılmıştır. Ayrıca vakıf belge-

leri ile Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde yer 

alan vesikalardan istifade edilerek bu şahsi-

yetin tarihi süreç içersindeki yeri de ortaya 

çıkarılacaktır. 

Anahtar kelimeler: Hacım Sultan, 

Menâkıbnâme, Evliya, Menkabe.

ABSTRACT 

In settlement of Anatolia by Turks, su-

fic people known as saint occupy a crucial 

historical and sociological place. History of 

sufic environment isn’t only confined to spe-

cific dervish order and dervish lodges, but it 

is also an interest for almost all past social 

walk of life. This phenomenon can be said to 

be effective in all fields from ordinary lives 

of social walk of life in our past culture to 

their attitudes towards specific occurrences. 

That is why these people have a crucial role 

in determining world view and common 
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values of public for both dervish order en-

vironment and before public, therefore, it is 

necessary to scrutinize the lives of saint peo-

ple believed to have miraculous and holistic 

powers which give guidance for groups con-

structed around dervish lodges that are so-

cial organizations of the time. Hajim Sultan, 

one of the caliphs of Haji Bektash Wali, is 

one of these significant people. In this study, 

the life of Hajim Sultan is profoundly inves-

tigated by scanning written sources related 

to topic, in particular menakibname written 

in the name of Hajim Sultan. In addition, by 

consulting the documents in Prime Ministry 

Ottoman Archives and foundation docu-

ments, Hajim Sultan’s place in historical pe-

riod will be unearthed. 

Keywords: Hajim Sultan, Menakib-

name, Saint, Miracle, Religious Legend.

GİRİŞ

Büyük Selçukluların, Malazgirt Sava-

şını (1071) Doğu Roma’ya karşı kazanma-

sından sonra Türkler, Anadolu’ya doğru 

ilk fetih hareketlerine girişmişlerdir. Fetih 

hareketlerinin devamında da çeşitli Türk 

boyları büyük kitleler halinde Anadolu’ya 

göç etmeye başladılar (Mélikoff, 2010: 62-

63). Gelişen şartların doğrultusunda, Doğu 

Roma’nın Anadolu’daki otoritesini kaybet-

meye başlaması, Hıristiyan olan diğer un-

surların çekişmeleri bu toprakları Türkler 

için yerleşebilecekleri yeni bir yurt olarak 

cazip hale getirmiştir. Fetihlerle birlikte yeni 

yurda yerleşme hadisesi gerek konargöçer 

gerekse yerleşik hayata geçmiş Türk unsur-

ları tarafından XIV. yüzyılın sonuna kadar 

devam etmiştir. Değişik tarikat mensupları 

da özellikle kendi düşüncelerinin propagan-

dasını yapabilmek maksadıyla, bu göçlere 

katılmışlardır. Zaten bu dervişlerin çoğu 

bir boyun hem siyasî hem de dinî önderi 

konumundaydılar. Anadolu Selçukluları, 

kısa zamanda Anadolu’da siyasî bütünlü-

ğü de sağlamış oldular. Selçuklu yönetimi, 

Anadolu fütuhatında batıya doğru devam 

eden Türk göçleri için sistematik bir iskân 

ve kolonizasyon uygulamıştır (Barkan, 

1942: 283). Anadolu Selçuklularının izlediği 

siyaset bölgeyi belli bir refah düzeyini ulaş-

tırmıştı. Selçuklu Sultanları özellikle boş 

arazilerin iskânında şeyh ve dervişlere va-

kıflar tahsis ederek büyük imkânlar sağla-

mışlardı. Şeyhler ve dervişler Anadolu’nun 

Türkleşmesi ve İslâmlaşmasında önemli bir 

rol üstlenmiş oldular. XIII. yüzyılın sonları-

na doğru başlayan Moğol baskısıyla Ana-

dolu Selçuklularının siyasi otoritelerinin 

sarsılması, halkın ekonomik durumunun 

bozulması ve yeni göç dalgaları, oluşturul-

muş dengeleri sarsmaya başlamıştır. Hora-

san erenlerinin, Anadolu’nun bu buhranlı 

döneminde eski dinlerinin hatıralarını hâlâ 

muhafaza eden konargöçer Türkmen top-

luluklarına kuvvetli etkileri olmuştur. Eski 

Türklerde kutsallık atfedilen kam-ozanların 

yerini ata, bab, baba gibi adlarla anılan bu 

şeyh ve dervişler, toplum tarafından kabul 
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görmüş ve sözlerine içtenlikle inanılmıştır. 

Bu dervişler tıpkı ozanlar gibi halk arasında 

dolaşarak şiirler okumuş, hem bu dünyada 

hem öbür dünyada mutlu olabilmenin yol-

larını dile getirmişlerdir (Köprülü, 1976: 19). 

Özellikle konargöçer Türkmenler arasında 

onların anlayabildikleri bir dille ve alışkın 

oldukları tarzda İslâm’ın temel değerlerini 

ve tasavvufi düşüncelerini yayan dervişle-

rin sosyo-kültürel alanda önemli etkileri söz 

konusu olmuştur. Rûm Abdalları (Abdalan-ı 

Rûm) denilen zümrenin mensupları ge-

rek Anadolu’da gerekse Rumeli’deki Türk 

fetihleri ve iskânında da önemli işlevleri 

yerine getirmişlerdir (Barkan, 1942: 279). 

Ömer Lütfi Barkan’ın (1942) kolonizatör 

olarak adlandırdığı dervişlerden birisi de, 

Hacım Sultan’dır. Hacı Bektaş-ı Velî’nin 

halifelerinden sadece Hacım Sultan hakkın-

da menâkıbnâme yazılmış olması onun adı 

geçen zümreler içerisindeki önemini göster-

mektedir. Uşak’ın Susuz adlı bölgesine yer-

leşerek Germiyan ve Menteşe Beyliklerinde 

konargöçer Türkmen toplulukları arasında 

faaliyetlerde bulunan Hacım Sultan, daha 

hayatta iken şöhreti yayılmış ve adı hakkın-

da menkabeler teşekkül etmeye başlamıştır. 

Ancak, gerek yaşadığı varsayılan yüzyılda 

gerekse devam eden yüzyıllardaki Bektaşî 

ananesi içerisindeki anlatılarla, Hacım 

Sultan’ın gerçek hayatını tespit edebilmek 

güçleşmektedir. Hacım Sultan’ın hayatını 

bütün yönleri ile ortaya koyabilmek için 

hem tarihî hem de menkabevî hayatını ince-

lemek gerekmektedir. 

1. Hacım Sultan’ın Tarihî Hayatı

Hacım Sultan’ın tarihî hayatı hakkında 

kaynaklarda fazla bir malûmat bulunma-

maktadır. Hacım Sultan’ın tarihî varlığıyla 

ilgili en önemli kaynaklar, kendi adını ta-

şıyan zâviyeye ait arşiv belgeleridir. Arşiv 

belgelerine göre Hacım Köyündeki Hacım 

Sultan Zâviyesi, Germiyanoğlu I. Yakûb Bey 

tarafından birtakım vakfiyeler tahsis edile-

rek H. 721/ M. 1321 tarihinde yaptırılmış-

tır. Hacım Sultan Zaviyesi’nin vakfiyesi de 

gurre-i Cemaziyel-evvel 721 (29 Mayıs 1321) 

tarihli ve Arapça yazılmıştır. Belgelerin su-

retlerinden biri Vakıflar Genel Müdürlüğü 

Arşivi’nde Defter no.592, sayfa 139’da, diğe-

ri Uşak Şe’riyye Sicilleri 8293, sayfa 31’de ka-

yıtlıdır. Vakfiyenin bulunduğu arazi Kütah-

ya dâhilinde Uşak Kazasında “Hacım Kar-

yesi” olarak geçmektedir (Öntuğ, 2004: 194). 

Bu bilgilere dayanarak Hacım Sultan’ın XIII. 

yüzyılın sonları XIV. yüzyılın sonlarında ya-

şamış olduğunu söylemek mümkündür.

Bu düşünceyi güçlendiren başka bir 

kaynak da, XIV. yüzyılda yaşamış Elvan Çe-

lebi (ölm. H. 1359) tarafından yazılmış olan 

Menâkıbu’l-Kudsiyye Fî Menâsıbi’l-Ünsiyye 

isimli eserdir. Bu eser Babaîler İsyanının 

tertipleyicilerinden biri olan Baba İlyas-ı 

Horasânî’nin ve sülâlesinin menkabevî ta-

rihidir. Babaîler isyanını, yarı menkabevî 

yarı biyografik bir şekilde ele alıp işleyen bir 

eserdir (Erünsal vd, 1984: XXX). Elvan Çe-

lebi, Babaîler İsyanının önderlerinden biri 

olan Baba İlyas-ı Horasânî’nin torunun oğ-
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ludur. Elvan Çelebi’nin babası XIV. yüzyılda 

yaşamış sûfî bir şahsiyet olan Âşık Ali Paşa; 

dedesi Karamanoğulları Beyliğinin kurul-

masında önemli katkıları bulunan Muhlis 

Paşa; dip dedesi de Babaî isyanının öncüsü 

Baba İlyas-ı Horasânî’dir (Erünsal vd, 1984: 

XIX). Menâkıbu’l-Kudsiyye bir menâkıp ki-

tabı olmakla birlikte Elvan Çelebi’nin ailesi 

içerisinde ilk ağızdan anlatılanların yazıya 

geçirilmiş şekli olduğu için, hem Babaî isya-

nı hakkında hem de Baba İlyas-ı Horasânî 

ve çevresindeki kişiler hakkında tarihî bil-

giler vermektedir. Eserde, Hacım Sultan’ın 

ismi de dört yerde geçmektedir. Eserin XIV. 

yüzyılda yazılmış olması ve bir önceki yüz-

yılda yaşamış olan Baba İlyas-ı Horasânî’nin 

çevresindeki şahıs kadrosunun içerisinde 

Hacım Sultan’ın adının geçmesi, yukarıda 

bahsedilen arşiv belgelerine dayanarak ileri 

sürdüğümüz iddiayı desteleyecek mahiyet-

tedir. 

Hacım Sultan’ın XIII. yüzyılın sonla-

rında yaşamış olduğunu gösteren bir eser 

de Ritter’de bulunan ve Yunus Emre’ye ait 

şiirlerin içerisinde olduğu bir mecmuadır. 

Bu mecmuada Yunus Emre’nin şiirlerinden 

sonra “Min kelâmı Kıdvat-al-Vâsilin Said 

Emre rahmat-Allâhu aleyh” başlığından 

sonra Said Emre’nin on beş şiiri bulunmak-

tadır (Gölpınarlı, 1992: 204). Said Emre’nin 

bu şiirlerinden iki beyitte:

“Eksüklüven Hak bilür ışkın bana güç kılur

Hünkâr Said’e tîmar tup beni benden aldı” (Göl-

pınarlı, 1992: 204)

…

Nur-i Osmânî Kütüphanesinde bulu-

nan bir mecmuada da gene Yunus Emre’nin 

şiirlerinin arasında Said Emre’nin şiirleri 

bulunmaktadır. Said Emre bu şiirlerinde de 

191. varakta Hacı Bektaş-ı Velî’den bahset-

mektedir:

“Erenün yüzü sulu himmeti arştan ulu

Kim tadarısa balı Hünkâr inâyetidür

Sa’din yüzüne tacı kamudan gönlü kiçi

Suça sayılmaz suçu Hünkâr’un mürvetidür” 

(Gölpınarlı, 1992: 204)

Bu beyitlerden anlaşıldığı gibi Said 

Emre, Hacı Bektaş-ı Velî’ye ulaşmış ve ona 

intisap etmiş bir şairdir.2 Said Emre’nin Rit-

ter mecmuasında bulunan bir şiirinde:

“Bir ulumuz vardur bizüm Çalab ana benüm 

dedi

Her ne kim dilersek virür cömerddür(ür anun) 

adı

Yöğirdür uçar kuşları vardur(ur) kudret işleri

Cümle deniz canavarı andan diler(ler) mededi

Kimün illeti yoğısa âzâd ola dutsağıda

Kim ışka giriftârısa ola anun â(zâ)dı

2 Menâkıb-ı Hacı Bektaş-ı Velî’de Aksaraylı Molla 
Sadeddin’le ilgili bir bâb bulunmaktadır. Büyük bir 
âlim olarak tanıtılan Molla Sadeddin, Hacı Bektaş-ı 
Velî’nin kerametlerini görünce onun büyüklüğü-
nü anlayıp ona intisap etmiştir. Bu kısmın sonunda 
Molla Sadeddin’in şiirleri vardır. Bu bâbta abdest 
suyunun kana dönüşmesi kerametinde Hacı Bektaş-ı 
Velî, Molla Sadeddin’e iki yerde “Said” diye seslen-
mektedir (Korkmaz, 1995:114). Hacı Bektaş-ı Velî’nin 
Makaalât’ını Arapçadan Türkçeye çeviren Molla Sa-
deddin şiirlerinde “Said Emre” adını kullanmaktadır. 
Bu durum Molla Sadeddin’in “Said Emre” olduğunu 
göstermektedir (Gölpınarlı, 1992: 205-206).
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Vallah anun hürmetine inanuruz mürvetine

Ana muhib olanları yandurmayısa tam’odı

Anun lûtfu yavlak delim anı sever Hayy-ı Alîm

Dâim anı disün dilim gönülümdedür ışk odı

Sohbetine iren kişi anmadı hiç ayruk işi

Hacım yüzin gören kişi yarlıkların elden kodı

Zihî hil’at zihî devlet zihî atâ zihî himmet

Said aydur yüz bin minnet Hacım bana benüm 

didi” (Gölpınarlı, 1992: 291-292)

Said Emre bu şiirinde Hacım Sultan’ı 

anlatmaktadır. Şiirin iki ayrı mısrasında 

Hacım Sultan’ın ismi zikredilmektedir. Said 

Emre bu şiirinde bir ulu zat olarak Hacım 

Sultan’ın övmekte ve intisap ettiğini söyle-

mektedir. Said Emre’nin şiirlerinden yola çı-

karak önce H. 669/ M. 1270-71 tarihinde ölen 

Hacı Bektaş-ı Velî’ye intisap ettiğini söyleyen 

şair (büyük bir ihtimalle onu ölümünden 

sonra) daha sonra da Hacım Sultan’a intisap 

ettiğini açıkça yazmaktadır. Said Emre’nin 

şiirinden hareketle Hacım Sultan’ın, Hacı 

Bektaş-ı Velî ve Said Emre’nin çağdaşı olan 

sûfî bir şahsiyet olduğu sonucu ortaya çık-

maktadır.

Hacım Sultan’ın adının geçtiği di-

ğer bir eser de Vilâyetnâme-i Abdal Musa 

adını taşıyan bir menâkıbnâme kitabıdır. 

Kitap XIV. yüzyılda yaşamış olan Abdal 

Musa3’nın menkabevî hayatını anlatmakta-

dır. Yazarı ve yazılış tarihi belli olmayan ki-

tapta bizim için önemli olan Abdal Musa’nın 

dâhil olduğu tasavvufî zümre içerisinde on-

dan önce yaşamış olan Hacı Bektaş-ı Velî, 

Hacım Sultan gibi önemli sûfî şahsiyetlere 

işaret edilmiş olmasıdır. Vilâyetnâme’de, 

Abdal Musa için Abdal Kefî, “Acaba bu sul-

tan hangi soya bağlıdır?” diye sorduğunda 

diğer abdallar cevap veremeyince Abdal 

Musa bu dervişe bir şiirle cevap verir:

“Kim ne (bilür) bizi nice soydanuz

Ne bir zerre oddan nâ hod sudanuz

Bizim hususumuz marifet söyler

Biz Horasan mülkündeki boydanuz

 

Yedi deniz bizim keşkülümüzde

Hacım umman oldu biz o göldenüz

Hızır İlyas bizüm yoldaşımızdur

Ne zerrece günden ne hod aydanuz

3 XIV. yüzyılda Orhan Bey zamanında Osmanlı Bey-
liği içerisinde gazalara katılmış olan Abdal Musa, 
Bektaşîliğin teşekkülünden sonra bu Tarikatın içeri-
sinde en önemli velîlerden birisi olarak takdis edil-
miştir (Ocak, 2010, 37). Âşık Paşazâde’nin “Tevârîh-i 
Âl-i Osmân” adlı tarih kitabında “Abdal Mûsî dirlerdi 
bir derviş var ıdı, Hatun Ana’nun muhibbi-y-idi. Ol 
zamanda şeyhlik ve mürîdlik igen zâhir degüldi, sil-
sileden dahı fârıglardı. Hatun Ana ol azîzın üzerine 
mezar itdi. Geldi Abdal Mûsî bunun üzerine bir niçe 
sâkin oldı. Orhan devri geldi, gazâlar itdi.” diye yaz-
maktadır (Âşık paşazâde, 2010, 486). Abdal Musa’nın 
Vilâyetnâmesi Hz. Ali’den Hacı Bektaş-ı Velî’ye geçen 
ruhun ondan da Abdal Musa’ya geçtiğine dair tena-
süh inancını barındırmaktadır.
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Yedi tamu bize nevbahar oldu

Sekiz uçmak içindeki köydenüz

Bizüm zahmımuza merhem bulunmaz

Biz kudret okuna gizlü yaydanuz

Musa Tur’da durup münacât eyler

Neslimüz sorarsan asıl Hoy’danuz

Ali oldum adım oldu bahane

Güvercin donunda geldüm bu hâne

 

Abdal Musa oldum geldüm cihâne

Arif anlar bizi nice sırdanuz” (Atalay, 1997: 30-

31) 

Abdal Musa şiirde kendi soyunu an-

latırken Hz. Ali’den Hacı Bektaş-ı Velî’ye 

(güvercin donuyla derken) doğru gelen 

sırrın kendisi olduğunu yani Hacı Bektaş-ı 

Velî’nin kendi bedeninde tekrar zuhur etti-

ğini anlatmaktadır. Kendisinden önceki Hı-

zır İlyas gibi önemli şahsiyetlerle birlikte ol-

duğunu söylerken bunların arasında Hacım 

Sultan’ı da saymıştır. Vilâyetnâme tarihî bir 

belge olarak sayılmamakla birlikte buradan 

Hacım Sultan’ın XIV. yüzyılda yaşayan Ab-

dal Musa’dan önce yaşamış bir sûfî şahsiyet 

olduğu sonucu çıkmaktadır. 

Hacım Sultan’ın yaşamış olduğu yüz-

yılla ilgili olarak bazı bilim insanları farklı 

fikirler ileri sürmektedir. Bu bilim insanla-

rından Ahmet Yaşar Ocak, Hacım Sultan’ın 

Hacı Bektaş-ı Velî’nin çağdaşı ve halifesi 

olamayacağını, XIV. veya XV. yüzyılda ya-

şamış bir Kalenderî dervişi olma ihtimalinin 

kuvvetli olduğunu söylemektedir (Ocak, 

1998: 505-506). Ahmet Yaşar Ocak, Hacım 

Sultan Menâkıbnâmesinin bir tenkidini ya-

parak, Menâkıbnâmede geçen bazı cemaat 

ve kişi adlarından hareketle anlatılanların 

XIV. ve XV. yüzyılda geçtiği düşüncesin-

dedir. Ocak’ın bu değerlendirmesinde Ro-

dolf Tschudi’nin tenkitli yayınında geçen 

“Geyiklü Cemaatı” adı, sayılan sebeplerden 

birisidir (Ocak, 1992: 90-91). Osmanlı kay-

naklarında Orhan Gazi zamanında geçen 

Geyikli Baba’nın dervişleri için XIV. yüz-

yıldan itibaren “geyiklü cemaatı” “Geyik-

lü Baba Dervişleri”, “Geyiklü Baba Sultan 

Cemaati” gibi adlar verildiği görülmektedir 

(Ocak, 1992: 91). Geyiklü Cemaatinin adı, 

Hacım Köyü Nüshasında yer adı olarak 

geçmektedir. I. Defteri Hakanî Dizini isimli 

arşiv çalışmasının 1530 tarihinde Kütahya 

Livâsı’nda “Geyikler” yer adı olarak kayıt-

lıdır (Anonim 1993). Geyikler’in bugünkü 

adı Dinar’dır. Rodolf Tschudi’nin okuduğu 

nüshalarda, “Geyiklü Cemaati” olarak geç-

mektedir. Ali Emirî Efendi A Nüshası’nda 

herhangi bir cemaatin adı yazılı değildir. B 

Nüshasında ise, “Yörükan Geyiklüler Ce-

maati” olarak yazılıdır. Diyanet İşleri Ktp. 

Nüshasında “Köylüler cemalinin dirler bir 

cemaat” olarak yazılmıştır. Germiyan Bey-

liği içerisinde yerleşim yeri adı olarak geçen 

Geyikler’in burada “Geyikler Cemaati”nin 

bulunduğunu ve zaman içerisinde cemaat-

ten çok onların taşıdığı adın, yerleştikleri ye-

rin adı olarak geçtiği anlaşılmaktadır. Hacım 

Sultan Menâkıbnâmesi’nin Derviş Burhan’ın 

yazdığı özgün nüsha olmadığı için gerçekte 
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Geyikli Cemaati’nin Menâkıbnâmede geçip 
geçmediğini tespit etme imkânımız yok-
tur. Çünkü nüshalar arasında bu konuda 
bir birlik bulunmamaktadır. Menâkıbnâme 
nüshalarını istinsah edenlerin kendi yaşa-
dıkları zamanda nasıl adlandırılmışsa öyle 
yazmış olma ihtimali düşünülebilir. Bu yüz-
den, “Geyikli Cemaati”nin XIV. yüzyılda 
olduğunu ileri sürerek Hacım Sultan’ın da 
XIV. yüzyılda yaşadığını düşünmek doğru 
görülmemektedir.

Ocak’ın, ileri sürdüğü sebeplerden biri 
de “Işık” teriminin XV. yüzyıldan itibaren 
menâkıbnâmelere girdiğinden hareketledir 
(Ocak, 1988: 505-506). “Işık” teriminin, IX. 
ve X. yüzyıllarda herhangi bir zümreyi ni-
telemekten daha çok bâtınî anlamında kul-
lanıldığı görülmektedir (Köprülü, 1976: 112-
113). “Işık” terimini açıklayabilmek için önce 
“Kalender” terimini ele almamız gerekecek-
tir. Çünkü Işıklar Kalenderî zümrelerinden 
birisinin adıdır. Sözlük anlamı olarak Kalen-
der (f. s.) 1. Dünyadan elini çekip başıboş do-
laşan (derviş) 2. Dünyadan elini eteğini çe-
kip her şeyi hoş gören (kimse) (Devellioğlu, 
2009: 581). Kalender olan yani “Kalenderî” 
yaygın olarak elinde asası, sırtında hırka 
veya postu, boynunda muskası eski Türk 
kamlarını andıran şekilde görünen gezgin 
dervişler için söylenen bir terimdir. Bu der-
vişlerin Anadolu’daki adları Rûm erenleri 
veya Rûm abdalları olarak anılmaktadır 
ve genel olarak Kalenderîler adının kapsa-
dığı Abdal, Işık, Torlak, Haydarî vb. adlar 
da kullanılmıştır (Mélikoff, 2010, 96). “Işık” 
terimine ilk defa Yunus Emre Divânında 

352-6. beyitte rastlanmaktadır:

“Işık ile Dânişmend sû’i işler her zamân

Dânişmend Işık’a eydür bî-şerî’at degül mi” 

(Tatcı, 2008:389)

Aynı beyit Gölpınarlı’nın “Vilâyet-

nâme” adlı eserinde:

“Işık ile danışman savaşırlar her zaman

Danışman atdur şer’an söz ma’lûl değül mi” 

(Gölpınarlı, 1990:141).

şeklinde yazılıdır. Bu beyitten anlaşılacağı 

gibi “dânişmend” ilmi, âlimi yani ulemayı 

temsil etmekte, “ışık” ise batınî düşünce-

yi temsil eden tasavvuf ehlidir. Bu iki ke-

sim arasında bir mücadele olmaktadır ve 

Dânişmend, ışık olanı şeraite uymamakla 

suçlamaktadır. XIII. yüzyılda yaşamış olan 

Yunus Emre’nin (1240-41/1320-21) şiirinde 

“ışık” teriminin geçmiş olması bu yüzyılda 

Kalenderî zümrelere bu adla hitap edildiği-

ni göstermektedir. Yukarıdaki beytin içeri-

sinde bulunduğu şiirin tamamında Yunus 

Emre, “ışık”ı bülbülün konuşmasına ve Hak 

âşıklarına, dânişmend’i de laftan anlamayan 

kargaya benzetmektedir. Bu arada “Işık” te-

riminin Yunus Emre Divânının yazıldı dö-

nemde yazıcı tarafından eklenmiş olabilece-

ği de her zaman ihtimal dâhilindedir. 

XIV-XV. yüzyıllarda Osmanlı toprak-

larında, ‘ışıklar’ Kalenderî zümrelerinden 

birisinin adı olarak anılmaktadır. Işık veya 

Işıklar terimleri XV. yüzyılda yazılmaya 

başlanmış menâkıbnâmelerde de geçmeye 

başlamıştır. XVI. yüzyıldan itibaren ise bu 

zümrelerden birini değil bütün Kalenderîleri 

kapsayan bir terim özelliği kazanmıştır 

(Ocak, 1992: 109). XVII. yüzyılda yaşamış 
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sûfîlerden Sunullah Gaybî, yazmış olduğu 

Sohbetnâme adlı eserinde Işık teriminin ilk 

defa Hacı Bektaş-ı Velî’nin “Hakk’ın nuruy-

la aydınlıkta ve ışıklıkta olmak” şeklinde 

kullandığını yazmaktadır: “Sohbetnâme, 

34a, …ve dahi ışk tâbirin evvel hacı Bektaş-ı 

velî vaz’ eylemiş hakîkattinden haberi ol-

mayanlar zulmette ve özünden âgâh olanlar 

nûr-ı hakkla aydınlıkda ve ışıklıkda olmak 

münâsebetiyle buyurdular” (Doğan, 2001: 

150). Sunullah Gaybî, bu teriminin herhangi 

bir zümrenin adı olarak geçtiğinden bahset-

memektedir. Menâkıbnâmede Hacım Sultân, 

uzun süreli ibadetlerle meşgul olarak göste-

rilir. İnsanlara sürekli yardımcı olmaktadır. 

Belki de onun dış görünüşünün farklılığı, 

diğer insanların arasına karışmaması, gez-

gin bir derviş olması, şehirli insanları tedir-

gin etmektedir. Şehirli olsun veya olmasın 

Hacım Sultan’ın karşılaştığı çoğu insan onu 

aralarına kabul etmek istemez. Bu, Hacım 

Sultan’ın yaşadığı dönemde içinde bulun-

duğu varsayılan ışık zümresinin kötü şöhre-

tinden midir, yoksa Hacım Sultan’dan son-

raki dönemlerde onu ululayıp takdis eden 

ışık adı taşıyan gruplarca menâkıbnâmede 

ışık olarak belirtilmesinden midir? XV. yüz-

yıldan sonra, Işık zümreleri içerisine za-

manla Hurufî esaslarının zemin bulduğu 

görülmektedir (Köprülü, 1976: 112). XVI. 

yüzyıldan itibaren Osmanlı Vekayinâme ve 

belgelerinde ışık kelimesine tesadüf edil-

meye başlanmıştır. XVI. yüzyılda Osmanlı 

Devleti’nin, Safevîlerin Anadolu’da taraftar 

bulması endişesinden, Kalenderî zümrele-

re uyguladığı siyaset sebebiyle yürürlüğe 

koyduğu uygulamalar sonucunda, mühim-

me defterlerine yansıyan bilgilerden Safevî 

propagandası yapan dervişlerin taşradaki 

bu tip zümreler içinde yer bulup saklan-

dıklarını ortaya koymaktadır (Savaş, 2002: 

158). Hacım Sultan Menâkıbnâmesi’nde 

önemli bir zâviye olarak adı geçen Seyyid 

Gazi Zâviyesi 1572 yılında bir soruşturma 

geçirmiştir. Zâviyenin kadısının çabalarıy-

la zâviyenin Bektaşi özelliğini korumaya ve 

devletin takibinden kaçmaya çalışan mar-

jinal zümrelerin zâviyeyi kontrol altına al-

malarına engel olmaya çalışıldığını görüyo-

ruz. Kalenderî zümrelerin özellikle Işıkların 

hâkim oldukları zâviyenin, Ahmet Refik’in 

(1932) yayınladığı mühimme kayıtların-

dan görüldüğü üzere 1559 yılında Osmanlı 

takibâtına uğrayarak Işık taifesinin sığınma 

mekânı olduğu için teftişten geçirilmiştir.

“Eskişehir kadısına hüküm ki Hâliyâ 

mektub gönderüp hükmü şerif varid olup 

mazmunu hümayununda Eskişehir ile Sey-

di Gazi kazâlarında sakin olan Seydi Gazi-

Işıklarının bazı ehli fesad olup anun gibi-

lerin kaydü bend ile yarar âdemlere koşup 

Kütahya kalesinde habs idesin ve esbabların 

defder idüp arz idesin deyu ferman olun-

muş idi. Emriâli mucibince teftiş olundukda 

Eskişehir kadılığığında iki nefer ışık bulu-

nup biri yirmi yıldan ve biri on beş yıldan 

ehli sünnet cemaat tarıykına sulûk idüp ve 

ikisi dahi teehhül idüp ehil ve ayalleri olup 

kendü hallerinde olduklarından maada hiç-

bir veçhile töhmeti sabıkaları dahi olmayup 

eyiliklerine ol kazânın halkı şehadet ey-

lediklerin bildirmişsin imdi buyurdum ki 

emri sabık ile amel idüp anun gibi ehli fe-
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sada ruhsat virmiyesin Fî 23 ramazan 966” 

(Refik, 1932: 13). 

XVII. yüzyıl başlarında Osmanlı 

Devleti’nin destek verdiği Bektaşi Tari-

katı dervişleri vasıtasıyla Zâviye, Bekta-

şi zâviyesi görüntüsü kazanmıştır (Savaş, 

2002: 150). XVI. yüzyıla ait arşiv kayıtların-

da, Kalenderî grupların birçok kanun dışı 

faaliyetin içerisinde olduğu, şehirli insanlar 

arasında kötü intibaların oluşmasını hazır-

layan birçok olay yaşandığı belirtilmiştir. 

XIV. yüzyıldan itibaren Kalenderî zümre-

lerde tasavvuf düşüncesi yozlaşmaya baş-

lamış, niteliksiz bir görüntü almıştır (Ocak, 

1992: 134-136). Bunlara bir örnek verecek 

olursak; Osmanlı merkezî yönetiminden, 

Anadolu beylerbeyine ve Denizli kadısına, 

Denizli Kazası, Saru Baba Zâviyesi hakkın-

da gönderilen 1567 tarihli hükümde, Saru 

Baba Zâviyesine toplanan Işıkların, bidat ve 

dalâlet üzere oldukları bu Işıkların aralarına 

teftiş için casus gönderilmesi yazmaktadır 

(Savaş, 2002: 89). 

“Anadolı beylerbeyisine ve Denizlü ka-

dısına Hâliyâ dergâhı muallâma rıka sunup 

Denizlü kazasında Saru Baba zâviyesinde 

müctemi olan ışıklar bidat ve dalâlet olup 

gice ve gündüz saz ve söz ile fisk u fucur 

idüp Ömer ve Osman namile varanlara bed-

namlardır deyu isimlerin tebdil etdirme-

yince ziyarete ruhsat virmezler ve ziyarete 

varan kimselere evvelâ taşrada secde etdi-

rirler. Andan ziyeret etdirirler ve kendüler 

dayimül erkad tariküssalât olup niçün ne-

maz kılmazsız deyu sual olundukda bu ve-

liye hidmet etdügümüz kifayet ider ol diya-

rın eşirra ve eşkiyası anlara mürid olup ehli 

sünnet olan cemaate mühkem buzu adavet 

etmişlerdir deyu arz ve takrir olunup ah-

valleri görülmek lâzım olmagin buyurdum 

ki hükmü şerifim vardukda kendü canibin-

den sıran ve hafiyen mutemedün aleyhim 

âdemler gönderüp tebdil suret gidüp öyle 

mezbur ışıkların ezva ve etvarların tecessüs 

ve tefahhus etdirüp göresin kendülerine ıs-

nad olunan bidat ve dalâletin aslı var mıdır. 

Nicedir şöyle ki hakıykati üzre ahvallerin 

kadı marifetile şerle teştiş idüp sabit olan 

mevadı yazup bildiresin şöyle ki bu asıl 

dâl oldukları sabit olanları habs idesin Fi 23 

rebiülâhir 975” (Refik, 1932: 22).

XVI. yüzyıldan itibaren Seyyid Gazi 

Türbesi çevresindeki bu Kalenderî gruba 

‘Seyyid Gâzi Işıkları’ denilmeye başlan-

mıştır. Seyyit Gazi Işıkları’nın ilk hali de 

diyebileceğimiz topluluğa menâkıbnâmede 

tesadüf edilmektedir. Şeyhlü’den Beyce Sul-

tan, Habip Acemi Sultan ve dervişleri için 

“ayine-yi gâzî evliyâları” terimi kullanıl-

mıştır: “HKN: 49a, … sultan hâcım hazretle-

ri ileri gelüp bunlara selâm virdi hâtırlarını 

sordı merhaba eylediler bunlarun halifele-

ri şeyhlüden bekçe sultān nabib hacı başa 

sultān ayine-i gazi evliyâları hayli varıdı 

…” Menâkıbnâmede birçok yerde Hacım 

Sultan’ın insanlar tarafından kötü karşılan-

masına rağmen, Ayine-yi Gazi Evliyaları ta-

rafından çok iyi karşılanmasının sebebi on-

larla dış görünüşlerinin benzer oluşu veya 

aynı zümreye dâhil olmuş olabileceğinden-

dir, diyebiliriz. Menâkıbnâmede geçmekte 

olan en önemli zâviye hiç şüphesiz ki Seyyit 
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Gazi Zâviyesi’dir. Hacı Bektaş-ı Velî, Hacım 

Sultan’ı Susuz’daki yurduna gönderdiğinde 

Seyyit Gazi üzerine bin bir öküz kurbanı ol-

duğu ve bunun yerine getirilmesini istemek-

tedir: “HKN: 26a, … hünkâr hâcı bekdâş velî 

hazretleri ayıtdı ya ‘ammûzâde hâcım sultân 

gel benüm başımı tirâş eyle hem yol yolda-

şıyuz seni dahı göndüreyin germiyanda 

susuz nam mevzide hakk cânibinden sâkin 

oldiyü irşâd olundı ve hem menteşe iklimin-

de bin bir öküz kurbânun vardır getürüp 

seyyid gâzinün üzerini imârey iyle didi…” 

Hacım Sultan, tıpkı Hacı Bektaş-ı Velî gibi 

Seyyit Gazi’yi “pîr” tanımaktadır. Hacı Bek-

taş Velî’nin isteği üzerine kurban için Seyyit 

Gazi Zâviyesi’ne gider. Menâkıbnâmeden 

anlaşıldığı kadarıyla Zâviyede bulunan şeyh 

ve dervişler, Hacım Sultan’a ve onun der-

vişlerine muhaliflerdir. Yani farklı zümrele-

re bağlı derviş toplulukları söz konusudur. 

Hacım Sultan, Seyyid Gazi Zâviyesi şeyhi 

Kara İbrahim’in Zâviyeyi kendisine teslim 

etmemek için uyguladığı ateşe girme ve kılıç 

vurma gibi sınavlarına tabi olur. Burada iki 

farklı zümre arasında sanki bir hâkimiyet sa-

vaşı var gibidir. Bu savaşın galibi, sınavı ba-

şarıyla tamamlayan ve şeyh Kara İbrahim’i 

gösterdiği keramet sonucunda öldürerek 

Seyyit Gazi Zâviyesi’ne hâkimiyet sağla-

yan Hacım Sultan olmuştur. Hacım Sultan, 

Zâviyeye kendisinin tayin ettiği bir şeyhi 

postta oturtarak kontrolü ele almıştır. Ha-

cım Sultân’ın Işıkların ananesindeki yeri ve 

tesiri sonucu olarak bu Kalenderî grup Ha-

cım Sultân’ın hatırasını devam ettirmiştir, 

denilebilir. Menâkıbnâmede anlatılanların 

yazıya geçirildiği dönemde faaliyet içerisin-

de olan ‘ışık zümresi’ tarafından ışık tabiri 

Hacım Sultân’a izafe edilmiş olmalıdır. Bir 

terimin yazılı belgelere girmeden önce sözlü 

ortamda söyleniyor ve söylenceler yoluyla 

da yayılıyor olması gerekmektedir. Nasıl ki, 

Hacı Bektaş-ı Velî kendisinden sonraki iki 

yüz yıl içinde kurumsallaşıp efsaneler yo-

luyla Bektaşî Tarikatı’nın kutsanan en büyük 

pîri haline gelmişse Hacım Sultan’ın adı da 

benzer sözlü kaynaklar tarafından üretilen 

rivayetlerle beslenmiş olmalıdır. Sözlü an-

latıların en önemli üretim merkezi olan tek-

kelerde ve konargöçer Türkmen boyları ara-

sında gezgin dervişler vasıtasıyla aktarımı 

sağlanmıştır. Kayıtlara geçecek olağanüstü 

bir durumun söz konusu olmadığı dönem-

de belki de “ışık” terimi Hacım Sultan’ın 

yaşadığı XIII. yüzyılda da kullanılıyor ola-

bilir diye de düşünebiliriz. Kanaatimizce, 

gösterdiği özellikler bakımından kendisi bir 

Kalenderî dervîşi olan Hacım Sultân, daha 

sonraki yüzyılda ortaya çıkmış olan-bir 

Kalenderî zümresi- Seyyid Gâzi Işıkları tara-

fından sahiplenilmiştir. Arşiv belgelerinden 

de anlaşıldığı üzere Hacım Sultan’ın faaliyet 

gösterdiği alan Işık taifesinin de alanıdır. Za-

man içerisine bu bölgedeki göle Işıklı Göl ve 

Şeyhlü diye geçen yerleşim yerinin adının 

da “Işıklar” olması bu Kalenderî zümreyle 

alakalı olmuş olabilir. Türkler tarafından 

ilk fetih hareketleri başladığında sınırlarda 

kurulan karakollarda (ribatlarda) gazilerin 

gece gündüz devam eden nöbetleri olurdu. 

Bu nöbetlerde gece yakılan ışıkların sabaha 

kadar devamlı yakılı tutulmalarından bu-

ralara Işıklar adının verilmiş olma ihtima-

li de düşünülebilir. Işıkların sabaha kadar 
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yanması yöredeki Türkler için bir güven 

kaynağı teşkil etmekteydi. Sınır karakolları, 

daha uzak bölgelere yerleştikten sonra da 

zamanla tekkelere dönüşen bu yerlerde ışık 

yakma geleneği devam etti (Baykara, 2007: 

184). Bektaşî ananesinin teşekkülünde Hoca 

Ahmet Yesevî’nin ve dervîşlerinin önemli 

bir yeri vardır. Bektaşîler halk arasında ri-

vayet edilmeye başlanmış bu menkabelerin 

içinde hem Hacı Bektâş-ı Velî hem de Ha-

cım Sultân’ı göstererek Hoca Ahmet Yesevî 

ile irtibatını ve benzer menkabelerin teşek-

külü sağlamışlardır (Köprülü, 1976: 57-58). 

Kalenderîliğin farklı zümreleri içerisinde do-

ğup Hacı Bektaş-ı Velî kültü etrafında şekil-

lenen Bektaşilik, değişik Kalenderî velîlerini 

de içerisine alarak büyüyüp, genişlemiş ve 

bütün bu Kalenderî zümreleri Bektaşi kimli-

ğinde toplayarak XVII. yüzyılda da gelişim 

sürecini tamamlamıştır. Hacım Sultan’ın, 

Işık zümreleri arasında yeri artık Bektaşi 

kimliği altında ve Bektaşi erkânının oluşma-

sındaki önemiyle öne çıkacaktır.

2. Hacım Sultan’ın Menkabevî 

Hayatı

Hacım Sultan’ın menkabevî hayatı 

hakkındaki bilgilerimiz kendi adını taşı-

yan menâkıbnâme nüshaları ile Menâkıb-ı 

Hünkâr Hacı Bektaş-ı Velî’deve Menâkıbu’l-

Kudsiyye Fî Menâsıbi’l-Ünsiyye’de anlatı-

lanlarla sınırlıdır. Menâkıb-ı Hünkâr Hacı 

Bektaş-ı Velî’de yer alan “…imdi hâcım 

sultânun velâyet ve kerâmeti çokdur iste-

yen menâkıbında bula…” cümlesinden de 

Menâkıb-ı Hünkâr Hacı Bektaş-ı Velî’de 

Hacım Sultan ile ilgili anlatılanların, Hacım 

Sultan Menâkıbnâmesinden özetlenerek 

alındığı anlaşılmaktadır. Hacım Sultan’ın 

menkabevî hayatı ilk olarak Hacım Sultan 

Menâkıbnâmesinin nüshalarında daha sonra 

da Menâkıb-ı Hünkâr Hacı Bektaş-ı Velî’de 

ve Menâkıbu’l-Kudsiyye Fî Menâsıbi’l-

Ünsiyye’de anlatılanlarda ele alınacaktır. 

Doğan Kaya tarafından, Nasan Yalıncaklı 

adlı bir şahsın elinde bulunan cönkten “Ko-

luaçık Hacım Sultan Menkıbesi” başlığıyla 

aktarılan kısım da ayrıca değerlendirilecek-

tir.

2.1. Hacım Sultan’ın Hacım Sultan 

Menâkıbnâmesindeki Menkabevî 

Hayatı:

Hacım Sultan on iki imamdan biri olan 

İmam Naki’nin oğlu Hüseyin’in üçün-

cü oğludur ve asıl adı da Recep’tir. Hacı 

Bektaş-ı Velî ve Hacım Sultan sürekli zikir 

çeker ve dünyaya ilgi göstermezler, gece ve 

gündüz ibadet ve riyazetle meşgul olurlar. 

Horasan’da atası öldüğünde sultanlığı Hacı 

Bektaş-ı Velî’ye teklif ederler ama o kabul 

etmez. İki velî kendilerini ibadete ve çileye 

verirler, cinsel duygulara kapılmazlar. Ah-

met Yesevî, onları Rûm diyarına gönderme-

den önce iki velî kırk yıl hizmetle ve batınî 

bilgiler edinmeğe uğraşırlar. Hoca Ahmet 

Yesevî, onların irşadıyla meşgul olur. Kut-

sal emanetler olan; kubbe-i elifi tâc, hırka, 

çırak, sofra, âlem ve seccade Cebrâil tara-

fından Hz. Peygambere gönderilmiş, ondan 

da Hz. Ali’ye ve sırasıyla İmam Hüseyin’e, 

Zeynel Abidin’e, İbrahim Mükerreme’ye 

kalmıştır. İbrahim Mükerreme emanetleri 

Ebu Müslim’e vermiştir. Ondan sırasıyla 
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Muhammet Bakır’a, Cafer-i Sadık’a, Musa 

Kazım’a, Musa Rıza’ya ondan da Hoca Ah-

met Yesevî’ye kadar ulaşır. Hoca Ahmet 

Yesevî, doksan dokuz bin halifesinden hiç-

birine bu emanetleri vermez. Halifelerden 

isteyen olduğunda o, “Sahibi var, gelir.” 

diye bekler. 

Hacı Bektaş-ı Velî’nin Kutsal 

Emanetleri Alması

Hacı Bektaş-ı Velî’yi, ilim okuması için 

Hoca Ahmet Yesevî’nin yanına verirler. Bir 

gün namaz vakti Hoca Ahmet Yesevî, Hacı 

Bektaş-ı Velî’den abdest almak için su getir-

mesini buyurur, Hacı Bektaş da Hoca Ahmet 

Yesevî’den dergâhın mektep hanenin dışarı-

sında akan çeşmeyi içeriden akıtmasına is-

ter. Şeyh, “Buna benim gücüm yetmez!” di-

yince Hacı Bektaş, Hakka niyaz ederek suyu 

mektep hanenin içinden akıtır. Hoca Ahmet 

Yesevî, her gün doksan dokuz halifesine 

ders okutur. Halifeler derse gelince suyun 

nasıl mektep hanenin içinden aktığını sorar-

lar. Hoca Ahmet Yesevî de bu velayetin Hacı 

Bektaş Velî’ye ait olduğunu söyler. Halife-

ler, Hacı Bektaş’ın kim olduğunu ve ne se-

bepten hacı olduğunu sorarlar. Hoca Ahmet 

Yesevî: “Arife günü Arafat’ta şimdi bizde 

bişi pişirirler diyince bana bir tepside sıca-

cık bir bişi getirdi.” diye cevap verir. “Başka 

bir velayeti de her vakitte Kâbe’de namaz 

kılardım. Sağ yanıma selam verince Hacı 

Bektaş’ı, sol yanıma selam verince Hacım 

Sultan’ı görürdüm sonra gayb olurlardı.” 

diye cevap verir. Halifeler, “Bu bir çocuk-

tur, bunda keramet mi, olur?” diye inanmak 

istemezler. Hacı Bektaş: “Biz Ali’nin sırrı-

yız.” der. Bunun delili olarak avucundaki, 

alnındaki ve yağrındaki yeşil beni görerek 

ona inanırlar. Sonra Hacı Bektaş soru üzeri-

ne meşrebinin Hz. Muhammet’ten geldiği-

ni söyler. Halifeler, ona bir şeyh gerektiğini 

söyleyince Hacı Bektaş da yasemin yapra-

ğının üzerinde seccade serip kim namaz 

kılabilirse onun kendisinin şeyhi olabilece-

ğini söyler. Kimse bu eylemi yapamayınca 

kendisi abdest alıp yasemin yaprağı üzerine 

seccadesini sererek namaz kıldığında bütün 

halifeler ona teslim olup kisvelerini önüne 

koyarlar. Hacı Bektaş-ı Velî bu kisveleri tek-

birleyerek onlara tekrar giydirir. Bu olay-

dan sonra Hoca Ahmet Yesevî, kutsal ema-

netleri Hacı Bektaş’a vererek ona yurdunu 

Rum diyarında Karayük olarak işaret eder. 

Hacı Bektaş-ı Velî’nin yurdunun belli ol-

ması üzerine doksan dokuz halifeden çoğu 

ona yoldaş olmak istediler ama o, hiçbirisi-

ni kabul etmez. Hoca Ahmet Yesevî, Hacım 

Sultan’ın ona yoldaş olmasını söyler. Hacım 

Sultan, “Nasıl yoldaş olursun?” sorusuna 

“Öyle yoldaş olurum ki, yoldan çıkarsan 

yola girene kadar ayağına vururum.” ceva-

bı üzerine Hacı Bektaş-ı Velî onun yoldaş-

lığını kabul eder. İki velînin yoldaşlığı bu 

şekilde başlamış olur. Hoca Ahmet Yesevî, 

ağaç kılıcı getirerek Hacı Bektaş’ın beline 

kuşatır. Horasan’dan Rûm’a er gönderildiği 

malum olsun diye yanmakta olan bir değ-

neği ocaktan alarak Rûm diyarına doğru 

fırlatır. Konya’da Hoca Ahmet Fakı adlı bir 

er değneği yakalayarak diker. Hacı Bektaş-ı 

Velî ile Hacım Sultan o gece bir seccade üs-

tünde yatarlar. “Eğlenmeyin Rûm’a varın!” 

diye gaipten bir ses duyunca kalkıp sabah 
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namazını kılarak Hoca Ahmet Yesevî’den 

icazet talep ederler. Hoca Ahmet Yesevî ve 

doksan dokuz bin halife bunlara dua edip 

uğurlarlar. 

Hacı Bektaş-ı Velî ile Hacım 

Sultan’ın Diyar-ı Rûm’a Gelmeleri

Hacı Bektaş-ı Velî’yle Hacım Sultan 

önce Kâbe’ye doğru yola çıkarlar. Kâbe’ye 

gelince Arafat Dağı’a çıkarak kırk gün riya-

zette bulunurlar. Buradan Medine’ye gider-

ler Hz. Peygamberin mezarını ziyaret edip 

oradan Kudüs’e sonra da Diyar-ı Rûm’a yol 

alırlar. Yolda karşılarına iki arslan çıkar. İki 

velî birlikte bir keramet göstererek arslanla-

rı taşa çevirirler. Hacı Bektaş-ı Velî ve Hacım 

Sultan Rûm’a girince Rûm Erenlerine mana 

âleminden selam verirler. Rûm erenleri soh-

bet için toplanmışlar, Fatma Bacı onlara ye-

mek pişirmektedir. Velîlerin selamını, sade-

ce Fatma Bacı duymuştur. O da selamı alır. 

Rûm Erenlerinin gözcüsü Karaca Ahmet’tir. 

Karaca Ahmet, Fatma Bacı’dan niçin selam 

aldığını öğrenince erenleriyle birlikte gele-

cek olan velîlere düşmanca bir tutum takı-

nırlar. Hacı Bektaş-ı Velî’yle Hacım Sultan’ı 

Rûm iline sokmak istemezler. Ali Emirî 

Efendi B Nüshasında Rûm erenleri yatmış 

olan kanatlarını açarlar. Bunun için, kanat 

kanada verip arşa kadar uzanırlar. Yolun 

kesilmesi üzerine Hacı Bektaş-ı Velî’yle Ha-

cım Sultan, iki başlı tek gövdeli bir güver-

cin donuna girerek erenlerin arasında arşa 

kadar uçarlar ve burada meleklerle karşıla-

şırlar. İki başlı güvercin arştan Karayük’teki 

bir kayanın üzerine o kadar şiddetli iner ki 

ayakları kayaya gömülür. Rûm Erenleri, on-

ları engelleyemediklerini anlarlar. Karaca 

Ahmet, rüya âleminde güvercini Karayük’te 

görünce içine korku düşer ve iki başlı güver-

cinin gelen velîler olduğunu anlar. Karaca 

Ahmet’in oğlu, Hacı Tuğrul bir doğan do-

nuna girerek çift başlı güvercini avlamaya 

gider. Doğan havadan süzülüp tam güverci-

ni avlayacakken Hacım Sultan, insan şekline 

dönüp doğanı boğazından yakalar. Hacım 

Sultan, Hacı Tuğrul’a; “Er ere yırtıcı suretle 

mi, gelir?” diye sorar. Hak divanında Rûm 

Erenlerine nasip veren kişinin geldiğini söy-

ler. Hacı Bektaş-ı Velî bu söylenenin delili 

olarak elindeki yeşil beni gösterir ve Hacım 

Sultan, Hacı Tuğrul’u Rûm Erenlerini du-

rumdan haber vermesi için, geri gönderir. 

Rûm Erenleri inanmazlar. Onların bu duru-

mu iki velîye malum olur. Dua ederek ke-

ramet gösterirler. Rûm Erenlerinin seccade-

leri altlarından kaybolup velîlerin huzuruna 

döşenir. Bu işaretten sonra Rûm Erenlerinin 

başı (gözcü) Karaca Ahmet bunun bir remz 

olduğunu söyleyerek velîlerin huzuruna git-

mek gerektiğini söyler. Gelen Rûm Erenleri-

ni, Hacım Sultan karşılar. Hacı Bektaş-ı Velî, 

Rûm Erenlerinin başı Karaca Ahmet’e ruhlar 

âleminde elli yedi bin Rûm erenini güttüğü-

nü söyler. Karaca Ahmet’in, kara bir koyun 

olduğunu ve onu yola getirmek için ensesi-

ne sopa ile vurduğunu söyler. Rûm erenle-

ri Karaca Ahmet’in ensesine bakarak sopa 

izini görürler. İki velî, Rûm erenlerine arş 

beyanı verirler. Erenler, onlara kim olduk-

larını sorarlar. Onlar da; “Aslımız Horasanî, 

mürşidimiz Hüdâ’dır.” deyince erenler delil 

göstermesini isterler. Hacı Bektaş-ı Velî’yle 

Hacım Sultan dua ederler. Havadan bir ye-
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şil ferman iner. Rûm erenleri, fermanı oku-

yup velîlerin önünde eğilirler. Hacı Bektaş-ı 

Velî, Karaca Ahmet’e; “Rûm’un sağı benim, 

divânesi senin olsun.” der. Hacı Bektaş-ı 

Velî, elli yedi bin Rûm erenini halife yapıp 

makamlarına gönderir. 

Hacım Sultan’a Hacı Bektaş-ı Velî 

Tarafından Yurt Verilmesi

Hacı Bektaş-ı Velî Hacım Sultan’a am-

caoğlu diye hitap etmektedir. Hacı Bektaş-ı 

Velî Hacım Sultan’dan başını tıraş etmesi-

ni ister. Germiyan İlinde Susuz adlı yerin 

yurt verildiğini ve Menteşe İkliminde Seyit 

Gazi’nin üzerine kurbanı olduğunu söyler. 

Hacım Sultan Hacı Bektaş-ı Velî’nin başını 

tıraş edecekken birden kendisinden yar-

dım isteyen bir ses duyar ve bir süre rüya 

âlemine dalar. Hacım Sultan’ın bu hali Hacı 

Bektaş-ı Velî’nin dikkatini çekerek ona ne ol-

duğunu sorar. Hacım Sultan da Akdeniz’de 

gemisi batan bir kişinin kendisinden yardım 

istediğini tam ona yardım edecekken kişi-

nin başka bir erden de yardım istediğini, bu 

yüzden yardım isteyen kişinin bir eli elimde 

kaldı diyerek eli Hacı Bektaş Velî’nin önüne 

bırakır. Hacı Bektaş-ı Velî: “Akdeniz nerede, 

bizim bulunduğumuz yer nerede?” deyin-

ce Hacım Sultan elini uzatıp Akdeniz’den 

bir yunus balığını tutarak Hacı Bektaş-ı 

Velî’nin önüne bırakır. Hacı Bektaş-ı Velî, 

Hacım Sultan’ın bu velayetini görünce Hoca 

Ahmet Yesevî’nin kendisine kuşattığı ağaç 

kılıcı Hacım Sultan’a kuşatarak; “Yürü şim-

di Germiyan’a!” der. Böylece Hacım Sultan 

yola çıkar. Hacım Sultan ağaç kılıcı dene-

mek ister. Sakanın katırı oradan geçmektey-

ken kılıcı vurunca katır ortadan ikiye ayrılır. 

Bir mermere vurur, mermer de ikiye bölü-

nür. Sakanın, Hacı Bektaş-ı Velî’ye şikâyeti 

üzerine Hacı Bektaş-ı Velî Hacım Sultan’ı 

geri çağırıp sebebini sorar. Hacım Sultan; 

“Senin kapında kesmeyen kılıcı ben ne ya-

payım? Şimdi kolu açığı zapt eyle!” diye 

cevap verir. Hacım Köyü nüshasında “Kolı 

açığı” şeklinde diğer nüshalarda “kılıcını 

zabt eyle” şeklinde geçmektedir. Buradan 

Hacım Sultan’ın kılıcı geri verdiği gibi bir 

sonuç çıkmamaktadır. Hacı Bektaş-ı Velî; 

“Rûm’da Hacım isimli er çok olabilir, senin 

adın ‘Kolu Açık’ Hacım Sultan olsun.” diye 

ona lâkab verir. Ali Emirî Efendi, B Nüsha-

sında, Hacım Sultan’ın ‘Kolu açık’ lâkabını 

alması diğer dört nüshadan farklı anlatılmış-

tır. Bu nüshadaki anlatım, Hacı Bektaş-ı Velî 

Vilayetnamesi’nde anlatılanlarla benzerlik 

göstermektedir. Buna göre: Hacı Bektaş-ı 

Velî, Hoca Ahmet Yesevî’nin kendisine ku-

şattığı tahta kılıcı (ağaç) Hacım Sultan’ın 

beline kuşatır ve Hacım Sultan’ı “meydan 

cellâtı” olarak görevlendirir. Ancak kılıcı 

kendisine danışmadan kullanmamasını is-

teyerek ona Germiyan’da Susuz adlı yeri 

yurt olarak verdiğini söyler. Hacım Sultan 

kılıcı denemek için dergâha su taşıyan katıra 

vurarak iki parçaya ayırır. Katırla su taşıyan 

derviş ağlayarak Hacı Bektaş-ı Velî’nin hu-

zuruna gidip Hacım Sultan’ı şikâyet eder. 

Hacı Bektaş Velî, Hacım Sultan’ı çağırarak 

kendisine danışmadan niçin böyle yaptığı-

nı sorar. Huzurdan çıkınca Hacım Sultan’ın 

kolları eğri büğrü olur. Kırk gün boyunca 

kolları tutmaz düşkün bir halde dolaştıktan 

sonra Hünkâr’ın huzurundaki ulu canlar, 
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Hacım Sultan’ın halinin düzelmesi ricasında 
bulunurlar. Hünkâr Hacı Bektaş Velî, Ha-
cım Sultan’a; “Ya Hacım kollarında bir eser 
kalsa gerektir. Ancak Diyar-ı Rûm’da ‘Ha-
cım’ adlı er çoktur. Adın ‘kolu Açık Hacım’ 
olsun.” deyince kollarındaki eğri büğrülük 
düzelmiş olur. 

Hacım Sultan’ın Kara-hisar Öyük 

Köyündeki Kerametleri

Hacı Bektaş Velî’nin yanından kendisine 
yurt olarak verilen Susuz’a doğru yola çıkan 
Hacım Sultan, Kara-hisar’a bağlı Öyük Kö-
yüne gelir. Burada Yağlı (Bağlı) Baba ile kırk 
gün riyazette bulunurlar. Öyük Köyünün 
kadınları onlardan köyün sığırlarını gütme-
lerini isterler. Kadınların ısrarları üzerine 
Hacım Sultan sığır gütmeyi kabul eder. Sı-
ğır sürüsünün içerisinde bir kara boğa var-
dır. Hacım Sultan, kerametiyle boğayı kendi 
emri altına alır ve sığır gütme işini boğaya 
verir. Kara boğa köylünün ekinlerine zarar 
verdirmeden sığırları güder. Köylüler buna 
şahit olup şaşırırlar. Köylüler, daha önceki 
sığırtmaçların evden eve misafir olduğunu 
Hacım Sultan’ın ise sürekli aynı evde kaldı-
ğını, evin hanımının ‘ışık sever’ olduğunu 
söyleyerek kadınla Hacım Sultan hakkında 
dedikodu yaparlar. Ev sahibi olan adam, 
bu söylenenlerden rahatsız olup Hacım 
Sultan’ı evinden kovmak niyetiyle eve gelir. 
Bu durum Hacım Sultan’a malum olur. Ev 
sahibi adam, hiddetle eve gelince ona “Gel 
seninle yemiş toplamaya gidelim!” der. 
Mevsim sonbahardır. Birlikte bir sahradaki 
söğüt ağacının altına gelirler. Hacım Sultan 
dua edince bir keramet gerçekleşir, söğüt 
ağacında çeşitli yemişler biter. Ev sahibi 

adam, bu keramet karşısında bayılır, kendi-
ne gelince Hacım Sultan’dan af diler. Hacım 
Sultan ağaca çıkarak değişik yemişlerden 
toplarken adam aşağıdan baktığında Hacım 
Sultan’ın bacak arasında cinsel organı yerin-
de kırmızı-ak gül görür. Yemişlerle eve dö-
nerler, evin hanımı da dâhil olup hep bera-
ber yemişleri yerler. Hacım Sultan ev sahibi 
adama muskasını, kisvesini ve kemerini ve-
rir. Asasını toprağa diker asa biter. Ayağını 

yere vurur yerden su çıkar.

Hacım Sultan’a Kayaların Şahitlik 

Etmeleri

Öyük Köyünde bir kadın ineğini sığırın 

içine salmak ister. Hacım Sultan, kadına: 

“Ana, ineğini sığıra salma kurt yer!” deme-

sine rağmen kadın ona aldırmaz, ineğini 

salar. Kara boğa, sürüyü kadının sığırıyla 

birlikte gütmeye götürür. Nitekim kadının 

ineği sürüden ayrılınca bir kurt tarafından 

parçalanır. Sürü köye dönünce kadın ve 

oğulları ineği bulamazlar. Hacım Sultan ine-

ği kurdun yediğine oğlanları inandıramaz. 

Konu, kadıya intikal eder. Hep birlikte ka-

dının huzuruna çıkarlar. Hacım Sultan, ka-

dıya ineğin kurt tarafından parçalandığını 

söyler. Şahit getirmek için izin ister. Kurdun 

ineği parçaladığı kayalık yere gelir. Hacım 

Sultan, eliyle kayaya vurduğu zaman kaya-

dan beş parça düşer. Beş parça kaya, yuvar-

lanarak gelip şahitlik yaparlar. Bu keramet 

karşısında kadı bir süre baygınlık geçirir. 

Kadı ve şikâyetçiler, Hacım Sultan’dan özür 

dilerler. Yaşanan bu olaydan sonra, Hacım 

Sultan Öyük Köyünden ayrılır. Kara boğa 

da onun peşinden ayrılmaz.
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Hacım Sultan’ın Kara-hisar’da 

Kayadan Su Çıkarması

Hacım Sultan, Kara-hisara gelerek bü-

yük bir kayanın yanında kırk gün tevekkül-

de bulunur. Kara-hisar’da Tuğrul Bey adın-

da bir bey vardır. Adamları, Beye bir dervi-

şin kayanın dibinde yemeden içmeden otur-

duğu yanında bir boğanın beklediğinden 

bahsederler. Bey, adamlarının birkaçıyla bu 

kişiyi görmek için gelir. Hacım Sultan’ı uyu-

yor zannederek oturup sessizce uyanması-

nı beklerler. Hava çok sıcaktır. Bey içinden 

kalksa da bize su verse diye geçirince onun 

bu düşüncesi Hacım Sultan’a malum olur. 

Hacım Sultan birden kalkarak yumruğunu 

kayaya vurur eli kayaya gömülür elini çek-

tiğinde kayadan su fışkırır. Hacım Sultan’ın 

bu kerameti üzerine Bey ondan kendi şeyh-

leri olmasını ister. Hacım Sultan, Tuğrul Be-

yin birçok teklifini geri çevirerek kendi ma-

kamının Susuz olduğunu söyler. 

Hacım Sultan’ın Sandıklı’daki 

Kerametleri

Kara-hisar’dan Sandıklı’ya gelen Ha-

cım Sultan bir köşede kırk gün zikir ve ri-

yazetle meşgul olur. Kara boğa da yanından 

ayrılmaz. Sandıklı halkı Hacım Sultan’a 

‘biat ışık’, ‘ışık’ diye hitap ederler ve onun 

gibi dervişleri sevmezler. Sandıklı’da, Hacı 

adında bir derviş vardır. Bu derviş bir gün 

rüyasında Hz. Muhammet’i görerek ondan 

Hacım Sultan’ın yanına gitmesi öğüdünü 

alır. Uyandığında arayarak Hacım Sultan’ı 

bulur. Derviş Hacı ile Hacım Sultan birlik-

te ibadetle meşgul olurlar. Bu iki dervişin 

hallerinden hoşnut olmayan ahali onlardan 

gitmelerini isterler. Hacım Sultan onları din-

lemeyince ahaliden birkaçı Hacım Sultan’ı 

dövüp kovması için bir adam gönderir. 

Dövmek için gelen adam, Hacım Sultan’dan 

etkilenerek ona tabi olur. Ahali gönderdik-

leri adamın işi yapamaması üzerine bir ara-

ya gelip Hacım Sultan’ı kovmayı tasarlarlar. 

Onların bu düşüncesi, Hacım Sultan’a ma-

lum olur. Hacım Sultan, bu belâdan kurtul-

mak için Kur’an’dan sûreler okuyarak dua 

eder. Bu hal üzere uyuyan Hacım Sultan, 

rüyasında Hz. Muhammet’i görür. Peygam-

berden makamını ve ne yapması gerektiğini 

öğrenir. Hacım Sultan, Derviş Hacı’ya rüya-

sını anlatır. Derviş Hacı’ya senin de ismin 

“Hacım” olsun der. Birlikte sabah namazı-

nı kılarlar. Hacım Sultan kendisine kötülük 

yapmaya çalışanlara rüyasında peygam-

berin söylediği şeylerin vuku bulması için 

dua eder. Derviş Hacı’yı orada bırakarak 

yola koyulur. Yirmi gün sonra Sandıklı’da 

veba salgını başlar ve kırk gün içinde Hacım 

Sultan’a düşmanlık yapanların hepsi salgın-

da ölür. Böylece Hacım Sultan’ın kerameti 

ortaya çıkmış olur. Derviş Hacı, vebadan 

ölenlerin konulduğu mağaranın önünde 

ibadetle meşgul olur. Zamanla Derviş Hacı 

da, velâyet sahibi olur. 

Hacım Sultan’ın Susuz’a Gelmesi

Hacım Sultan, Uşak Kazasında Susuz 

denilen yere gelir. Burası şehir merkezin-

den uzak mezârlık bir yerdir. Hacım Sul-

tan, burada kırk gün riyazetle meşgul olur. 
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Rüyasında Hz. Peygamberden makamının 

burası olduğunu öğrenir. Bu mezârlığın bu-

lunduğu ıssız yer aynı zamanda Akkoyunlu 

Yörüklerinin de yaylasıdır. Yörükler, Hacım 

Sultan’ı yaylalarında istemezler. “Şu yatan 

‘ışığı’ dövelim veya öldürelim, boğasını da 

keselim!” diye düşünürler. Onların bu dü-

şüncesi Hacım Sultan’a malûm olur. Hacım 

Sultan’a kast etmeye gelenlerin gözleri onu 

görmez olur. Horasan’da Derviş Burhan 

adlı biri vardır. Derviş Burhan, bir evlat-ı 

resûle hizmet etmeği dileyerek uykuya va-

rır. Rüyâsında Rûm’a geldiğini ve Hacım 

Sultan’ı görür. Uyanır uyanmaz hemen 

Rûm’a doğru yola çıkar. Germiyan İline ge-

lir. Hacım Sultan’ı görür. Hacım Sultan, onu 

görünce adıyla hitap eder. Hacım Sultan’ı 

yaylalarında istemeyen Yörüklere onun du-

ası üzerine salgın bir hastalık bulaşır. Has-

talığa yakalananlar ölürler. Çaresiz kalan 

Yörükler gelip Hacım Sultan’dan af dilerler. 

Hastalıktan ölen ve perişan olan Yörüklere 

“Garipler” adı verilir. Bu olayın vuku bul-

masından sonra Hacım Sultan’ın adı çev-

rede duyulmaya başlar. Birçok kişi duasını 

almak ve hizmette bulunmak için Hacım 

Sultan’ın bulunduğu yere gelmeye başlar. 

Hastalıktan ölen ve perişan olan Yörüklere 

acıyan Hacım Sultan, onların üzerine kara 

boğanın kurban edilmesini ister. Bu durum 

Kara boğaya malûm olur. Kara boğa, Hacım 

Sultan’ın yanına gelerek hal diliyle onunla 

konuşur. Hacım Sultan, Kara boğaya hiz-

metinin kabûl olduğunu söyler. Kara boğa 

gidip yatarak boynunu uzatır, dervişler ge-

lerek kara boğayı kurban ederler. 

Hacım Sultan’ın Bir Kızın 

Cinsiyetini Değiştirmesi Kerameti

Hacım Sultan; “Hizmetimiz vardır!” 

diye Susuz’dan yola çıkar. Derviş Burhan, 

abdest bardağını, kitaplarını ve asasını alıp 

peşine düşer. Menteşe İline geldiklerinde 

kurban kesen Âyine-i Gâzi Cemaatine rast-

larlar. Hacım Sultan, bu cemaatin halifeleri 

Şeyhli’den Bekçe Sultan ve Habib Hacı Paşa 

Sultan ile konuşurlar. Hacım Sultan, Rûm’a 

geliş hikâyesini anlatır. Bekçe Sultan, misafi-

rini ağılamak için bir dervişi hazırlık yapsın-

lar diye tanıdığı bir beyin evine yollar. Bey, 

oğlan çocuk sahibi olmak için dervişlere ha-

yırlar yapmış birisidir. Muradına eremediği 

için dervişlerden yüz çevirdiğini misafir ka-

bul etmeyeceğini dervişe söyler. Bu durum 

Hacım Sultan’a malûm olur. Hacım Sultan 

beni takip edin diyerek yola koyulur. Yolda 

beyin kızına rastlar. Kız, Hacım Sultan’a ya-

kınlık duyarak hürmet gösterip onları ağır-

lamak için evine götürür. Bey evine gelince 

istemediği dervişleri orada olduğunu öğre-

nince, “Şu ışıkları kovayım!” diye odaya gi-

rer. Hacım Sultan’ı görünce beyi bir titreme 

alır, konuşamaz. Kız evdeki yemekleri be-

ğenmeyerek bir keçi kesip pişirir. Dervişler 

keçiyi kız kesti diye yemek istemezler. Ha-

cım Sultan; “O kız değil, erdir.” der. Akşam 

olup herkes yatınca Hacım Sultan kızın yanı-

na gideceğini söyler. Dervişler, ev sahibinin 

korkusundan evden çıkarak yakındaki bir 

dağa doğru kaçarlar. Hacım Sultan, babası 

ve annesiyle aynı odada yatan kızı kerame-

tiyle erkek yapar. Bu kerametten sonra Ha-
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cım Sultan Menteşe İlinde de tanınır. Onun 

bu kerametlerini duyanlar birçok hediye ve 

at, öküz, koyun, keçi kurbanı getirirler. Ha-

cım Sultan tekrar yurduna gelir. Onu ziya-

rete gelen insanlara öğütler verir. 

Hacım Sultan’ın Banaz Irmağını 

Yarması ve Hacım Sultan’ı Kılıç 

Kesmemesi

Hacım Sultan ve dervişleri Seyit Gazi’nin 

türbesinde hem ziyaret hem de kurban kes-

mek maksadıyla yola çıkarlar. Önden giden 

halifeler Bekçe Sultan ve Habib Paşa Sultan 

kurbanlar ve dervişlerle beraber Banaz Ir-

mağının yanına kadar gelirler. Dervişler bu-

radan ileri gidemezler çünkü ırmak taşmış-

tır ve geçme imkânı da yoktur. Bu yüzden 

ırmağın kenarında ne yapmaları gerektiğini 

tartışırlar. Hacım Sultan ile Derviş Burhan 

gelip durumu görürler. Hacım Sultan, hali-

felerine ırmağı geçemediler diye kızar. Ha-

cım Sultan, ırmağın yanına gelir, taşkın suya 

hitâp eder. Hacım Sultan’ın suya hitâbından 

sonra kerameti meydana gelir. Taşkın ırmak 

ikiye yarılır. Irmağın aşağısı akar gider, yu-

karısı ise yerinde durunca, dervişler kurban-

larıyla karşı tarafa geçerler. Hacım Sultan’ın 

ırmaktan isteği üzerine ilerideki haram mal 

ile yapılmış Bayram Beyi Köprüsü suya ka-

pılıp gider. O köprü o günden, beri bina tut-

maz. Hacım Sultan’ın gösterdiği kerametler, 

bazı dervişlerin ona düşmanlık beslemesine 

sebep olur. Bu dervişler, aralarına yeni katıl-

mış Alaca Atlı adlı birinden Hacım Sultan’ı 

öldürmesini isterler. Alaca Atlı, atına binip 

kılıcını çekerek Hacım Sultan’ın üzerine 

saldırır. Alaca Atlı kılıcıyla üç kere hamle 

yapıp vurur ama her defasında kılıç Hacım 

Sultan’a tesir etmez. Alaca Atlı aciz kalır. 

Hacım Sultan, bu kerameti karşısında şaşkın 

kalan Alaca Atlı’dan atından et getirmesini 

ve dervişlerin at etini tepe üzerinde kebap 

yapması gerektiğini söyler. 

Hacım Sultan’ın Ejderhayı 

Öldürmesi

Hacım Sultan’a düşmanlık eden der-

vişler ondan kurtulabilmek için bu kez de 

ormanlık bir dağda yaşayan ejderhaya yem 

olması için dağ yoluna gönderirler. Yolda 

giderken Derviş Burhan ejderhanın sesi-

ni duyup korkar. Hacım Sultan, “Seyyit 

Gazi’yle birlikte kâfirlerle çarpıştığımız za-

man burada bir küçük yılan vardı. Şimdi 

büyümüş de insan mı, yiyor?” der. Ejderha 

ile karşılaşırlar. Derviş Burhan korkusundan 

bayılır. Eşek ise kan işer. Ejderha saldırdığı 

zaman Hacım Sultan bir nara atar. Hacım 

Sultan’ın ağzından çıkan alevler, ejderhanın 

ağzından girerek içini yakmaya başlar. Ej-

derha can acısından başını taşlara vura vura 

ölür. Dervişler ejderhanın Hacım Sultan’ı 

öldürdüğünü düşünerek gelip bakarlar ki, 

ejderha ölmüş alevlerden orman tutuşmuş 

yanıyor. Bu kerameti üzerine dervişler, bir 

tepe üzerindeki çam ağacının altında otur-

makta olan Hacım Sultan’ın ayağına yüz sü-

rerler. Hacım Sultan, halifeleri ve dervişleri 

Susuz’a gelirler. Hacım Sultan ibadetle ve 

çileyle meşgûl olur. Dervişleri ona asitân ve 

mescit inşa ederler.
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Hacım Sultan’ın Seyyit Gazi 

Türbesindeki Kerametleri

Hacım Sultan dervişleriyle kurbanla-

rıyla Seyyit Gazi’ye doğru yola çıkarlar. 

Zaviyeye yakın bir yerde Seyyit Gazi “ahû” 

şeklinde Hacım Sultan’la görüşür. Hacım 

Sultan bir dervişi gelmekte olduklarını ha-

ber vermesi için zaviyenin şeyhine gönderir. 

Zaviyenin şeyhi Kara İbrahim, dervişi hoş 

karşılamayarak geri gitmelerini ister. Hacım 

Sultan, şeyhin bu davranışına karşı celal-

lenir ve ona aldırış etmeden gelerek Seyyit 

Gazi’nin seccadesine oturur. Seyyit Gazi’nin 

resûl-ı evlâttan biri gelip seccademe oturdu-

ğunda kılıcım kınından üç kere girip çıka-

cak diye vasiyet ettiği kılıç üç kere kınından 

girip çıkar. Şeyh Kara İbrahim, bu durum 

karşısında; “Eğer ateş yakmaz, kılıç kes-

mezse evlâttandır yoksa üstât câdıdır.” der. 

Zaviyedeki büyük bir fırını içine demir par-

çalarını da doldurarak yakarlar. Şeyh, Ha-

cım Sultan’dan iyice kızmış fırına girmesini 

ister. Hacım Sultan da, Derviş Burhan’dan 

kızgın fırına girmesini ister. Derviş Burhan 

fırına girer ve yanmadan geri çıkar. (Ali 

Emirî Efendi B nüshasında Derviş Burhan 

fırında on gün kalır. On günün sonunda fı-

rından çıkar gelip kılıçlarla vururlar ama kı-

lıçlar Derviş Burhan’ı kesmez.) Çok korkan 

Şeyh Kara İbrahim kaçmak isterken Hacım 

Sultan; “E münafık sen beni zahir ateşine 

yakmak istedin, ben, seni batın ateşine ya-

kayım!” der demez hava kararır yağmur ve 

dolu yağar. Şeyhin başına bir yıldırım çar-

parak yakıp kül eder. Bu kerametten sonra, 

dervişler kurbanları keserler. Hacım Sultan 

bir tepenin üzerinde kırk gün ibadetle meş-

gul olur. Kırkıncı gün Hacım Sultan tepeden 

inip de yürümeye başlayınca tepe de onun-

la birlikte yürür. Hacım Sultan, Seyyit Gazi 

Türbesinin eşiğindeki bir taşı ısırarak dişle-

rini bir tarafta biriktirir. “Bizi seven dostlar, 

içeri girmesin bundan teselli olsun!” der. 

Seyyit Gazi Zaviyesinden bir dervişe nasi-

hatler ederek onu şeyhin makamına oturt-

tur. Böylece Hacım Sultan, Seyyit Gazi Za-

viyesinin kontrolünü eline geçirmiş olur. 

Hacım Sultan ve dervişleri kendi yurtlarına 

doğru yola çıkarlar.

Hacım Sultan’ın Nefes Evladının 

Olması

Dönüş yolunda dervişler Hacım Sultan’a 

evlenip çocuk sahibi olmasının iyi olaca-

ğı şeklindeki düşüncelerini açarlar. Hacım 

Sultan dervişlere sabretmelerini söyler. Ka-

file, makamlarına doğru yol alırken yolda 

iki kadın ile bir adama rastlarlar. Genç ka-

dının, çocuğu olmadığı için türbeye gittik-

lerini öğrenince Hacım Sultan; “Muradınız 

hâsıl olursa geri döner misiniz?” diye sorar. 

Genç olan kadın bu teklifi kabul etmez. Der-

viş Burhan Hacım Sultan’ın isteğiyle kadın-

lara; “Sultanım size nazar etmek ister. Kabul 

eder misiniz?” diye sorar. Yaşlı kadın kabul 

ederim, der. Genç kadın kabul etmez. Ha-

cım Sultan üç kere yaşlı kadına; “Bana ge-

lir misin?” diye sorup olumlu cevap alınca 

yaşlı kadını kıbleden yana döndürerek üç 

kere üstünden sıçrayıp ağzını kadının ağzı-

na bırakıp üç kere de sırtını sıvazlayıp dua 

eder. Hacım Sultan; “Allah biz zayıf kuluna 
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şehvet nazarı vermedi!” der. Yaşlı kadından 

bir oğlu olacağını kaçan genç kadının da taş 

doğuracağını söyler. Kadınlar ve adam geri 

köylerine giderler. Hacım Sultan da ma-

kamına gelip ibadet ve çileye devam eder. 

Bekçe Sultan ile Habib Acemi Paşa Sultan 

izin alıp makamlarına giderler. Vakti ge-

lince ihtiyar kadının bir oğlu olur. Kadının 

kabilesi bebeği alıp kurbanlarıyla Hacım 

Sultan’ın yanına gelirler. Kadının yaşlı ol-

duğundan sütünün olmadığını bu yüzden 

bebeği besleyemediğini genç kadının ise taş 

doğurduğunu söylerler. Hacım Sultan, “Al-

lahü Teâlâ’nın kudretiyle oldu. Yine onun 

kudretiyle beslenir.” der. Dua eder. Derviş 

Burhan’ı çağırır. Derviş Burhan parmağıy-

la emzirerek bebeği besler. Bebeğin adını 

“Köprüceği Delik Osman” koyarlar. Os-

man, büyüyünce Hacım Sultan onu evlendi-

rir. Diktiği asanın ağaç olduğunu bu ağacın 

yemişlerinin birçok derde derman olacağını 

ve ağacı beklemesini ister. Osman Baba’nın, 

Çakırcalı isminde bir oğlu olur. Bu oğlan da 

büyüyünce birçok velayetler gösterir.

Kara Baba’nın Hacım Sultan’dan 

Kutsal Emanetlerden Sofrayı 

Almaya Gelmesi

Hacı Bektaş-ı Velî ve Hacım Sul-

tan Horasan’dan gelirken Hoca Ahmet 

Yesevî’den âlem, seccade, çırak ve sofra 

gibi kutsal emanetleri de alıp gelmişlerdi. 

Horasan’a kıtlık, kuraklık baş göstermeye 

başlayınca halifeler ve dervişler; “Keskin bir 

er olsa da emanetleri alıp gelse!” diye düşü-

nürler. Kara Baba adında bir halife Rûm’a 

gidip sofrayı Hacım Sultan’dan alıp gelmek 

için izin ister. Horasan İkliminin halifele-

ri bu teklifi kabul ederler ve Kara Baba’nın 

yanına kırk dervişi yoldaş olarak verir-

ler. Halifeler, “ Gafil olma, Hacım Sultan 

cellât kişidir. Gurur ile varma!” diye Kara 

Baba’ya öğüt verirler. Kara Baba yola çıkar. 

Gele gele Şeyhli Ovasına kadar gelir. Bekçe 

Sultan dervişleriyle sıcak bir havada bur-

çak yolmakla meşgûldür. Kara Baba, Bekçe 

Sultan’la biraz sohbet ettikten sonra keramet 

gösterip burçakları bir yere toplar. Bekçe 

Sultan da ona karşı keramet göstererek bur-

çakları tekrar eski yerlerine gönderir. Kara 

Baba, Bekçe Sultan’ın bir süreliğine misafiri 

olduktan sonra, Hacım Sultan’ın makamını 

sorar. Bekçe Sultan gideceği yeri tarif edip 

“Senin içeri girmene izin vermez!” der. Kara 

Baba, dervişleriyle Hacım Sultan’ın ma-

kamının yakınlarındaki bir dağın tepesine 

gelir. Kara Baba’nın geldiği Hacım Sultan’a 

malûm olur. Hacım Sultan dervişlerine ku-

duzun geldiğini sınırdan geçirmemelerini 

söyler. Kara Baba bulunduğu dağdan Ha-

cım Sultan’ı öldürmek maksadıyla ok atar. 

Ok gelip yere saplanır. Hacım Sultan oku 

eliyle geri fırlatarak Kara Baba’yı öldürür. 

Dervişler, Kara Baba’yı dağdaki ağacın dibi-

ne gömüp kırk yoldaşını alıp gelirler. Hacım 

Sultan, Horasan’dan getirdiği sofrayı Kara 

Baba’nın gömüldüğü ağacın dalına “Bizi 

isteyen dervişler dostlar, gönlü ne dilerse 

içinde bulsun yesin, Allah’a şükreylesin. 

Ben öldükten sonra da kırk yıl burada kal-

sın.” diye astırır. Hacım Sultan makamında 

vefat eder. Yerine Derviş Burhan geçer.
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2.2. Hacım Sultan’ın, 

Vilâyetnâme’deki (Menâkıb-ı 

Hünkâr Hacı Bektaş-ı Velî) 

Menkabevî Hayatı

Hacım Sultan, Hacı Bektaş-ı Velî’nin ulu 

halifelerindendir. O, Hacı Bektaş Velî’nin 

safa-nazar ve himmetini pek çok kez almış 

bir halifedir. Birçok keramet göstermiştir. 

Hacı Bektaş-ı Velî, “Batın Kılıcı”nı Hacım 

Sultan’a kuşatıp “meydan cellatlığı”nı ona 

verdiğini ama kendisine danışmadan iş 

yapmamasını ister. Hacım Sultan ağaçtan 

kılıcı (batın kılıcı) dergâha su taşıyan katır-

da dener. Kılıçla katıra vurunca katır orta-

dan ikiye ayrılır. Hacı Bektaş-ı Velî’ye bu 

durum haber verilince “Kolları tutulsun!” 

der. Hacım Sultan çolak kalır. Hacım Sultan 

diğer ulu halifelerden affedilmesi için ara-

cı olmalarını ister. Halifeler, Hacı Bektaş-ı 

Velî’den Hacım Sultan’ı affetmesini dilerler. 

Hacı Bektaş-ı Velî “Kolu açık olsun!” der. 

Bu söz üzerine Hacım Sultan’ın kolları eski 

haline döner. Hacım Sultan’ın lâkabı “Kolu 

Açık” olarak kalır. Hacı Bektaş-ı Velî, Hacım 

Sultan’a verdiği nasibi de geri almaz. Bir gün 

Hacım Sultan’ın aklından kendisine nerenin 

yurt verileceği düşüncesi geçer. Bu düşün-

ce Hz. Hünkâr’a malum olur. Hz. Hünkâr 

ona “Gönlünün istediği yeri yurt verelim.” 

der. Hacı Bektaş-ı Velî vefât edince Hacım 

Sultan, kendi yurduna gitmek için izin alıp 

yola çıkar. Hacım Sultan, Germiyan Beyine 

gelip kendisi için yurt ister. Germiyan Beyi, 

“Eğer gerçek ersen, git ejderhayı öldür. Ora-

sı senin yurdun olsun.” der. Hacım Sultan, 

bu görüşmeden sonra Susuz’a gelir. Bura-

da Seyyit Gazi’nin yârenlerinin evlâdından 

yedi kişinin mezârı vardır. Seyyit Gazi bu 

yedi kişiye; “Hacı Bektaş-ı Velî’nin halife-

lerinden, Hacım Sultan buraya gelecek her 

cuma akşamı mânâ âleminde sizlerle sohbet 

edeceğiz” demiştir. Hacım Sultan, Susuz’a 

geldikten sonra, Burhan adında bir derviş 

onun hizmetine girer. Seyyit Gazi; “Mu-

harrem ayında İmam Hüseyin’in mâtemi 

bizim mezârımız üzerine olsun!” diye işaret 

etmiştir. Bu sebeple vilayetin erenleri Bekçe 

Sultan ve Habib Hacı, kurbanlarıyla Seyyit 

Gazi Türbesi üzerine giderken Banaz Irmağı 

kenarına gelirler. Halifeler görürler ki, Ba-

naz ırmağı taşmış karşıya geçmenin imkânı 

yok. O civarda bulunan Hacım Sultan, Der-

viş Burhan’la erenlerin yanına gelip duru-

mu sorar. Erenler taşkın ırmaktan geçeme-

diklerini söyleyince erenlere kızan Hacım 

Sultan ırmağa hitâp eder. Irmağın ikiye bö-

lünmesi kerametini gösterir. Hacım Sultan, 

o civarda bulunan Bayram Beyin yaptırmış 

olduğu köprüyü ırmak sularının yıkmasını 

diler. Irmak, Hacım Sultan’ın emri üzerine 

köprüyü yıkıp götürür. Hacım Sultan, orada 

bulunan Bayram Beye; “Üzülme sevabı sana 

ulaşır!” diye cevap verir. Hacım Sultan, bu 

köprünün bir daha bina tutulmamasını ister 

ve “Bu, benim velayetimin nişanı olsun!” 

der. Köprü o günden bu yana bina tutmaz 

nişane olarak köprünün ayakları kalır. Ha-

cım Sultan diğer erenlerle birlikte Seyyit 

Gazi’nin mezârına doğru yola çıkar. Seyyit 

Gazi’nin mezarının yakının da Bulduk Çayı 

civarında Hz. Seyyit’in batını onları geyik 
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şeklinde karşılar. Hacım Sultan hem kendi-

sinin hem de Germiyan beylerinin selamını 

ulaştırmak için dergâha bir haberci gönderir. 

Dergâhtakiler haberciyi iyi karşılamazlar. 

Hacım Sultan, haberciyi gönderdikten sonra 

burada bir toplantı yapar. Yemekler yenir, 

dualar edilir. Bu arada iki bacının birkaç ki-

şiyle geldiğini görürler. Bacılar çocuklarının 

olmadığını adak için dergâha gittiklerini 

söylerler. Hacım Sultan, bacılara adaklarını 

kendisinin yerine getireceğini söyledikten 

sonra onları açık bir alanda durdurup aygır 

gibi kişneyerek üstlerine koşar. Kadınlardan 

biri korkup kaçar. Hacım Sultan kaçmayan 

kadının sırtına eliyle vurarak; “Senden Os-

man adında bir evladımız olacak bizim de-

mimizi o sürdürecek!” der. Kaçan kadın için 

ise, “Taş doğursun!” diye buyurur. Vakti 

zamanı dolunca kaçan kadın taş doğurur. 

Diğer kadının ise bir oğlu olur. Adını ‘Os-

man’ koyarlar. Osman büyüyünce bir süre 

haramîlik yapar. Hacım Sultan vefât edince 

kötü hallerinden vazgeçip tekkede derviş-

liğe başlar. Osman’ın bir oğlu olur. Hacım 

Sultan’ın dediği gibi sol köprücük kemiği de-

lik doğar. Onun da adını Çalapverdi koyar-

lar. Çalapverdi büyüyünce Hacım Sultan’ın 

yerine geçirirler. Seyyit Gazi’nin dergâhına 

gönderilen haberci yalan haber getirir. Ha-

cım Sultan; “Yüzün arkana dönsün.” deyin-

ce habercinin yüzü arkasına döner ve ertesi 

gün de ölür. Hacım Sultan, dervişlerini top-

layarak Seyyit Gazi’nin dergâhına doğru 

yola çıkar. Dergâha vardıklarında oradaki 

dervişler semâda olduklarını görünce Ha-

cım Sultan da semâya katılır. Semâda Hacım 

Sultan’ın etekleri hangi dervişe çarptıysa o 

derviş ölür. Rivayete göre Hacım Sultan’ın 

eteklerinin çarpmasından on yedi derviş 

ölmüştür. Dergâhın şeyhi Kara İbrahim bu 

duruma kızarak Hacım Sultan’ın dervişleri-

nin ne kadar demir aleti varsa hepsini fırına 

attırıp büyük bir ateş yaktırır. Hacım Sultan, 

Derviş Burhan’dan fırına girerek abdalların 

eşyalarını çıkarmasını ister. Derviş Burhan, 

kızgın fırına girip demir aletlerin hepsini 

dışarı atıp fırının içinde semâ ederek ateşi 

söndürür. Hacım Sultan, Kara İbrahim’e, 

“Siz, bizi ateşle sınadınız, biz sizi Allah ka-

zasıyla sınayalım.” der demez bir yıldırım 

Kara İbrahim’i çarparak öldürür. Hacım 

Sultan, Kara İbrahim’in oğluna nefes söyler. 

Bu olaydan sonra Hacım Sultan ve derviş-

leri Germiyan İline geri dönerler. Susuz’da 

Banaz Irmağı yakınındaki bir yokuşta ej-

derha yaşamaktadır. Dervişler arkada kalır-

lar. Hacım Sultan, ejderhayla karşılaşır bir 

nara atınca Hacım Sultan‘ın ağzından çıkan 

ateşler ejderhayı yakıp küle çevirir. Hacım 

Sultan’ın bu kerameti üzerine dervişler gelir 

onun elini öpüp ayağına yüz sürerler. Ha-

cım Sultan, Bekçe ve Habib, Hacım Sultan’la 

vedalaşırlar, her biri kendi makamlarına 

giderler. Hacım Sultan, Susuz’a yerleşir. 

Ejderhayı öldürmesi rivayeti, etrafa yayı-

larak ona olan ilgiyi artırıp ziyaretine ge-

lenler çoğalır. Ziyarete gelenlerin bir kısmı 

geri dönerken bir kısmı Hacım Sultan’ın 

yanında derviş olarak kalırlar. Böylece Ha-

cım Sultan’ın yanında bir hayli derviş top-

lanmış olur. Bir gün Hacım Sultan, derviş-

leriyle birlikte Susuz’un etrafında gezmeye 
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çıkarlar. Hava sıcak olduğundan dervişlerin 

bir kısmı susarlar. Çevrede içebilecekleri su 

da bulamazlar. Hacım Sultan bir yeri eliy-

le kazar. Kazdığı yerden su çıkar. Bu suya 

“Hacım Sultan Pınarı” adı verilir. Hacım 

Sultan’ın kerametlerinden biri de şudur ki, 

Hacım Sultan ve abdalları Menteşe İlini gez-

meye çıkarlar. Hacım Sultan, bir köye gel-

diklerinde köyün ileri gelenini bulmak için 

haberci gönderir. Köyün ileri geleni gelen 

haberciye; “Şimdiye kadar dervişlere çok 

iyilik yaptım. Bir kızım var. Oğlan dilemiş-

tim. Dileğim yerine gelmedi. Bu yüzden 

artık dervişleri misafir etmem.” diye cevap 

verir. Hacım Sultan ve abdalları ortada ka-

lırlar. Yorulmuşlardır. Bunun üzerine Ha-

cım Sultan haberciyi geri çeviren adamın 

evine gitmeye karar verir. Hacım Sultan, 

adamın evine girer. Herkes uyumaktadır. 

Kızın yattığı odaya girip eliyle kızın başın-

dan ayağına kadar sığayıp dua eder. Kızın 

cinsiyeti değişip erkek olur. Hacım Sultan, 

abdallarının yanına dönüp “Kaçalım!” der. 

Sabah olunca kız uyanıp erkek olduğunu 

görünce durumu annesine anlatır. Ev aha-

lisi bu durumun erenlerin kerameti olduğu-

nu anlayarak Hacım Sultan’ı evlerine davet 

ederler. Hacım Sultan, kızken erkek olan 

yiğide iki defa safa-nazar ederek tıraş edip 

başlık giydirir. Köyün ileri gelenleri Hacım 

Sultan’a birçok hediyeler ve kurbanlar ve-

rirler. Hacım Sultan, abdallarıyla yurtlarına 

dönerler. Hacım Sultan kendi yurdunda ve-

fat eder (Duran, 2007: 573-602). 

2.3. Menâkıbu’l-Kudsiyye Fî 

Menâsıbi’l-Ünsiyye

Hacım Sultan’ın Menkabevî hayatıyla 

ilgili bir başka bilgi de, tarihî hayatı kısmın-

da bahsedildiği gibi, Elvan Çelebi’ın yazmış 

olduğu Menâkıbu’l-Kudsiyye Fî Menâsıbi’l-

Ünsiyye’deki beyitlerde bulunmaktadır. 

Hacım Sultan’ın adı dört ayrı mısrada geç-

mektedir. Bunlardan birincisi 39b-41b nu-

maralı varaklarda Baba İlyas-ı Horasânî’nin 

en büyük oğlu Ömer Paşa’nın idamıyla il-

gili menkabeyle karışık olarak anlatılmış 

üçüncü bâbtaki “Baba İlyas’ın oğlu Ömer 

Paşa’nın hikâyesine dair” isimli kısımdır. 

Bu kısmın ilgili bölümü 40a, 683-695 beyit-

leri arası şöyledir:

“Kim Hüzavend-i kadir ü kayyûm

Nice virdi bu hâle hadd ü rüsûm

Ulu sırrum ulum Ömer Paşam

Ulu feri ulum Ömer Paşam

Anun öninde ibtilâ Kahhâr

Kim komış ol Azîz ol Cebbâr

Şöyle kim akl ana muhît olmaz

Ger dinürse akıl kabûl kılmaz

Ahirü’l-emr salb olmış-iken

Dün gün on gün bu halde kalmış-iken

Aparun Yûsuf u Resûl-ı dirâz

Hem sekiz kişi dakı ehl-i niyâz
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On birinci gice Hâcım irişür

Tanrıdan rahmet-i azîm irişür

At virür ü kılıc virür ü kemer

İlm ü hilm ü hayâ vü feth ü zafer

Işk u dem zevk ü şevk-i rûhâhî

Sıdk u manî vü keşf-i rahmânî

Devlet ü hem saâdet ü himmet

Zühd ü takvî vü halvet ü celvet

Dakı bin bin bunun gibi evsâf

Kerem ü hulk u lutf u sîret-i sâf

Kim Ömer Paşama virür Hoca

Kamusını alır varur uca

On kişiyi Ömer Paşama koşar

Abd-i mümin vilayetine koşar” (Erünsal vd., 

1984: 61-62)

Hacım Sultan’ın isminin geçtiği bu kı-

sımda, Baba İlyas-ı Horasânî’nin beş oğlun-

dan en büyüğü olan Ömer Paşa’nın isyan 

sırasında yakalanarak idam edilmek isten-

mesi ve bu idamdan kurtuluşu anlatılmak-

tadır. Elvan Çelebi’nin anlatımına göre, 

Ömer Paşa yakalanıp darağacına çekilmiş 

on gün boyunca ipte asılı kalmasına rağmen 

ölmemiştir. On birinci gece, Hacım Sultan 

yanında Yusuf adında bir derviş ve mürit-

leriyle gelerek onu darağacından kurtarır. 

Hacım Sultan, Ömer Paşa’ya kendisini ko-

ruması için kılıç ve kaçması için de bir at 

verir. Bu yardımları alan Ömer Paşa, Abd-ı 

mümin denilen bir vilayete kaçar. Menkıbe-

lerle karışık bu kurtarma olayında Ahmet 

Yaşar Ocak ve İsmail E. Erünsal (1984) Ömer 

Paşa’yı kurtarma ve kaçırmada önemli bir 

rolü olan Hacım Sultan’ı “Hızır” olarak yo-

rumlamışlardır. Bu yorum kitabın beşinci 

bâbında, Şeyh Osman’ın Muhlis Paşa’nın 

oğlu Âşık Ali Paşa’yı Kırşehir’e getirip kı-

zıyla evlendirmesine dair başlıklı kısımda 

72a-b numaralı varaklarda 1235 ve 1242 nu-

maralı beyitle ilgili görülmektedir. 

“Dir ki sana Hâcım virdi selâm

Yani Hızr-ı nebî aleyhi selâm

…

Baş götürüp bu servere bakaram

Görürem Hâcım eriyüp akaram” (Erünsal vd., 

1984: 107-108)

Yukarıdaki beyitlerde Hâcım adlı şah-

sın aynı zamanda Hızır olduğu açıkça 

belirtilmiştir. Yalnız Hızır’ın adı, Hacım 

adıyla kitabın her yerinde birlikte anılma-

mıştır. Hacım’ın şahsında Hızır görülmesi 

sadece yukarıdaki beyitte bulunmaktadır. 

Bunun dışında kitapta Hızır; Hızru’n-nebî 

(53b-919), Hızr (54b-930), Hızr peygamber 

(108b-1908) şeklinde herhangi bir şahısla 

özleştirmeden de geçmektedir. Yine beşin-

ci bâbtaki, Âşık Ali Paşa’nın kerametlerine 

ve faziletlerine dair başlığında 82a numaralı 

varakta içerisinde tenâsüh (reenkarnasyon) 

inancı bulunan 1408 numaralı beyitte:

“Dedenün nakdi babanun genci

Muhlisün sırrı Hâcım eglenci” (Erünsal vd., 1984: 

122) 

şeklinde geçmektedir. Kitapta Muhlis 

Paşa’nın vefatı anlatılırken onun ağzından 
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on yıl sonra doğacağı ifade edilmiştir. On 

yıl sonra oğlu Âşık Paşa doğmuştur (Ocak, 

2010: 184-185). Yukarıya aldığımız mısralar-

da Dede Garkın’dan başlayarak Baba İlyas-ı 

Horasanî’ye ve ondan da Muhlis Paşa’a ge-

çen ruhun Hacım Sultan’da olduğu sonra da 

Âşık Paşa’da zuhur ettiği anlatılmaktadır. 

Bu beyitte Hacım Sultan adı Hızır’la özleş-

tirilerek kullanılmamıştır.

Türk halk inançlarında Hızır denildiği 

zaman, zor durumda kalanlarla yolda kal-

mışların, aciz duruma düşenlerin yardımına 

koşan ve insanı başına gelen felaketlerden 

kurtaran, bereket getiren olağanüstü kişi 

akla gelir. Hızır, bu sahip olduğu düşünülen 

işleviyle halk edebiyatının değişik ürünle-

rinde de yer almaktadır. Halk hikâyelerinde, 

efsanelerde ve masallarda ürünün asıl kah-

ramanını zor durumdan, ölümden kurtaran 

kötülüklerden koruyan bir varlık olarak 

karşımıza çıkar. Hızır’ın, istediği kişinin 

şekline girme gibi, bir anda mekân aşma 

(tayy-i mekân) veya zamanda gitme (tayy-i 

zaman) gücüne inanılır. Halk arasında da, 

Hızır’ın bahsettiğimiz vasıflarını vurgula-

yan “Kul sıkışmayınca, Hızır yetişmez!” 

“Hızır gibi yetişti!” gibi atasözü ve deyimler 

her zaman söylenegelmektedir. Hızır’ın zor 

durumda kalanlara, felakete uğrayanlara 

yardımcı olma vasfı Alevî-Bektaşî inançla-

rında da yer almaktadır. Bektaşî meyda-

nında on iki post vardır ki bunlardan birisi 

“mihmandar postu” diye adlandırılan Hızır 

makamıdır (Noyan, 1985: 111). Bu inançlar-

da, Hızır’ın Hz. Ali, Hacı Bektaş gibi şahsi-

yetlerin suretinde dünyada zuhur etmekte 

olduğu görülmektedir (Ocak, 2007: 105-

109-110). Buna benzer bir örnek de Hacım 

Sultan Menâkıbnâmesi’nde geçmektedir. 

Menâkıbnâmeye göre Hacım Sultan, Hacı 

Bektaş-ı Velî’nin başını tıraş etmek üzerey-

ken Akdeniz’de gemisi batıp da boğulmak-

ta olan bir kişi Hacım Sultan’dan yardım 

ister. Gaipten gelen yardım isteğini duyum 

gücüyle işitince tayy-i mekân yapar, yani 

bir mekândan uzaktaki başka bir mekâna 

gidip gelir. Hacım Sultan, Hacı Bektaş-ı 

Velî’nin sorusu üzerine durumu anlatarak 

kendisinden yardım isteyen kişinin, kendisi 

tam yetişmişken başka bir erden de yardım 

istemesi üzerine adamın bir kolunun elin-

de kaldığını söyleyerek tuttuğu kolu, Hacı 

Bektaş-ı Velî’nin önüne bırakır. Hacı Bektaş-ı 

Velî’nin bu olaya tereddütle yaklaşması 

üzerine Hacım Sultan, bu kez de farklı bir 

tayy-ı mekân yapar ki, kendisi orada kaldığı 

halde bir kolunu Akdeniz’e uzatarak bir Yu-

nus balığının burnundan parmağını geçire-

rek Hacı Bektaş-ı Velî’nin önüne bırakır. Bu 

menkabeden anlaşıldığı gibi, zor durumda 

kalanların, Hızır gibi kendisinden yardım 

istenme özelliğiyle Hacım Sultan, Hızır’la 

özdeşleştirilmiştir. Menkabede, boğulmak-

ta olan kişinin yardımına koşan kişi, Hacım 

Sultan’ın şahsında Hızır’dır. Aynı şekilde, 

Menâkıbu’l-Kudsiyye’de tam darağacında 

ölmek üzere iken Ömer Paşa’nın yardımına 

koşan Hacım Sultan’ın şahsında Hızır’dır 

denilebilir. Ancak bu menkâbe aynı zaman-

da şunu da göstermektedir ki, Hacım Sultan 

o dönemde yaşamaktadır. Hızır’la şahsı öz-
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deşleştirilecek şekilde de tanınan ve hürmet 

duyulan bir şahsiyet olduğu da söylenebilir. 

Eğer Elvan Çelebi tarafından Hacım Sultan, 

Baba İlyas’ın etrafındaki şahıslardan biri 

olarak tanınmıyor olsaydı; o dönemki di-

ğer önemli şahıs kadrosundan olan başka 

birisiyle Hızır’ı özdeşleştirmiş olması icap 

ederdi. Hızır’ın felakete uğrayanlara yar-

dımcı olma özelliğinin yanı sıra bolluk bere-

ket getirmesi kuru ağaçları ve otları yeşert-

mesi gibi özelliklerini de Hacım Sultan’da 

görmek mümkündür: “HKN: 31b, …hâcım 

hazret bir hamâ’ilin ve kisvetin ve kemerin 

ol yigide virdi bu bizden teberrik olsun didi 

bizi seven dostlara derdine dermân olsun 

allâhü te’âlâ emriyle didi ve dahı bir asâsı 

varıdı igde agacından dikekodı manâya bit-

di ve dahı mübârek ayagıyla yire urdı bir 

pâk su çıkdı cemî kariye andan içerler…” 

Hacım Sultan Menâkıbnâmesinden alınan 

bu menakıpta Hacım Sultan’ın da şifa ver-

me ve kuru asayı yeşertme kerametleri gö-

rülmektedir. Hırıstiyan âleminde tanınmış 

bir aziz olan St. George için anlatılan bolluk 

bereket rivayetlerin İslâm âleminde Hızır 

için anlatıldığı görülmektedir. Benzer riva-

yetler bir nevi St. George ile Hızır’ı özdeşleş-

tirmiştir. Bu rivayetlerin içerisinde bilinen-

lerden birisi “ejderha öldürme”dir (Dinç, 

2011:129-130). Ejderha öldürme motifi, Ha-

cım Sultan Menâkıbnâmesinde de vardır. 

Hacım Sultan’ı sevmeyen ve ondan kurtul-

mak isteyen bazı dervişler, onu ejderhanın 

bulunduğu yola gönderirler. Hacım Sultan, 

ejderha ile mücadele edip onu yakarak yok 

eder. Menâkıbnâmede şu şekilde geçmekte-

dir: “HKN: 59a-59b, … andan ezdehâ adam 

kokusı aldı fi’l-hâl dört yanın cüst erdi ok 

atumı varıdı gözi sultân hazretine tuş oldı 

demeyledi yutmaga pes sultân hazret dahı 

alî-vârî bir nara urdı tag ve taş harekete gel-

di sultân hazretinün mübârek azgından bir 

âteş peydâ oldı ezdehâya azm eyledi içeri 

girüp ezdehâyı yakmaga başladı cân acısın-

dan gâh havâya atlur yirlü kayaları tolanup 

hamır gibi kaynadurdı başını bir kayaya 

urdı hamıra gider gibi başı kulagı kayaya 

yir iyledi …” Menâkıbu’l-Kudsiyye’den an-

laşıldığına göre, Hacım Sultan, Baba İlyas-ı 

Horasânî’nin çevresinde olan sûfîlerden bi-

risidir. Bu noktada şahıs kadrosunu ortaya 

koyan eserlerden Babaîler dönemindeki bu 

kadroda olan önemli bir adın da Hacı Bektaş-

ıVelî4 olduğu görülmektedir. Menâkıbu’l- 

Kudsiyye’de, Hacı Bektâş-ı Velî, Baba İlyas-ı 

Horasânî’nin halifelerinden biri olarak zik-

redilmektedir. Hacı Bektaş-ı Velî bu isyana 

katılmamıştır (Âşık Paşazâde, 2010: 486). 

4 Menâkıbu’l- Kudsiyye’de, Hacı Bektâş-ı Velî, 
Baba İlyas-ı Horasânî’nin halifelerinden biri ola-
rak zikredilmektedir. Bu hususu kendisi de Baba 
İlyas-ı Horasânî’nin soyundan olan Âşık Paşazâde, 
H. 1478’de yazmış olduğu Osmanoğullarının Tari-
hi, Tevârih-i Âl-i Osmân adlı tarih kitabında, Hacı 
Bektaş-ı Velî’nin Baba İlyas-ı Horasânî’nin yanına gel-
diği bilgisini doğrulamaktadır.Hacı Bektaş-ı Velî’nin, 
Horasan’dan geldiği ve Baba İlyas-ı Horasânî’nin 
halifesi olduğudur. Kardeşiyle Anadolu’ya gelmiş 
olan Hacı Bektaş-ı Velî’nin Babaîler İsyanına kardeşi 
Menteş’in katılarak öldürüldüğünü, kendisinin ise is-
yana katılmadığını görüyoruz. Hacı Bektaş-ı Velî’nin 
Babaîler İsyanına hangi sebeple katılmadığı kaynak-
larda belirtilmemiştir. Kendisinin, Suluca Karaöyük 
gibi gözden uzak küçükbir köye giderek münzevî bir 
hayat yaşamış olduğunu görülmektedir.
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Hacım Sultan da tıpkı Hacı Bektaş Velî gibi 

Babaîler İsyanına katılmamıştır. Onun da 

Hacı Bektaş Velî ile aynı davranışı sergile-

miş olmasından her iki sûfînin birlikte ha-

reket etmiş olabilecekleri ihtimali vardır ki 

zaten Hacım Sultan Menâkıbnâmesinde, 

Suluca Karaöyük’e kadar ikisi birlikte se-

yahat ederler. Malya Savaşı (1240) Babaîler 

için felaketle sonuçlanmış, Selçuklu kuvvet-

leri, zafer kazandıktan sonra Babaî taraftar-

larını katliâma girişmişlerdir. Baba İlyas ve 

özellikle Baba İshak’ın çevresindeki insan-

ların, kendilerini bu katliâmdan kurtarma 

amacıyla gözlerden uzak bölgelere kaçmış 

olma ihtimalleri vardır. Özellikle isyana ak-

tif olarak katılmayan, Hacı Bektaş-ı Velî ve 

Hacım Sultan gibi şahsiyetlerin kendilerini 

unutturmak için böyle ıssız bölgelere gitmiş 

olabileceklerini düşünebiliriz. Diğer bir hu-

sus da hiç şüphesiz Hacı Bektaş-ı Velî gibi, 

Hacım Sultan da Baba İlyas-ı Horasânî ve 

halifelerinin ait olduğu sûfî zümrelerle ilişki 

içerisinde ve onlarla aynı çevreye mensup 

olmalıdır. Babaîler İsyanını bastırmak için 

Erzurum’daki sınır birliklerinin çağırılmış 

olması, Selçuklu Devleti’nin doğu sınırını 

korumasız bırakmıştır. Moğol kuvvetleri, 

kolaylıkla sınırı geçip Selçuklu ordusuyla 

Kösedağ denilen yerde karşılaşmıştır. Kö-

sedağ Savaşı (1243) Selçuklu Devleti için 

bir felaket olmuş ve Moğollara karşı siyasî 

hürriyetini kaybetmiştir. (Turan, 2004: 451-

452). Kösedağ Savaşı, Selçuklu kuvvetleri-

nin Babaîler üzerindeki sıkı takip ve baskı-

sının kalkmasına sebep olmuştur. Ortaya 

çıkan siyasî ortam gereği her biri bir tarafa 

dağılmış olan dervişler faaliyetlerini daha 

rahat bir şekilde sürdürdükleri gibi hatta 

Moğollara karşı Selçuklu Hükümetiyle iş-

birliği yapmaya da başlamışlardır. Böylece 

kaçıp saklanmak için öncelikli olarak Batı 

Anadolu’nun ıssız bölgelerini seçen önem-

li dervişler, Selçuklu korkusu kalkınca bu-

lundukları yerde tekke kurma; yapılaşma 

ve toprak işleme; çiftçilik gibi faaliyetlerle 

bulundukları bölgenin iskânında, önemli 

roller oynamış oldular.

2.4. Koluaçık Hacım Sultan 
Menkıbesi

Yukarıda da işaret edildiği gibi, Doğan 

Kaya tarafından tanıtılan cönk Divriği İlçe-

si, Aydoğan Köyünde tutulmuş olup Na-

san Yalıncaklı’nın elinde bulunmaktadır.5 

Bu cönkte Hacım Sultan’la ilgili menâkıplar 

bazı özel isimler, Sultan Seyyit Gazi’nin kız 

kardeşinin oğlu/ Seyyit Gazi’nin kan kar-

deşi, Çalabverdi/ Çeleb vb. ve bazı coğrafî 

isimler Banaz suyu/Niyâz suyu gibi yazılış 

farklılıklarının dışında Hacı Bektaş-ı Velî 

5 Mehmet Doğan’ın verdiği bilgilere göre: Cönk, 
15cm X 32cm boyutlarında 98 varaktan oluşturulmuş-
tur. Tamamı rika ile yazılmış olan cönkte manzum ve 
mensur metinler vardır. Cönkteki bazı sayfalar Latin 
harfleriyle yazılmıştır. Herhangi bir yazılış tarihi bu-
lunmamaktadır. Cönk içerisinde: Âşık Yunus, Fuzulî, 
Hatayî vb. şahıslara ait 46 şiir mevcuttur. Tarik-i İmam 
Caferü’s-Sâdık başlığı altında On iki İmam, On dört 
Masum-ı Pâk, Kerbelâ, tarikat ve şeriat makamlarının 
anlatıldığı metin ile “Hezâ kitâb-ı Pendnâme Evliyâ-
yı Gaygusuz Baba” başlığıyla Kaygusuz Abdal’ın 
Vücûdnâme, Budalanâmeve Kitâb-ı Miglâte adlı eser-
lerinden bazı bölümler alınmıştır. Hacı Bektaş-ı Velî 
Velâyetnâmesi ve sonunda da Hacı Bektaş Velî’ye ait 
manzum vasiyetnâme bulunmaktadır.
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Menâkıbnâmesinde yazılanlarla aynıdır. 

Hacı Bektaş-ı Velî Menâkıbnâmesinde de 

cönkteki menâkıpta da Hacım Sultan’la ilgili 

anlatılanların daha fazlasını Hacım Sultan’ın 

menâkıbında bulsunlar ibaresi bulunmakta-

dır (Doğan, 2004: 56).

Buraya kadar Hacım Sultan’ın, Hacım 

Sultan Menâkıbnâmesinin nüshalarında, 

Hacı Bektaş-ı Velî Vilâyetnâmesi’nde, Do-

ğan Kaya tarafından tanıtılan cönkte ve 

Menâkıbu’l-Kudsiyye’de geçen menkâbevî 

hayatı tanıtılmıştır. Hacım Sultan’ın 

menkabevî hayatından hareketle tarihî bir 

sûfî şahsiyet olarak kim olduğu, hangi sûfî 

zümreye dâhil olduğu gibi konuların değer-

lendirilmesi gerekmektedir. 

Menâkıbnâme nüshalarında Hacım 

Sultan’ın nesebi on iki imamdan biri olan 

9. İmam Nakî’ye dayandırılmaktadır. Buna 

göre Hacım Sultan, İmam Nakî’nin oğlu 

Şâhzâde Hüseyin’in üçüncü oğlu ve ger-

çek adı da “Recep”tir. Menâkıbnâmede: 

“HKN: 13b, … “pes imdi imâmzâde-i hü-

seyinin üç evlâdı kaldı birine seyyid cihân 

dirler birine seyyid sultânî dirler birine sey-

yid hâcı dirler bir manâda recep dirler…” 

Menâkıbnâmede yazılanlara göre, Hacım 

Sultan’ın soyu Hz. Peygamberden gelmek-

tedir. Menâkıbnâmenin birkaç yerinde 

bizzat Hacım Sultan’ın ağzından Peygem-

ber soyundan geldiği şu şekilde nakledil-

mektedir: “HKN: 40a, … imdi dervîş hâcı 

sen bunda bizüm vilâyetümüzi dedemün 

mucizâtını bekle …” İslâmî dönem hem 

Türk destan kahramanları hem de önem-

li eren veya alperen şahsiyetleri, Hz. Pey-

gamberin soyundan gelme şeklinde görme 

anane haline gelmiştir. Örnek, Seyyit Battal 

Gazi (Demir, vd., 2006: 27), Dânişmend Gazi 

(Demir, 2004: 28), Sarı Saltuk (Yüce, 1987: 

125), Hacı Bektaş-ı Velî (Duran, 2007 : 34). 

Gelenekle aktarılmış olan ve halk arasında 

velilere duyulan sevginin, saygının bir teza-

hürü olarak bu kişilerin atalarını Peygamber 

soyundan olarak göstermek anane haline 

gelmiştir. Hacım Sultan, gerçekten Peygam-

ber soyundan mı gelmektedir yoksa anane 

icabı Menâkıbnâmede böyle gösterilmiştir, 

bu hususu tespit etmek için elimizdeki bil-

giler yetersiz kalmaktadır.

Çeşitli kaynaklarda, Hacım Sultan’ın 

Hacı Bektaş-ı Velî’nin amcasının oğlu oldu-

ğu yazılıdır (Noyan, 1985: 306). Bu bilgi için 

belli bir tarihî bilgi söz konusu değildir. Hacı 

Bektaş-ı Velî Menâkıbnâmesinde de böyle 

bir bilgi mevcut değildir. Büyük bir ihtimal-

le iddia Hacım Sultan Menâkıbnâmesi’ne 

dayandırılmaktadır. Hacım Sultan 

Menâkıbnâmesinde, Hacı Bektaş-ı Velî, Ha-

cım Sultan’a “ammuzâde” diye hitap etmek-

tedir: “HKN: 26a, … hünkâr hâcı bekdâş velî 

hazretleri ayıtdı ya ammûzâde hâcım sultân 

gel benüm başımı tirâş iyle …” Hacım Sultan 

Menâkıbnâmesinde, Hacı Bektaş-ı Velî, Ha-

cım Sultan’a “amcaoğlu” dediği gibi bir yer-

de de “amca” diye hitâp etmektedir: “HKN: 

19b, … hâcı bekdâş velî ayıtdı iy ‘ammû sen 

benüm yoldaşumsın didi birbirlerini kabûl 

itdiler …” Menâkıbnâmeden hareketle am-

caoğlu veya amca kelimelerinin kullanılması 
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bir sesleniş hitabı olması düşünülebilir. Hacı 

Bektaş-ı Velî Menâkıbnâmesi’nde verilen şe-

ceresinde Hacı Bektaş-ı Velî’nin on iki imam-

dan yedinci imam olan Musa Kazım’ın oğul-

larından İbrahim Mükerreme’nin soyun-

dan geldiği yazmaktadır. Hacım Sultan ise 

onuncu imam Nakî’nin soyundan gelmekte-

dir. Hacı Bektaş-ı Velî ve Hacım Sultan için 

yazılmış olan soy silsilesi anane gereği olsun 

veya doğru olarak düşünülsün her iki önemli 

sûfî şahsiyetin amcaoğlu olması ihtimali gö-

rülmemektedir. Şöyle ki, Hacı Bektaş-ı Velî 

yedinci imam Musa Kazım’dan, Hacım Sul-

tan onuncu imam Nakî’den gelmektedir. Bu 

durumda amca çocukları olabilmeleri için 

Hacım Sultan dokuzuncu imam Muhammet 

Takî’nin soyundan geliyorsa, Hacı Bektaş-ı 

Velî’nin de dokuzuncu imam Muhammet 

Takî’nin diğer oğlu Musa Araç’tan gelmesi 

gerekirdi (Saltık, 2004: 30-32). Bu durumda 

Menâkıbnâmede geçen şekliyle iki velinin 

amcaoğlu olma ihtimali bulunmamaktadır. 

Menâkıbnâmede yazıldığı gibi Hz. Peygam-

berin soyundan değil de aynı Türkmen bo-

yuna mensup oldukları için böyle bir bilgi 

toplum hafızasında saklanmış olabilir. Aynı 

Türkmen boyuna mensup olma ihtimali de 

bu konuda yapılan araştırmalarla çelişmek-

tedir. 

Ali Kenanoğlu ve İsmail Onarlı (2002) 

“Hubyar Sultan Ocağı ve Beydili Sıraç 

Toplulukları” adlı makalelerinde, Hacım 

Sultan’ı Kınık boyundan göstermektedir: 

“Anadolu’yu yurt edinen Orta-Asya köken-

li Türkmen kolonizatör dervişlere baktığı-

mızda hepsi bir Oğuz oymağının beyi veya 

dini önderidir. Hacı Bektaş Veli’nin soyu 

Çepni boyunun Bektaşlu ya da Hünkarlu 

oymağından olup ilk müritleri de Çepni 

Türkmenleridir. Baba İlyas, Bayındır boyun-

dandır ve etrafında örgütlenip 1240 yılında 

Malya Ovası’nda katliama uğrayanlar yine 

Türkmen oymaklarıdır. Şeyh Hasan, Bayat 

on-Er oymak beyidir ve Bayatların askerî ve 

dinî önderidir. Baba İshak bir Şam Bayadı 

şeyhidir. Dede Kargın, Gargın boyundandır 

ve aynı adla dede ocağı kurucusudur. Kolu 

Açık Hacım Sultan Kınık boyundandır” (Ke-

nanoğlu, vd., 2002: 24).

Bu makalede, Hacım Sultan, Kınık bo-

yundan gösterilmiş olmasına rağmen bu-

nunla ilgili bir belge söz konusu edilmemiş-

tir. XIII. yüzyılda bazı Türkmen boylarının 

hareketleri Babaîler İsyanınla ilişkilidir. 

Babaîler İsyanı, büyük ölçüde konargöçer 

Türkmenlerin hareketidir. Bu isyanın, Sel-

çuklu Devleti’nin Moğollar tarafından istila-

ya uğramasında büyük etkisi olduğu açıktır. 

Moğolların önlerinden kaçan birçok Türk 

dervişi ile onlara bağlı boyların ve Babaîler 

İsyanında kurtulanların da kabileleriyle bir-

likte özellikle Batı Anadolu’nun ıssız yerle-

rindeki boş alanlara akın etmeleri söz konu-

sudur. Batıya doğru yapılan bu akınlarda 

dervişlerin kendi kabilelerinin hem dinî 

hem de siyasî liderleri durumda öncü bir 

rol oynamaları görülmektedir. Bu dervişler 

yerleştikleri ıssız alanlarda zâviyeler kura-

rak dağ başlarında yer açıp bağ ve bahçeler 

kurmuşlardır. Kolonizatör dervişler, konar-
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göçer Türkmenlerin toprak işleriyle uğra-

şarak yerleşik hayata geçmelerini sağlama 

misyonlarını yerine getiren şahsiyetlerdir. 

Bu sebepten dolayıdır ki çoğu ıssız bölgeler-

de kurulmuş köylerin isimleri bu dervişlerin 

adını taşımaktadır (Barkan, 1942: 283). Ha-

cım Sultan da Susuz denilen yere geldiğin-

de burayı yayla olarak kullanan Akkoyunlu 

Yörükleriyle karşılaşmıştır: “HKN: 43a-b, … 

pes imdi bir tâ’îfe varıdı yörikânî akkoyun-

lu dirler bin bir hâneidi gelürleridi mâdem 

bu gûristânı yaylak itmişleridi ittifâk gelüp 

kondılar …” Yörükleri kendi kontrolüne 

alarak imar işlerine girişmiş ve çevresinde 

toplanan dervişler ve Türkmenlerle birlikte 

sonradan kendi adıyla anılacak olan köyü 

kurmuştur. Kütahya sancağında özellikle 

Denizli tarafında önemli sayıda Yörük top-

lulukları mevcuttur. Bu havalideki başlıca 

Yörük oymakları; Kayı, Akkoyunlu, Buz-

guş, Kılcan, Akkeçilü, Kaşıkçı, Avşar, Ala-

yundlu’dur. Bu oymaklardan Akkoyunlu-

ların Kara Hisar-ı Sâhib (Afyonkarahisar) 

sancağında da önemli bir kolu mevcuttur. 

Bu bilgiler ışığında, Menâkıbnâmede yazıl-

dığı gibi Hacım Sultan, Susuz’a geldiğinde 

burada Akkoyunlu oymağı mevcut görül-

mektedir (Sümer, 1999: 201).

Hacım Sultan’ın “Kolu açık” lakabı-

nı alması “bâtın kılıcı” denilen ağaç kılıç-

la (tahta kılıç) ilgili olarak anlatılmıştır. 

Menâkıbnâmede yazdığına göre ağaç kılıcı 

Hoca Ahmet Yesevî, Hacı Bektaş-ı Velî’yi 

Anadolu’ya gönderirken beline kuşatmıştır: 

“HKN: 19b, 20a, … pes sultân hocâ ahmed 

yesevî hazret bir agaç kılıç varıdı getürüp 

sultân bekdâşun tekbîr idüp beline kuşat-

dı …” Hacı Bektaş-ı Velî de Hacım Sultan’ı 

yurt tutacağı yere göndereceği zaman aynı 

ağaç kılıcı ona kuşatır: “HKN:27a, … hünkâr 

hâcı bekdâş velî bu vilâyeti görüp horâsânda 

bir agaç kılıç kuşatdılarıdı getürüp sultân 

hâcımun beline tekbîr idüp kuşatdı yüri 

imdi germiyâna didi …” Hacım Sultan, ağaç 

kılıcı hem bir katırda hem de mermerde de-

ner. Ağaç kılıç katırı da mermeri de ikiye 

böler. Katır sahibi dervişin şikâyeti üzerine 

Hacı Bektaş-ı Velî, Hacım Sultan’ı çağırtarak 

neden böyle yaptığını sorunca Hacım Sul-

tan, “Senin kapında kesmeyen kılıcı ben ne 

yapayım, al şimdi kol açığı zapt eyle.” diye 

cevap verir. Hacı Bektaş-ı Velî, ona “kolu 

açık” adını verir: “HKN: 27b, 28a, … sultân 

hâcım hazret ayıtdı hünkâr beni bir agniyâ 

vilâyete göndirürsin senün kapunda kesme-

yen kılıcı ben neylerem al imdi kolıcıgı zabt 

iyle didi hünkâr hâcı bekdâş velî ayıtdı ya 

hâcım rûmda hâcım adlu er çok olsa gerek-

dür senün adun kolı açuk hâcım sultân olsın 

didi …” Kolu açık; eli açık, cömert anlamı-

na gelmektedir (Mélikoff, 2010, 130). Hacım 

Köyü nüshasının dışında diğer nüshalarda, 

Hacım Sultan Hacı Bektaş Velî’ye: “Al kılıcı 

zabt eyle!” diyerek yapılan işin kılıç yüzün-

den olduğunu ifade eder. 

Ali Emirî Efendi B nüshasında, Hacım 

Sultan’a “kolu açık” lakabının verilmesi 

diğer dört nüshadan farklı olarak anlatıl-

mıştır. Bu nüshada anlatılanlar Hacı Bektaş 

Velî Menâkıbnâmesinde anlatılanların bir 

kısmıyla diğer Hacım Sultan nüshalarında-
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ki anlatılanlar birleştirilerek hepsini kapsa-

yan bir metne ulaşılmıştır. Bu nüshaya göre, 

Hacı Bektaş, Hoca Ahmet Yesevî’nin verdi-

ği tahta kılıcı Hacım Sultan’a kuşatarak onu 

“meydan cellâdı” tayin ettiğini ve kendisine 

danışmadan iş görmemesini söyler. Hacım 

Sultan tahta kılıcı aldıktan sonra kılıcın ger-

çek olup olmadığını görmek için tekkeye su 

taşıyan katırda deneyerek katırı iki parça 

eder. Sakanın şikâyeti üzerine Hacı Bektaş-ı 

Velî, Hacım Sultan’ı geri çağırarak kendisine 

danışmadan iş gördüğünü söylemesi üzeri-

ne Hacım Sultan’ın kolları eğri büğrü olur. 

Kırk gün düşkün bir vaziyette dolaştıktan 

sonra diğer büyük halifelerin Hacı Bektaş 

Velî’den ricası üzerine huzura çağırılır. Hacı 

Bektaş-ı Velî, onun özrünü kabul edip ken-

disine danışmadan iş görmemesini, lazım 

olduğunda ona haber verileceğini söyler. 

Hacı Bektaş-ı Velî, “Kollarında bir eser kalsa 

gerekir ancak Rûm diyarında Hacım adlı er 

çoktur. Adın Kolu açık Hacım olsun.” diye-

rek Hacım Sultan’ı yurduna gönderir. 

Hacım Sultan’ın, Hacı Bektaş-ı Velî’nin 

sözü üzerine kolunun çolak kalması, sonra 

gene onun isteği üzerine (duası) çolak olan 

kollarının iyileşmesi kerameti Türk kültü-

ründe bilinen bir motiftir. Örneğin, Dede 

Korkut Kitabı’ndaki “Kam Püre Oğlu Bamsı 

Beyrek Destanı”nda da benzer bir keramet 

geçmektedir. Bu destanda Kam Gan Oğlu 

Han Bayındır Oğuz beylerine bir ziyafet ve-

rir. Pay Püre adlı bir bey, oğlu olmadığı için 

ağlamaktadır. Pay Bicen adındaki bir bey 

de kızı olmasını istemektedir. Diğer beyler 

onların isteklerinin olması için dua eder-

ler, beyler de çocukları olursa beşik kert-

me nişanlı yapacaklarına dair söz verirler. 

Nitekim iki bey de isteklerine nail olurlar. 

Aradan on beş yıl geçer. Pay Püre’nin oğlu, 

Bamsı Beyrek beşik kertmesi Banı Çiçek’i 

görmeye gelir. Çeşitli mücadelelerden sonra 

Beyrek, Banı Çiçek’le nişanlanır. Fakat kızın 

Delü Karşar adındaki ağabeyi kız kardeşini 

istemeye gelenleri öldürmektedir. Kızı iste-

mek için Dede Korkut’u gönderirler. Dede 

Korkut Karçar’dan kız kardeşini isteyince 

Delü Karçar onu öldürmek için peşine dü-

şer. Tam Dede Korkut’a kılıç vuracağı sıra-

da Dede Korkut’un duası üzerine eli havada 

kalır. Delü Karçar, Dede Korkut’a yalvara-

rak kendisini iyileştirmesini, kardeşini ver-

meye razı olduğunu söyler. Dede Korkut’un 

duası üzerine kolu eski sağlığına kavuşur 

(Ergin, 1994: 7-8).

Menâkıbnâmede ‘Bektaşî’ tabirine rast-

lanmamaktadır. Hacım Sultan’ı niteleyen 

divâne, ayruk derviş, divâne ışık, biat ışık, 

yaban ışık gibi terimlerdir. Menâkıbnâmede, 

Hacım Sultan için en sık kullanılan terim 

“divâne”dir. Divâne de Kalenderle aynı an-

lamlarda kullanılan bir kelimedir: “HKN: 

29b, … ayıtdılar bir dîvâneye sıgır inandı-

nuz işde ekinleri bozdılar diyü birkaç âdam 

gönderdiler …” Halk bu dervîşlerin kendi-

lerine yakın olmasını pek istememektedir. 

Hacım Sultân ve dervîşlerini kovmak için 

bir takım tertip ve tehditlere başvururlar. 

Menâkıbnâmede Hacım Sultan için ayruk 

derviş tabiri de kullanılmaktadır. Bu durum 

büyük bir ihtimalle dervîşlerin dış görünüş-

lerinden yani kılık kıyafetlerindeki farklı-
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lıktan ve onların halk arasına karışmak is-

tememelerinden kaynaklanmaktadır, deni-

lebilir. Menâkıbnâmede geçişi: “HKN: 50b, 

… ben ayruk dervîşleri sevmezin yüri kande 

giderse gitsün didi …” Daha önce de deği-

nildiği gibi bu terimlerin içinde en dikkati 

çeken ibare ışık tabiridir: “HKN: 38b … pes 

imdi bir gün ol kişiler cem oldılar ayıtdılar 

ol biat ışıga söz fâ’ide itmez gelün dögelüm 

didiler evlerümüz yakınında nice yatur …” 

Hacım Sultân seyahatleri sırasında yerleşim 

merkezlerindeki ahali tarafından hoş karşı-

lanmamıştır. ‘Divane, biat ışık, ışık’ diye hor 

görülür. 

Hacım Sultan’ın kendi adını taşıyan 

Menâkıbnâmesi ve Menâkıb-ı Hünkâr 

Hacı Bektaş-ı Velî’de anlatılanların dışında 

Menâkıbu’l-Kudsiyye’de menkabevî haya-

tına dair bir anlatı yer almaktadır. Hacım 

Sultan’ın tarihî hayatında da belirtildiği gibi 

Hacım Sultan’ın kitapta adının geçtiği yer 

Baba İlyas-ı Horasânî’nin büyük oğlu Ömer 

Paşa’nın Hacım Sultan ve dervişleri tarafın-

dan kurtarılması olayıdır. Bu olayda Ömer 

Paşa’nın on gün ipte asılı kalmasına rağmen 

ölmemesi ve Hacım Sultan ve dervişlerinin 

kimseye görünmeden Hızır gibi yetişerek 

onu kurtarması menkabeyle karışık bir an-

latımdır. 

Abdal Musa Vilâyetnâme’sinde Hacım 

Sultan’ın adı geçmekle beraber ona ait bir 

menkabe anlatılmamıştır. Vilâyetnâme’nin 

sonunda Abdal Musa’nın ağzından söyle-

nen şiirde devir düşüncesi dile getirilirken 

Hacım Sultan’ın adı da anılmıştır.

SONUÇ

Hacım Sultan’ın tarihî hayatı hakkın-

da tespit ettiklerimizin genel bir değerlen-

dirmesini şu şekilde yapabiliriz. Hacım 

Sultan’ın tarihî hayatı hakkında fazla bir 

bilgi elde edilememiştir. Tarihî kaynaklarda 

geçen bilgiler çok sahih olmamakla birlikte 

şu durum ortaya çıkmıştır ki, Hacım Sultan 

kurgusal bir şahsiyet değildir. Bunun tam 

aksine yaşadığı çevreye ve içinde bulun-

duğu zümreye etkileri olmuş gerçek sûfî 

bir şahsiyettir. Hacım Sultan’ın tarihî haya-

tıyla ilgili bilgiler bir menkabevî aile tarihi 

sayabileceğimiz Menâkıbu’l-Kudsiyye’deki 

dört mısra, Said Emre’nin şiirleri, Abdal 

Musa Vilâyetnâmesi’ndeki bir mısra ve Ha-

cım Sultan Zâviyesiyle ilgili arşiv kayıtları-

nı içeren belgelerdir. Bu bilgilerde, Hacım 

Sultan’ın ailesi, doğum tarihi, çocukluğu, 

faaliyetleri ve ölümü yer almamaktadır. 

Kaynaklarda yer alan bilgilerden yola çı-

karak Hacım Sultan’ın 1240 yılında gerçek-

leşen Babaî İsyanı’na katılmamış olsa bile 

tıpkı Hacı Bektaş-ı Velî gibi isyanı çıkaran 

Babaîler zümresiyle ilişki içerisinde oldu-

ğudur. Said Emre’nin şiirleri en önemli kay-

nak durumundadır. Said Emre bizzat hem 

Hacı Bektaş-ı Velî’ye hem de daha sonra Ha-

cım Sultan’a intisap ettiğini söylemektedir. 

Zâviye kayıtları da, Zâviyenin Germiyanoğ-

lu I. Yakub Bey tarafından H. 721/M. 1321 

yılında yaptırılmış olduğuna ve burada Ha-

cım Köyünün vakıf arazisi içinde tutulması-

na bakılacak olursa, Zâviyenin yapımından 

çok önce, Hacım Sultan ölmüş olmalıdır. 
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Sonuç olarak, Hacım Sultan’ın XIII. yüzyıl 

sonları ve XIV. yüzyılın başlarında yaşamış 

olduğunu, Hacı Bektaş-ı Velî’nin çağdaşı ve 

onunla aynı sûfî zümrenin içerisinde bulun-

duğunu söyleyebiliriz.

Hacım Sultan’ın menkabevî hayatı için 

şu değerlendirmeyi yapabiliriz; Hacım 

Sultan’ın üzerinde tahminen çok da uzun 

olmayan bir hırka, hırkayı bağlamak için 

kullanılan kemeri vardır. Bu kemerde ağaç 

kılıcı olması gerekir ama ağaç kılıcı iki kere 

kullanmasının dışında yanında taşıdığına 

dair bir açıklama bulunmamaktadır. Hacım 

Sultan, elinde sürekli taşımış olduğu ve bir 

takım kerametleri göstermek için kullan-

dığı asa ile Germiyan ve Menteşe İllerinde 

kendisine taraftar toplamak için devamlı 

seyahat eden kendi zâviyesini de kurarak 

etrafına birçok derviş toplayan bir şeyhtir 

(Gülerer, 1996: 95). Hacım Sultan’ın hayatı 

boyunca mücerred yaşadığı ve terk ü tecrit 

prensibine bağlı kaldığı, şerî ibadetlerden 

özellikle namaz kılmaya ve riyazete titiz-

likle uyduğu görülmektedir. Hacım Sultân, 

yukarıda da zikredildiği gibi sürekli seyahat 

ederek Germiyan ili içerisinde Türkmenler 

arasında dolaşarak birçok keramet göstere-

rek mürit edinmiştir. Bu seyahatlerde gayrı 

müslimlerden daha çok beylik içerisindeki 

kendisinden hoşlanmayan veya tavır alan 

şehirli Türklere ve konargöçer Türkmenlere 

kendisini kabul ettirecek faaliyetlerde bu-

lunmuş, Susuz’daki zaviyesinin bulunduğu 

yerde de vefat etmiştir. 
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“BUGÜNE KADARKİ YARALARIMIZ HEP ONDAN”, 

DERSİMLİ (TUNCELİLİ ) OLMAK VE TEZAHÜRLERİ

“OUR PAINS HERETOFORE ARE CAUSED BY THAT” 
BEING DERSIMIAN (FROM TUNCELİ) 

AND ITS REFLECTIONS

 Yaşar SUVEREN1

Murat Cem DEMİR2

ÖZET

Bu çalışma, ilk etapta, Dersim kimliği-

ni ve bu kimliği oluşturan kurucu unsurları 

incelemeyi amaçlamaktadır. Dersim kimli-

ği, temelde Alevilik, muhaliflik/solculuk/

modernlik ve Kürtlük/Zazalık’tan mürek-

kep bir görünüme işaret eder. Ancak bu 

kurucu unsurlar, kendi içlerinde belli bir 

hiyerarşiye de tekabül etmektedir. Madun 

portesine yerleştirilen Dersimliliğin, fiili ve 

sembolik düzeylerde deneyimlediği dışlan-

ma ve ayrımcılığa tabii tutulma pratiklerini, 

örneklerle analiz etmek, çalışmanın ikinci 

amacıdır. Öteki ile temas üzerinden, bu dış-

layıcı ve ayrımcı pratikler anlaşılmaya çalı-

şılmıştır. Çalışmanın üzerinde odaklandığı 

1 Yrd. Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat 
Fakültesi, Sosyoloji Bölümü.

2 Doç. Dr., Tunceli Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, 
Sosyoloji Bölümü.

bir diğer konu ise, maduniyet halleri sonu-

cu Dersimlilerin yaşadığı gerilimler ile nasıl 

baş ettikleridir. Saklama/gizleme veya onur 

duyma/kimliğin mitleştirilmesi, Dersimli-

lerin en çok kullandığı stratejileridir.

Anahtar Kavramlar: Dersim, Maduni-

yet, Kimlik, Alevîlik, Muhaliflik, Solculuk, 

Modernlik Kürtlük ve Zazalık.

ABSTRACT

This study, in the first place, aims to ex-

amine Dersim identity and its constituent el-

ements. Dersim identity basically refers to an 

amalgamation of Alevism, political adver-

sariness /leftism/modernity and Kurdish-

ness/Zazaness. However, these constituent 

elements correspond to a certain hierarchy 

in themselves. Analyzing through samples 

the exclusion and practice of subjecting to 

discrimination at the actual and symbolic 

levels, which experienced through Dersimi-

anness that placed in a subaltern portraits is 
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the second purpose of the study. These ex-

clusionary and discriminatory practices are 

trying to be understood through the contact 

with the other. Another issue that the study 

focuses on is how Dersimians cope with the 

stress that they experience as a result of sub-

altern conditions. Hiding/secretingor and 

being proud/mythicization of identity are 

very strategies that Dersimians utilize.

Keywords: Dersim, Subaltern, Identity, 

Political Adversariness, Leftism, Modernity, 

Kurdishness, Zazaness.

GİRİŞ

Bu çalışmayı yapmaya bizi yönelten 

temel nedenlerden birisi Türkiye’de sı-

nırlı da olsa, maduniyet çalışmalarının 

ortaya koyduğu çerçeve ve bu ekolün so-

runsallarıyla kuramsal bir dolayımın, Der-

simlilikle ve Dersim3 kimliğiyle bağlantı-

landırılıp/ bağlaştırılamayacağıdır. Bir-

den fazla bileşene sahip Dersim kimliği, 

bu çalışmada deneyimlediği pratiklerle

3 Biz burada Tunceli yerine Dersim’ tercih ettik. Müla-
katların bazılarında (hatta çoğunda) Tunceli ismi geçse 
de Dersimi kullanmamızdaki gerçek neden akademik 
yazında bu adın daha da yaygınlaşmasına katkı sun-
maktır. Mülakatlarda çokça zikredilen Tunceli, sadece 
mekansal bir adı değil, fobinin, bastırmanın, alışkan-
lıkların , sahiplenmenin veya maduniyetin çeşitli veç-
helerini içinde barındırır. Tunceli ismi yerine Dersim’i 
kullanmamaktan dolayı ortaya çıkan anlam kaymala-
rının sorumluluğu bu makalenin yazarlarına aittir.

madun4 kategorisi içerisinde değerlendiril-

miştir. Ranajit Guha (1988), madunu; sınıf, 

yaş, toplumsal cinsiyet, kast ve diğer yapısal 

değişkenlerle ilişkilendirir. Böylece madun 

kategorisi, “homojen olduğu varsayılan ve 

tek bir grubu imleyen sabit bir kimlik tanı-

mındansa toplumsal değişime neden olan 

sürekli ve sürekli başka olmayı barındıran 

dinamik bir unsur olarak değerlendirilir” 

(Yetişkin, 2010: 16). Toplumun hiyerarşik 

doğasında alttakileri imleyen madun, işgal 

ettiği pozisyonun doğası gereği olumsuz 

pratiklere (tahakküm) maruz kalır. Temsil 

sorunundan, fiziksel şiddete kadar geniş 

bir yelpazede gözlemleyebileceğimiz bu 

dışlanma-ezilme pratikleri, olumsuz etki-

4 Madun kavramının ilk telaffuz eden kişi Gramsci’ dir. 
Sosyo-politik bir kategoriyi imleyen bu tanım aslında 
devletle özdeşleşmeyen başka bir deyişle yönetici sı-
nıfın hünerlerinden yoksun grupları ifade etmek ama-
cı ile kullanılmıştır. Madunun, devletten ziyade sivil 
toplum içerisinden kavranabilecek kompleks, türdeş 
olmayan bir tarihi vardır (Gramsci,1971:52). Madunun 
ontolojik varlığına sınıf temelli Marksist değini için 
ise E.P. Thompson (1991) eserine bakılabilinir. Burada 
madun tarihsel olarak ihmal edilen bir kategori olarak 
imlenir. Madun bir çok teorisyen tarafından geniş ve 
esnek bir kategori olarak düşünülmüş sınıf, cinsiyet, 
ırk gibi değişkenlerce anlamlandırılmıştır. Ancak bu 
kategorilerin hiç biri evrensel bir özneyi imlemez. Bu 
kategoriler bir tahakküm ilişkisine gönderme yapar, 
altta ve öteki olana odaklanmamızı ister, onun tekil 
resmini çizmemizi ise aynı zamanda olanaksızlaştırır. 
Çünkü madunun deneyimi bir birine indirgenemeye-
cek bir çok dışlanma-ezilme pratiği ile şekillenmiştir. 
Postkolanyal teori madun kavramını mitleştirmez, te-
orinin son dönem temsilcileri kavrama oldukça eleşti-
rel yaklaşır. Mesela, Spivak, madunun bağımsız düşü-
nebilme /eyleyebilme yetisini eleştirmiş, ve bir söyle-
şisinde madun kavramının “ vadesini doldurduğunu” 
dile getirmiştir. (Spivak,1999:205).
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lerinin yanı sıra madunun yaşamda kalma 

stratejilerini de belirlemiştir. Bundan dolayı 

madunun tarihi, elitist bir okumadan ziyade 

“aşağıdan” bir okumayı gerekli kılar.5

Bu çalışmaya konu olan Dersimlili-

ğin ve bu kimliğe sahip olmanın günümüz 

Türkiye’sinde yol açtığı temel sorunu, fiili 

ve sembolik düzeylerde deneyimlenen bir 

dışla(n)ma ve ayrımcılığa tabii tutulma pra-

tikleri biçiminde tanımlamak mümkündür. 

Dersimlilerin, bizzat kendi tanıklıkları ve 

deneyimleri çerçevesinde, dışlanmaya ve 

ayrımcılığa maruz tutulduklarını toplum-

sal ve kültürel yaşamın hemen her düze-

yinde takip ve tespit etmek mümkündür. 

Bu çalışmanın esas olarak soruşturmaya ni-

yetlendiği ve mevcut haliyle sınırlılıklarını 

belirlemeye çalıştığı unsurlardan bir tanesi 

madunun resmini çizmektir. Dersim kimli-

ğinin bileşenlerinin ve kurucu unsurlarının 

neler olduğu, bu unsurların birbirleriyle 

olan bağı ve bunların belirli bir hiyerarşi-

ye tekabül edip etmediği başka deyişle ho-

mojen bir Dersim kimliğinin olup olmadığı 

bu bağlamda değerlendirilmelidir. İkinci 

soruşturma nesnesi ise madun tarafından 

deneyimlenen dışlayıcı- ayrımcı pratikleri 

5 Guha’nın (1988: 40) elitsizim eleştirisi bu tümceyi 
daha anlaşılır kılar. Ona göre genelde sömürge top-
lumlarının tarihi, özelde ise Hindistan deneyiminin 
tarihi Hint elitlerinin manevi bir biyografisi olarak 
yazılmaktadır. Yerli elitler, sömürgeci otoritelerin ta-
hakkümcü grubu oldukları için yaptıkları her değer-
lendirme buram buram taklit kokmaktadır. Bu gurup-
ların göz ardı ettiği halk (madun) ise elit siyasetinden 
doğmayan, var olmak içinde ona ihtiyaç duymayan 
özerk bir alanda varlığını (siyasetini) sürdürür.

açığa çıkartmaktır. Devlet ve toplum, dış-

layıcı- ayrımcı pratiklerin açığa çıktığı ilişki 

zeminleridir. Mülakatlar aracılığı ile bu ze-

min anlaşılmaya çalışılacaktır. Dersimlilerin 

ayrımcı-dışlayıcı pratiklerden sakınmak için 

başvurdukları stratejiler de çalışmanın bir 

diğer soruşturma nesnesidir. Son olarak ça-

lışmamız, yukarıda dile getirdiğimiz soruş-

turma nesneleri ile bağlantılı olarak Dersim-

lilerin maduniyet durumlarını betimlemeye 

çalışır.

1. KURAMSAL VE YÖNTEMSEL 

ÇERÇEVE: SINIRLILIK VE 

ZORLUKLAR 

Dersimliliğe bakarken birçok kuramsal 

perspektifin içinden çeşitli değerlendirmeler 

yapmak mümkün olabilir ve mümkündür 

de. Türkiye’nin modernleşmesinin, uluslaş-

ma sürecinin, ulusal kimliğin kuruluşunun, 

ulus-devlet oluşumunun bir tezahürü ola-

rak; etnik, mezhepsel, kültürel bir görüngü 

olarak; kimlik siyasetinin bir unsuru olarak; 

insan hakları ve demokrasi sorunu olarak, 

yoksulluk ve maduniyet durumlarının teza-

hürü olarak vb... Mesele üzerine sıraladığı-

mız perspektiflerin her birinin söyleyeceği, 

çözümleyeceği ve açığa çıkaracağı elbette 

birçok bulgu ve yorum mümkün olabilir. 

Ancak kaçınılmaz olarak tekil bir perspek-

tifin handikaplarının ve belirli sınırlılıkların 

söz konusu olacağını da vurgulamalıyız. 

Dersimli olma ve bu kimliğin doğası ken-

di başına bir çeşitliliğe ve “karmaşaya” te-

kabül ediyor. Bu nedenle burada belirli bir 
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kuramsal perspektifin normatifliği üzerinde 

hareket etmekte belirgin bir “sıkıntı” çekti-

ğimizi belirtmek isteriz; bu “sıkıntı” elbette 

“sorun”un kendisinden kaynaklandığı gibi, 

bizim yetersizliğimiz olarak da görülebilir. 

Dolayısıyla, bu çalışma boyunca belirgin bir 

kuramsal-normatif pozisyona dayalı olarak 

hareket edemedik. Bu haliyle çalışma hayli 

spekülatif bir “kimlik monografisi” niteliği 

taşımaktadır. Yine de biz ana akım çalışma-

lara6 uyarak mülakatlarda madunun konuş-

tuğu veya konuşmaya muktedir olamadığı 

durumlara değinmeye çalıştık.

Bu çalışmanın mülakatları, Elazığ, Ko-

caeli, Adana ve Ankara’da yaşayan 20 Der-

simli ile yapılmıştır. Görüşme yaptığımız 

katılımcıların seçiminde uyguladığımız özel 

bir kriter olmamasına rağmen, olabildiğince 

“ortalama” Dersimli insanını yansıtan birey-

leri seçmeye özen gösterdik; parti, dernek 

veya herhangi bir sivil toplum kurumuna 

üye kişilerle sözünü ettiğimiz “ortalama”yı 

ihlal etmemek için görüşmedik. Çünkü bu 

niteliklere sahip olanların bir ölçüde de olsa 

“ortalama”yı ihlal edebilecek çeşitli tür-

den koşullanmaları ve dolayımları devreye

 

6 Sipivak (1988: 90) “Can the subaltern Speak?” adlı 
çalışmasında, kendi dışında yaratılmış ve onu karşısı-
na alan temsiller sistemin içinde madunun asla sarih 
bir şekilde konuşamayacağını, dile geldiğinde ise as-
lında bir kaybolma, sessizleşme ve fail olamama du-
rumu yaşadığını söyler. Madun dile geldiği ideolojik 
formasyonun yaratıcısı olmadığından, maruz kaldığı 
epistemik şiddetin doğası gereği her zaman sessiz/
dilsiz olacaklardır.

sokabileceğini düşündük. Görüşme yaptığı 

mız 20 kişiden beşi kadındı, örneklemimizin 

çoğunu erkekler oluşturmaktaydı. Mülakat-

ların gerçekleştirilmesi sırasında yöntemsel 

olarak bir ölçüde yapılandırılmış bir soru 

formunu takip etmeye çalıştık ancak görüş-

melerin akışı da zaman zaman belirleyici 

oldu. Mülakat yapılan kişilerle görüşme-

ler 2005 yılında başlamış; ancak çalışmanın 

olgunlaşma ve yazım sürecinde yaşanılan 

bazı sıkıntılardan dolayı 2014 yılına kadar 

devam etmiştir. Sürenin bu kadar uzaması 

maduniyet hallerinin süreç esnasında na-

sıl dönüştüğünü görmemizi sağlamıştır. 

2000’li yılların başında; bastırılan, ötekileş-

tirilen hatta etnik analizlere tabii tutulan bir 

Dersim söylemi mevcutken, Kasım 20127 de 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 

dile getirilen özür ile yumuşamaya başla-

yan ve daha sık dile gelen bir Dersim söyle-

mi hakim olmuştur. Bu dönüşüm madunun 

dilsel performansına şöyle veya böyle yan-

sımıştır.

7 Özürü devlet reflekslerinde vuku bulan bir değişme 
veya iktidarın muhalefeti köşeye sıkıştırma stratejisi 
olarak okumak mümkündür. Değişimin yüzeyselli-
ğine vurgu mülakatlarda sıkça dile getirilerek iktidar 
eleştirisi yapılmıştır. Haberin tamamı için http://
www.milliyet.com.tr/erdogan-dersim-icin-ozur-
diledi/siyaset/siyasetdetay/23.11.2011/1466430/de-
fault.htm adresine bakılabilir.
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2. TARİHSEL, TOPLUMSAL VE 

KÜLTÜREL ZEMİN8

Dersimlilere yönelik dışlama ve ayı-

rımcılık pratiklerinin temel olarak tarihsel 

ve toplumsal-kültürel nedenlerinden söz 

edilebilir. Cumhuriyetin kuruluşu/stabili-

zasyonu sürecinde bu bölgenin ve halkının 

entegre edilmeye muhalefeti ve direnme-

si (Yıldız, 2001; Yeğen, 1999; Gezik, 2004); 

direnişin yönetimce son derece sert bir bi-

çimde bastırılması (Bruinessen, 1994); özel 

bir kanunla şehrin (Dersim Kanunu) adının 

değiştirilmesi (Beşikçi, 1990) vb. pek çok uy-

gulamalar devletin bölgeye yönelik bakışına 

ve algılayışına dair ipuçlarını vermektedir.

Bölge halkının etnik olarak ağırlıklı bir 

biçimde Kürt ve Zaza oluşu; dinsel aidiyet 

bakımından da Alevi oluşları ve bu duru-

mun, Cumhuriyetin “makbul vatandaş” 

-Türk ve Sünni- idealiyle olan açık mesafesi, 

bu mesafenin yarattığı gerilimin devletin uy-

gulamalarıyla zoraki giderilmeye çalışılması 

ve halkın bu entegreci-asimilasyoncu politi-

kalara olan “kararlı” veya “istikrarlı” sayı-

labilecek muhalefet ve direniş göstermesi 

devletin bölgeye yönelik kuşku, tedirginlik 

ve güvensizliğini sürekli canlı tutmuştur/

tutmaktadır (Bruinessen, 1994). 

8 Tunceli üzerine yapılmış çalışmalarda genellik-
le devlet hegemonyasının kuruluşu zor üzerinden 
okunmuş, rızanın nasıl üretildiğine fazla değinilme-
miştir. Bundan dolayı Tunceli üzerine yapılmış oku-
maların çoğu baskı-direniş diyalektiğini tasvir niteli-
ğindedir. Bu eksikliği giderme anlamında Althusser-
ci okumaların daha fazla yapılması gerekmektedir. 
Gramsci’den etkilenen Althusser (2003) rızanın ideo-
lojik aygıtlarla(okul, klise, medya vb.) bireye kazan-
dırıldığını söyler.

Dersimlilere yönelik kuşku, tedirginlik 

ve güvensizlik üzerine temellenen devlet 

politikalarının toplumsal-kültürel yansıma-

larının bir olumluluk çerçevesi içerisinde 

karşılık bulmadığını mevcut durum zaten 

olabildiğince yansıtmaktadır. Bölge insanı-

nın toplumsal ve dinsel kimliğinin hakim 

Türk ve Sünni kodlarla örtüşmemesini de 

eklediğimizde sorunun daha da katmerlen-

diğini görüyoruz. Gündelik yaşamda göz-

lemlenen fiili ve sembolik dışlama mekaniz-

malarının devreye girmesini bu koşullarda 

bir tesadüf olarak değerlendirmek mümkün 

görünmemektedir. 

 Bölge halkının ağırlıklı bir biçimde mu-

halif, sol ve sosyalist siyasal eğilim ve yöne-

limlere sahip olması onlara yönelik baskı, 

dışlama ve ayırımcılık pratiklerini körük-

leyen bir unsur olmuştur. Siyasal düzeyde 

temsil mekanizmalarında yeteri kadar güce 

ve katılıma sahip olamamaları, siyasal tem-

silde radikal ve devrimci eğilimlere yönel-

melerini pekiştirmiştir. Alevilere yönelik 

toplumdaki malûm ve egemen (olumsuz) 

algının burada daha da katmerli bir içerik 

kazanacağı da aşikârdır. 

3. DERSİMLİLERİN 

KİMLİKLERİNE BAKIŞLARI VE 

TANIMLAMA ÖLÇÜTLERİ

a. Kendilerine ve Kimliklerine 
Bakışı

Taifel ve Turner tarafından geliştiri-

len sosyal kimlik kuramı, bize grup içi ve 

gruplar arası ilişkileri analiz etmede geliş-

kin açıklama prosedürleri sunar. Kuramın 
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temel varsayımları insanın “gruplaşma” ve 

“kendini bir gruba ait hissetme” önermesi 

üzerine inşa edilmiştir. Demirtaş (2003)’tan 

yaptığı alıntı ile kuramın temel varsayımla-

rını Madran, (2012:76) aşağıdaki gibi listele-

miştir:

1. Bireyler, kendilerini üyesi oldukları 

sosyal grubu temel alarak tanımlar ve de-

ğerlendirirler. Diğer bir ifadeyle, kendilerini 

sınıflandırırlar. Bu sınıflandırma, üyesi ola-

rak algıladıkları grupla kendilerini özdeş-

leştirmelerini beraberinde getirir ve söz ko-

nusu özdeşleşme sonunda sosyal kimlikleri 

oluşur. Örneğin, kendisini “Galatasaray” 

takımına ait hisseden bir futbol taraftarı 

kendisini “Galatasaraylı” olarak kimlikler 

ve diğer Galatasaraylılarla bir anlamda öz-

deşleşir.

2. Diğer gruplar, bireyin üyesi olduğu 

grubu değerlendirmesi ve tanımlaması için 

bir temel oluşturur. Üyesi olunan grubun 

konumu diğer gruplarla yapılan sosyal kar-

şılaştırma (iç grup-dış grup karşılaştırma-

sı) sonucu belirlenir. Bir önceki maddede 

verilen örnek üzerinden gidecek olursak, 

bu birey, Galatasaray (iç grup) ile diğer ta-

kımlar (dış grup) arasında birçok farklı bo-

yutta karşılaştırma yapma yoluna gidecek, 

bu yolla grubunun konumunu belirlemeye 

çalışacaktır.

3. Birey, olumlu bir sosyal kimlik edin-

mek ve benlik saygısını yükseltmek için, bu 

sosyal karşılaştırmayı gerçekleştirirken ken-

di grubunu kayırıp diğer grubu küçümseye-

rek yanlı bir algılama içine girer. Bu sürece 

“iç grup kayırmacılığı” adı verilmektedir. 

Galatasaray ile diğer takımlar arasında kar-

şılaştırma yapan bir Galatasaraylı, bu karşı-

laştırmayı gerçekleştirirken büyük olasılıkla 

yansız davranmayacak, kendi takımını ka-

yırma yoluna gidecektir.

4. Bireyin sosyal kimliğinin olumlu olup 

olmaması büyük oranda üyesi olduğu gru-

bun öznel konumuna, yapısına bağlıdır. İlk 

üç varsayımda ele alınan süreçler sayesinde, 

grubun toplumsal konumu çok iyi olmasa 

da, çoğunlukla sosyal kimlik olumlu olacak-

tır. Takımı, varsayalım ki üst üste başarısız-

lıklar elde etse de, Galatasaraylı kimliğini 

benimsemiş olan bir birey, her şeye rağmen 

yukarıda değinilen stratejiler yoluyla bu 

başarısızlıklarla baş etmeyi becerecektir. 

Ancak, kimi zaman sosyal karşılaştırma so-

nucunda, grubun konumunun görmezden 

gelinemeyecek kadar düşük olması söz ko-

nusu olabilir. Bu durumda birey, olumsuz 

sosyal kimliğe sahip olmanın yarattığı ha-

sarı ortadan kaldırmak için çeşitli stratejiler 

geliştirir.

Yukarıda ifade edilen dört madde mü-

lakatlarda Dersimlilerin, kendini tanımlar-

ken, öteki ile arsındaki mesafeye işaret eder-

ken, karşılaştırmalar yaparken ve kimliğini 

yüceltirken başvurduğu stratejilerdir. Taifel 

ve Turner’in (1979) kuramına göre sosyal 

kimlik inşa süreci kimliğin çok boyutlulu-

ğunu göz ardı etmez. Tek bir öğeden ziya-

de birçok kiplik, kimliğin belirleyicisidir ve 

bu belirleyiciler arasında her zaman simet-
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rik ilişki yoktur. Yani bazı ögeler hiyerarşik 

olarak kimlik tanımlamada daha öne çıka-

bilir. Burada belirtilmesi gereken şey sosyal 

kimliğin bir gruba ait hissedilme ile ortaya 

çıkmasıdır. Bu doğal olarak grubun öteki ile 

arasına fark koyması demektir. Sosyal kim-

lik, benlik saygısı, ayrımcılık, önyargı, kalıp 

yargı gibi maduniyet belirleyicileri, öteki ile 

(dış grup) ilişki rejimi nasılsa ona göre şe-

killenir.

Dersimlilerin kendi kimliklerine yönelik 

bakışı “Kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz?” 

sorusuna verilen bir dizi yanıt ile anlaşılma-

ya çalışılmıştır. Mülakat yapılanların büyük 

çoğunluğunun kendilerine/kimliklerine 

yönelik bakışını belirleyen temel ögelerden 

birisinin Alevilik olduğu söylenmelidir. 

Dersimliliğin kendi başına bir bütünsel kim-

lik çerçevesi taşıdığını bu mülakatlardan 

edinilen bilgi ile söylemek mümkün değil. 

Muhaliflik/solculuk ve Kürtlük/Zazalık 

tanımlamaları Alevilikten sonra gelen öge-

lerdir. Bunu bir ölçüde olağan karşılamak 

mümkün olabilir. Çünkü Dersimlilik ne tek 

başına Alevilikle, ne Kürt/Zaza olmakla, ne 

de tek başına muhalif/solcu olmakla tanım-

lanabilecek bir şeydir. Bu üç eksenin tümü 

birden Dersim kimliğini eş zamanlı olarak 

belirleyen bir bütün olabilir. Ancak buna 

rağmen mülakatlarda Aleviliğin özellikle ve 

öncelikle vurgulandığını üzerinde durulma-

lıdır. 

“Öncelikli olarak Aleviyim ama solcu-

yum. Alevilik ön planda her zaman öyle 

düşünmüşüm, inkar edemiyorum; onun yü-

zünden dayak yemişim ben” (m1);

“Her şeyden evvel insanı insan olarak 

kabul ediyorum...ama ben Alevi toplumu-

nun bir parçasıyım ve o kökenden gelme-

yim ama ne demişler memleketin neresi? 

Buralıyım ama özüm Dersim....Ne pahasına 

olursa olsun ben Aleviyim ben Dersimliyim 

diyebiliyorum” (m2); 

“Bende Alevilik bağı çok fazla” (m3); 

“Tabii ki Aleviyim, yüzde yüz Alevi-

yim. Ben Aleviyim, Kürtlüğü filan da kabul 

etmiyorum.” (m4); 

“Birincisi insan olmak. İnsana saygı duy-

mak; yani yoksa bir insanın Alevi olması, 

Türk olması, Kürt olması çok önemli değil. 

Önemli olan birincisi insan olmak. Ne var 

bu ülkede, Aleviler var, Türkler var, Kürt-

ler var. Önemli olan bu insanların bu ülkede 

kardeşçe bir arada yaşaması. Ben Dersimli-

yim, Aleviyim, dedeyim, biz ocağız.” (m5).

Devlet ideolojisi ve muhafazakâr Sünni 

kesimin bir bütün olarak Alevilerle ve Alevi-

likle olan gerilimli ilişkisine rağmen, Alevili-

ğin bir ölçüde de olsa daha meşru ve makul 

bir kimlik olarak öne çıkması Dersimlilerin 

bu kimliği öncelikli olarak vurgulamaların-

da bir etken olmuş olabilir. Alevilik öteki 

ile ilişkide ( tanımlama, meşrulaştırma, rıza 

ve tahakküm biçimlerinde) en başat göste-

rendir. Bunun yanı sıra Dersimli kimliğini 

betimleyen Kürtlük, muhaliflik ve solculuk 

gibi diğer kategorilerin kapsam derecesi bu 

gösteren tarafından sınırlandırılmıştır.
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“Biz bir defa Aleviyiz toplumumuzun 

insanları Alevidir. Biz bir kere kendimizi ifa-

de edemiyoruz. Neden? Bu da düzenden... 

Gerçek Müslüman biziz ama yok bunlar 

anasıyla yatıyor bacısıyla yatıyor... Aslında 

Müslümanlık bizim hakkımız ama bizi ka-

bullenmiyorlar” (m4);

“Evet anadan gelme aileden gelme kim-

liğimiz Alevi kimliği. Bu kimlik tabii biz-

de var olan bir kimliktir ama bu kimlik....

Dersim deyince işte Dersim Alevidir, Alevi 

kimliğidir, Alevi kimliği taşıyordur. Şimdi 

devletin bu kimliğe bir bakış açısı var; bu-

güne kadar bu kimliği devlet tanımadı; yani 

Alevi kimliğini tanımadı. Bundan dolayı biz 

de, Dersim Alevileri bir kenara, Aleviler ola-

rak çok sıkıntı çektik” (m5). 

Alevilikten sonra vurgulanan ve sahip 

çıkılan ikincil öge Muhaliflik/Solculuk. Bu 

gururla sahiplenilen bir kimlik ögesi duru-

munda. Eşitlik, demokrasi, insan hakları, 

modernlik, toplumsal adalet ve barış taraf-

tarı olmak, yoksulluk ve yolsuzluklara karşı 

olmak, baskı karşısında direnmek vb. ögeler 

muhalif ve solcu olmanın önemli unsurları 

olarak tanımlanmakta. Alevilik hümaniz-

ması ile solculuğun mezcedilmesi sıklıkla 

karşılaşılan bir durum. Yine “Kendinizi na-

sıl tanımlıyorsunuz?” sorusuna verilen bir 

dizi yanıta baktığımızda şu ifadeleri gör-

mekteyiz: 

“Dersimli dendiğinde haksızlığa başkal-

dıran, ilk aklıma gelen o; bunun sonucu ola-

rak da elbette gelen devrimcilik... Eğer bu-

gün Dersim’de haksızlığa baş kaldırıp ken-

dini ölüme vermişse, eğer bugün Türkiye’de 

siyasal harekette etkin bir yerlere gelmişler-

se bunu Alevi kimliğinden bağımsız tuta-

mazsınız. Yani yaşamında zulüm görmüş, 

baskıyı görmüş, ölümü görmüş, horlanmış, 

dışlanmış, kaçmış, mekan olarak dağları 

seçmiş, işte bunun sonucu olarak da öyle bir 

kişilik oluşmuş. Yani bütün bunları birbirin-

den bağımsız düşünemezsiniz. Alevi kimli-

ği dolayısıyla bu yaşam biçimini seçmiş, bu 

yaşam biçiminde de böyle bir kişilik, böyle 

bir toplum oluşmuş” (m6); 

“Ben bir Dersimli olarak şunu savunu-

yorum; insanları sevmek, doğayı sevmek, 

insanların eşitçe yaşamasını sevmek, özgür-

lüğü sevmek, eşitliği sevmek, demokrasiyi 

sevmek, insan haklarını sevmek bunlar eğer 

suçsa...ben bunları kabul ediyorum, suçlu-

yum yani” (m7);

“Hemen şunu vurgulamak lazım, Der-

sim halkı onurlu, yapıcı, laik, devrimci bir 

potansiyele sahip insanlardır. Emeğinin 

karşılığını alamamış, sürekli belirli insanlar 

ve güçler tarafından sömürülmüş insanlar-

dır” (m8).

Kürtlük/Zazalık ise vurgu olarak Alevi-

lik ve muhaliflik ögelerinden sonra vurgu-

lanan bir unsur. Bunun şaşırtıcı olduğunu 

söylemek gerekir. Bu durumun nedenleri 

arasında devletin baskı, şiddet ve yıldırma 

politikaları olabileceği gibi Kürt hareketinin 

geldiği son durumda etkili olmuş olabilir. 

“Bunun sebebi Dersimlilerin daha ile-

ri görüşlü olmasından kaynaklanıyor yani 
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sol kimliğinden dolayı. Dersimlinin yüzde 

doksanı sol diye biliniyor, tabii Alevi olmak, 

Kürt olmak artı bir de sol” (m5);

“Bir Kürt olsam bile kendimi Kürt gibi 

hissetmiyorum. Onlar bizden daha dindar-

lar. Biz ise Aleviyiz. Dini ritüelimiz, yaşam 

tarzımız kadına bakışımız çok farklı. BDP 

(HDP)’ye oy veren bir Kürt AKP’ye de oy 

verebilir. Kürt seçmeni için din çok önemli-

dir. Oysa biz daha laik ve modern insanla-

rız.” (m19).

Anna Marie Smith, Rastafari direnişini 

ele aldığı çalışması ötekilik saldırısı/koru-

ması altında kimliğin nasıl konuştuğu, hatta 

konuşturulduğu üzerine var olma metafi-

ziği ile yapı-bozum arasındaki gerilime ve 

muhtemel stratejilere işaret eder. Smith’e 

(1995:218) göre “kimlik oyunlarını betim-

lemenin bir yolunun öz iddiaları gereğince 

konuşmaktır. Bir öz iddiası bulunulduğu 

başlangıç anından itibaren öz iddiası zaten 

çözülüyordur; arı bir “siyahlık”, “kadınlık” 

vb. hiçbir zaman yoktu/hiçbir zaman olma-

yacak. Yine de bu stratejik özleri sahiplen-

menin antagonizmaların haritalanmasında 

kendini-adlandırma ile ötekini adlandır-

maya olanak veren önemli siyasal sonuçla-

rı vardır.” Alevilik, modernlik, muhaliflik, 

solculuk ve Kürtlük gibi pratikler Dersimli-

lerin toplumsal ve siyasi kimliklerini biçim-

lendirdikleri gibi sınır oluşturucu özelliklere 

de sahiplerdir. Bu pratikler, birbirini kesen 

özellikler olduğundan, hiçbiri Dersimliliği 

tek başına tanımlayacak potansiyele de ula-

şamayacaktır.

b. Toplumun Bakışı

Toplumun kendilerine yönelik bakışın-

da genel bir olumsuz havanın olduğu konu-

sunda bir mutabakatın olduğu söylenebilir. 

“Demokrat ve ilerici” toplum kesimlerinin 

Dersimlilere bakışının son derce olumlu; 

ancak diğer kesimlerin olumsuz bir bakışa 

sahip olduklarını büyük çoğunluk söylüyor. 

Bu olumsuz bakış açısının sebepleri olarak 

Alevi olmalarını, Kürt olmalarını ve “Anar-

şist/Terörist” olarak görülmelerini dile ge-

tirmekteler. Ancak yine ağırlıklı olarak eski-

sine oranla Dersimlilere yönelik toplumdaki 

olumsuz bakış açısında göreli de olsa olum-

luya doğru bir değişimin yaşandığını; ancak 

yetersiz olduğunu da vurguluyorlar. Top-

lumun genelde sergilediği olumsuz bakışın 

şiddeti, Dersimlilerle temas ettiği mekânın 

ve aktörün ideolojik formasyonuna göre 

değişir; ancak bu tepkinin öznesinin Said’in 

(1986) söylediği gibi çeşitli ve dağınık kade-

ri (various and scattered a fate) unutulma-

malıdır. Said’in acı ve sürgün üzerine inşa 

edilmiş bir topluluk olarak tasvir ettiği Fi-

listinlilerin, Yahudiler tarafından kötülük 

(evil) olarak kodlanmasının bir benzeri Der-

simlilerde yaşamaktadır. Dış grubun, var 

olan negatif ilişki rejiminin oluşumunda rol 

oynadığı toplumsal ve tarihsel sorumlulu-

ğu, gerek haklılaştırıcı gerekçeler kullana-

rak, gerek ise sosyalizasyon araçları (eğitim, 

medya, geniş toplumsal ilişki ağı) vasıtasıy-

la hafifletilmeye çalışması; hatta unutturul-

masının Dersimliler tarafından karşılık bul-

madığını söyleyebiliriz.
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Toplumun, Dersimlilere nasıl baktığına 
dair Dersimlilerin kendi algılarını yansıtan 
bir dizi yanıt ise şöyledir:

“Orada yıllardır ezilen bir halk var ve 
kimse bunu görmek istemiyor nedense. San-
ki oradaki herkes teröristtir, hepsi devlete 
karşıdır, hepsi sitemi yıkmak için mücadele 
içerisindedir gibi bir şey, aslında tam tersi… 
Tabii bunda biraz da Aleviliğin etkisi var. O 
gözle bakılıyor yani. Bugün Anadolu’ya da 
bakacak olursanız Alevi toplumu gerçekten 
de dışlanmış yani. Dersim kimliği altında 
da gerçekten çok büyük zorluklar yaşadık; 
bunu abartısız söylüyorum yani. Ben bi dö-
nem Zonguldak’ta da kaldım, Dersimliyim 
demeye korkuyorum demedim hayatımda 
ama Dersimliyim derken karşıdaki insanın 
bakışından olsun, tavırlarından, düşüncele-
rinden olsun kafasından birçok şeyi geçir-
diğini de ben tahmin ediyorum... Bir insan 
olarak bunu hemen fark ediyorsun. Doğu-
luysan, bir de Dersimliysen ya Kürtsün ya 
Alevisin, Kürt-Aleviysen de komünistsin; 
bu damga var ellerinde” (m7); 

“Biz mağdur olmuşuk yani, derdimizi 
anlatıyoruz kimse anlamıyor yani... Gene pis 
diyorlar... Toplum hala bizi dışlıyor... Bunlar 
solcudur teröristtir diye. Askerlikte de gör-
düm; yüzbaşı beni dövdü, niye 12’den vur-
dun diye, yav avcılık yapıyorum vurdum... 
yok sen teröristsin diye... Dağda değilim ki 
ben. Öyle görüyorlar yani.” (m1);

“Dersimli dedin mi akla hemen terör 
geliyor... İşte Dersimliyi Alevi kesimi sol ke-
simi terörist kesimi diye görüyorlar... bakış 

açısı budur yani” (m9); 

“Dersimlilere yönelik önyargı şöyle yani 

teröristtirler anlamında ama aslında böyle 

değil; bi kere diyorlar ya “adın çıkacağına 

canın çıksın” diye.” (m4); 

“Toplumun Dersimlilere bakışı çok 

farklı; kimi çevrelere göre, isyan eden, 

isyankâr olarak. Önyargılı olarak yani. Bu-

nun sebepleri tarihten geliyor ama. Ben size 

bir şey anlatayım; Dersim’de öğretmen ola-

rak çalışırken Çanakkaleli bir arkadaş vardı. 

Dersim’e tayini çıkmış. Yeni gelmiş hiçbir 

şey bilmiyor. Dedim ki ona sana Dersim’le 

ilgili olarak anlatılan her şeyi bir kenara 

bırak. Tabii burada kaldıktan sonra, neyin 

nasıl olduğunu gördükten sonra... Buradan 

giderken de ağladı. Hala da bana mektup-

ları gelir. İşte diyorum ya insanlar Dersimi 

tanımıyorlar; başka türlü anlatıyorlar. Biz 

kendimizi anlatabilirsek bunlar da değişe-

cek ama bunun değişmesini istemeyen bazı 

güçler var” (m10); 

“Dersimli dediğin zaman bilenler za-

ten biliyor ama bilmeyenler, antipatisi 

olanlar farklı tanımlıyor Dersimi. Mesela 

Türkiye’nin her yerinde olaylar oluyor. Der-

simde de oluyor fakat Dersimliyim dediğin 

zaman insanların bakışı şey oluyor; terörist. 

Bunun sebebi Dersimlilerin daha ileri görüş-

lü olmasından kaynaklanıyor yani sol kim-

liğinden dolayı. Dersimlinin yüzde doksanı 

sol diye biliniyor, tabii Alevi olmak, Kürt ol-

mak artı bir de sol9. Bu üçü bir araya geldi-

9 3K (Kızılbaş, Kürt ve Komünist) Dersimlilerin, ay-
rımcılığa ve dışlanmaya uğrarken öteki tarafından en 
çok referans alınan göstergesidir. Bu üç özellik Sünni 
muhafazakar algıda olumsuzu imler.
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ği zaman insanların kafasında bu tür şeyler 

yaratıyor. Mesela benim başımdan bir olay 

geçti, ben mesela bir yerde çalışıyordum 

1988’de. Adamlar emekli olmuşlar Orta 

Doğu’dan. Adam bir gün sordu sen nerelisin 

diye? Dedim Dersim. “Ooo, dedi sen anar-

şistsin dedi. Ne anarşisti dedim çalışıyorum 

işte. Adam ODTÜ’den emekli olmuş. 1978’li 

yıllarda çalışmış. İşte orada yemek boykotu 

filan yaparlarmış, oradaki Dersimli çocuk-
lar etkinmiş. İşte oradan. Adam daha sonra 
beni hiç ismimle çağırmazdı; beni anarşist 
olarak çağırırdı. Beni hiç ismimle çağırma-
dı. Yani benim kimliğimi öğrendikten sonra 
hep öyle çağırdı” (m5); 

“Toplumun Dersimlilere bakış açısı 
farklıdır, bunu görebiliyoruz; bugün ör-
neğin, kamu iş yerlerinde olsun, değişik iş 
yerlerinde olsun, yani bu anlatılmamış, Der-
sim halkı tam anlatılmamış. Dersimliler işte 
Alevidir, Dersimliler işte siyasetle uğraşan-
dır. Bir kere Alevi, kızılbaş olarak bakıyor, 
yani ön yargılı. Dersim halkı dediğin zaman 
adam sanki öcü gibi bakıyor. Haa işte bun-
lar siyasetin içindedirler, işte bunlar isyan-

kardır, bunlar kırıcıdır, dökücüdür. Adamın 
aklında bunlar vardır” (m8).

c. Devletin Bakışı  

Dersimlilerin zihinlerindeki devlet algı-
sı, genellikle olumsuzdur. Dersimlilere göre 
devlet onları “terörist/anarşist/bozguncu” 

olarak görmektedir. Dini kimliklerinden 

ötürü onlara ayrımcılık uygulanmış, dilleri 
ve dinleri asimile edilerek özlerinden ko-

parılmışlardır. Devlet katında Dersimliler, 
potansiyel suçlu olarak görüldüklerini ve 

bir kuşku nesnesi olarak algılandıkları var-

sayarlar. Olumsuz sicilin belirtilerinden ba-

zıları, Dersim’e ihtiyaç duyulan yatırımların 

yapılmaması, var olan yatırımların giderek 

işlevsizleştirilmesi, okulların kapatılması, 

köylerin, meraların, ormanların yakılması, 

Dersimlilerin devlette iş bulamamaları, kötü 

muameleye tabi tutulmaları, horlanmaları, 

sürekli takibata ve denetime tabi tutulma-

larıdır. Bütün bu deneyimler, Dersimlilere 

göre devletin onlara nasıl baktığını göster-

mektedir. Konjoktürel gelişmelere paralel 

olarak, zaman zaman Dersim imgesine yö-

nelik olumlu algı devlette vuku bulsa da 

Dersimlilerin tarihsel hafızasında10 devlet 

olumsuzu çağrıştırmaktadır ve bu durum 

sürekli güncellenmektedir. Tarihsel setleri 

de dikkate alarak örneklediğimiz mülakat 

çıktıları aşağıda verilmiştir. 38 Dersim’inde 

yaşanılanlar ile anılan ilk anlatıda devlet, 

katliam / kıyım olgusu ile birlikte ele alın-

mıştır.

“Geçmişte isyan yaptık, belki de yanlış-

lar olmuştur...yani bu tartışılır; eksiği doğ-

rusu, gerçi ben çok araştıramadım ama...işte 

diyorlar Seyit Rıza geldi vurdu diye, onlar 

da geldi 90 bin kişiyi kırdı. Devlete bizim 

bir kinimiz var yani benim kişisel fikrimce. 

Ben kindarım devlete yani... niye? … Alevi-

leri kırdılar 90 bin kişi diyorum yani; benim 

kişisel fikrim okumuşluğum budur yani...” 

(m1).

10 Mülakatların çoğunda, Devletin Dersime ve Der-
simlilere yönelik sergilediği olumlu politikalar, ya-
pısal sorunları çözmekten ziyade palyatif girişimler 
olarak değerlendirilmiştir.
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90’larda da devlet benzer özellikleri ile 

karşımıza çıkar baskı, zulüm ve işkence, tek 

farkı ise doğrudan deneyimlenmesidir. Ör-

neğin;

“Akşam 5’ten sonra gidip hayvanını 

dışardan alamazsın. Amcamın oğlu vardı 

Avukat; onun kardeşi de dağda...kardeşinin 

dağda olmasının suçunu bu çocuk çekti...

faili meçhule kurban gitti işte gazeteler yaz-

dılar belki duymuşsunuzdur. Yeşil meşil 

diye...öldürdüler, hiçbir suçu yoktu...Bizim 

devlete bi yanlışımız olmamıştır ama dev-

letin bize yanlışı olmuştur, devletin nasıl 

yanlışı olmuştur? Mesela Kemal Burkay’lar 

olsun avukatlar olsun bizim çok okumuş in-

sanımız vardı. Şimdi devlet var olan okulları 

da kapatıyor... Dersimin çobanı okumuştur. 

Devletin bakışı açık kardeşim. Bizim araba-

da pazarlamacılık yaptığımız 10-15 kişi var-

dı; bir kimlik kontrolünde iki tane Dersimli 

olduğu zaman 4-5 saat arabayı bekletiyor-

lardı...” (m9); 2000’leri takip eden yıllarda, 

Dersim, Alevilik, Kürtlük ve Zazalık resmi 

söylemde daha sık duyulsa bile devlete yö-

nelik algı hala koyuluğunu sürdürmektedir. 

Var olan olumlu değişikliklerin çoğu ya kon-

jonktürel nedenlere ya da yalancı aşka bağ-

lanmıştır. Samimiyet sorunu hala günceldir. 

Dersim- Elazığ hattında çalışan ve Elazığ’da 

oturan bir minibüs şoförü bu durumu aşağı-

daki gibi özetlemiştir.

“Başbakan Dersim’den özür diledi niye 

Kemal Kılıçdaroğlu’nu köşeye sıkıştırmak 

için CHP’yi köşeye sıkıştırmak için. Oysa 

Alevi olduğu için onu meydanlarda yuha-

lattı. Devlet ve iktidar Dersimi hiçbir zaman 

sahiplenmedi, Evet özür dilemek önem-

li ama sonrası tüm umutları boşa çıkarttı. 

AKP burada milletvekili çıkartmadığı için 

bize hoş görünmeye çalışıyor. Bakın şimdi 

Dersimde hiç bir kurum amiri Dersimli de-

ğil, Kurumları hep Elazığlılara, Bingöllülere 

vermişler tabi AKP oralarda güçlü, Dersim 

onlar için çiftlik.” (m20).

Var olan olumsuz devlet algısını özet-

leyen örnek mülakatların bazıları aşağıda 

verilmiştir:

“Devlet, Dersim’e altyapıyı götürmedi, 

götürme taraftarı da olmadı; ne okuldan ne 

hastaneden ne elektriğinden ne eğitimin-

den... Ben 55 yaşındayım bir daireye başımı 

zor sokmuşum şu halimde. Dersim’de 150 

dönüm arazim var; peki ben bu araziyi bıra-

kıp niye buralara gelmişim? Su yok, elektrik 

yok... Şimdi sizin iki tane çocuğunuz var; 

birine bakıyorsun, kaynak var. Öbürüne ge-

lince... kalmadı. Bu biraz “körün Allahlına 

baktığı gibi bakmak” bana kalırsa. Şimdi 

bakıyorsun, devlet açıklıyor işte, bazı illerin 

devlete verdiği vergi sıfır veya yüzde elli 

yüzde yirmi, yani açık çok...ama Dersim’de 

böyle bişey yok açık çıkmıyor; herkes kuru-

şu kuruşuna vergisini veriyor. Ama devlet 

niye böyle bakmıyor anlayamadım. Kısa 

mesafeli bakanların, az mesafeli görüş açısı 

olanların bize önyargısı var” (m2); 

“Toplumun Dersimlilere bakışı devle-

tin bakışı oluyor. Normalde Sünni ve Alevi 

vatandaşlar arasında herhangi bir gerginlik 

yok, ama devletin bir bakış var; yani Alevi 



2014 / Yıl: 4 Sayı: 8

183

kimliğini tanımama...zaten Alevi kimliğini 

tanımadığı için. Devlet diyor ki ben Alevi 

kimliği tanımam, ben Sünniliği bilirim; Sün-

ni mezhebine dayanan bir halk var, bunu 

meşru görüyor. Devletin Alevilere yönelik 

bakış açısından dolayı bu kimlik sıkıntı ya-

ratıyor yani. Mesela devlet din derslerinde 

özel olarak hiçbir zaman Aleviliğe yer ver-

medi. Bu zaman zaman mesela biz okudu-

ğumuz yıllarda bu sıkıntıyı çektik. Biz kendi 

inancımız doğrultusunda hiçbir zaman ye-

tişmedik; çünkü baskı altındaydık bu hiç-

bir zaman öğretilmiyordu. Zaten Dersimli 

olmak demek Alevi kimliği taşıyor demek 

oluyor” (m11); 

“Şimdi burada baraj yapıyorlar; bilim 

adamları araştırmışlar, diyorlar ki buradaki 

barajın ömrü 20 yıldır diye. Niye Artvin’de 

yapmadılar, niye Elazığ’da yapmadılar. 

Çünkü burada kurulacak barajlar çok uzun 

ömürlü. Dersim’e yapılacak olan baraj bu-

rayı insansızlaştırma planının bir parçası. 

Biz hasret gidiyoruz Dersim’e. Ben şimdi 

emekli oldum Dersim’e gidemiyorum. Ne-

den? Çünkü bizim evimiz barkımız yakıldı, 

ormanımız yakıldı. Şu anda devlet geri dö-

nüş projesi uyguluyor. Devlet benim evimi 

barkımı yapacak. Devlet şimdi benim yur-

dumu, ormanımı, ailemi yok etti” (m12); 

“Devletin bakışı deyince devlet 

Dersim’in elinden tutmamış; orda bir fabri-

ka yok, bişey yok bunlar olmadığı zaman...

bunalıma giriyor, çaresiz kalıyor gençler. 

Devlet Dersimlilere hiçbir şey yapmamıştır” 

(m8).

4. DERSİMLİLİK STRATEjİLERİ

a. Saklama/Gizleme Taktikleri

Görüşme yaptıklarımızın önemli bir 

kısmı Dersimli olduklarını gizleme gereği 

duymadıklarını ifade etmekle birlikte bunu 

gizleyen/saklayanlara yönelik olarak da 

suçlayıcı veya kınayıcı ifadelere pek başvur-

madılar. Bunun işaret ettiği şeyin dramatik-

liği ise pek fazla yorum gerektirmemektedir. 

Gizleme gereği duyanlar “başına bir iş gel-

memesi, durduk yere bir sıkıntı yaşamamak 

ve korku”dan bu yola başvurduklarını söy-

lediler. Kimliklerini gizleme/saklama takti-

ği olarak Elazığ ve çevre illere nüfus kaydı 

yaptırmak, trafik tescil işlemlerini yine çev-

re illerde yaptırmak ve polis, asker çevirme 

ve kontrollerinde sıkıntı yaşamamak veya 

soranlara Elazığlıyım demek vb...Bu tür tak-

tiklerin “gizli bir direniş” olarak değerlen-

dirilemeyeceği ortadadır; bu taktiğe başvu-

ranların veya bu taktikleri yorumlayanların 

üzerinde birleştiği en temel unsur öncelikli 

olarak baskı ve şiddetten sakınma güdüsü 

ve korku olmaktadır: 

“Dersimli olduğumu saklama gereği 

oldu, sana şu şekilde söyleyeyim; samimi 

bi şekilde söyleyeyim. Şimdi olmadı desek 

abartsak şey olur...ama korktuğundan mı 

diyeceksin hayır; sadece bir iş konusunda 

ya da gittiğin çevreyi tanımama konusun-

da, bir çekiniklik olduğu için....Dersimliyim 

demeye korkuyorum demedim hayatımda 

ama Dersimliyim derken karşıdaki insanın 

bakışından olsun, tavırlarından, düşüncele-

rinden olsun kafasından bir çok şeyi geçirdi-
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ğini de ben tahmin ediyorum. Şimdi benim 

resmi nüfus cüzdanımda Elazığ yazıyor ama 

ben aslında Dersimliyim. Ben Dersimliyim 

demediğim sürece kimse benim Dersimli ol-

duğumu bilemez yani. Diyelim ki Elazığlı-

yım karşıdaki adam seni Elazığlı biliyor; ilk 

başta adam sana öyle yaklaşıyor, bir Elazığlı 

gibi yani ama daha sonra, konular biraz ge-

nişleyip de Dersimli olduğumu öğrenince 

bu sefer daha farklı yaklaşmaya başlıyor. 

Bir bakıyorsun bir anda 90 derece değişmiş 

hemen seni duyduklarından... ama bilmiyor 

işte. İşte mesela hemen değişiyor bir sempa-

ti varsa antipatiye dönüşüyor” (m7); 

“En yakın olduğum tanık, bu kimliği-

ni gizleme konusunda, annem mesela; bu 

durum genellikle orta yaş veya yaşlı diye 

tabir ettiğimiz insanlar için geçerli. Annem 

mesela, Elazığlıyım der, Alevi kimliğini giz-

ler, Kürt değiliz der, yani korkudan. Mesela, 

alevi olduğunu gizlemek için Ramazan’da 

sabah kalkar ışıkları yakar, geri girer yatağı-

na yatar, oruç tutuyormuş gibi. Onun oruç 

tutmadığını komşuları biliyor, kendini kan-

dırıyor, başka bir şey değil. Bu tür kurnaz-

lıklar genelde yaşlı kesimde oluyor. Mesela 

12 Eylül olduğunda, evde Ecevit’in fotoğrafı 

vardı, işte altında Hz Ali, Atatürk, üçü var-

dı. İşte duruma göre, işte köylü kurnazlığı 

denilen şey bu, halen de aynı şeyi yapar.” 

(m6);

“...Benim ortanca oğlum üniversitede 

okurken Dersim kimliği taşıdığı için baskı 

altına alındı. Ben çocuğumun kimliğini de-

ğiştirdim; bu bana büyük bir acı veriyor. 

Üzülerek, çocuğumun kimliğini değiştir-

dim; Kocaeli yaptırdım. Niye? Çocuğum ra-

hat okusun diye; bu bana çok ağır geliyor. 

TC’de yaşıyorsan, bu insanların eşit yaşama-

sı lazım...Efendim genel olarak Türkiye’deki 

toplumun, yöneticilerin, kurumların 

Dersim’e bakışı... mesela Dersim’de 62 pla-

ka yüzde yüzken bu gittikçe azalmıştır. Ben 

bunu sordum niye azalmıştır bu 62 plaka-

lar Türkiye genelinde, insanlar mı azalmış 

diye? Hayır efendim! Biz Elazığ’a giderken 

trafik çeviriyor basıyor cezayı, asker çeviri-

yor basıyor cezayı, aramalarda efendim sık 

sık rahatsız olunduğu için. Onun için hepsi-

ni değişik plaka yapmışlar” (m12); 

“Dersimli olduğumu saklama gereğini 

tabii ki duydum. Mesela tayin olduğum bir 

köyde, köylülerle ilişkilerimiz çok iyi; bir 

sohbet sırasında Alevilerle ilgili atıp tutma-

ya başladılar, sonra ben dedim ki: “Ben Ale-

viyim”. “Yapma yav sen Alevi olamazsın”... 

dedim : “Aleviyim işte!” Zor inandırdım, 

adam inanmıyor Alevi olduğuma. Ankara 

Çubuk’tayım 80 öncesi; işte yol çevirdiler o 

zaman dediler sen terörist misin diye; yok 

dedim kardeşim ben öğretmenim; işte o za-

man dedim ben Elazığlıyım diye. Yoksa öl-

dürecekler adamlar” (m10); 

“Adama Dersimliyim dediğin zaman bu 

diyor ki bu teröristtir; Alevidir. Biz kendi-

mizi Elazığlıyız diye tanıtıyorduk. Ben kü-

çükken bir lokantada çalışıyordum; lokanta 

sahibi beni Elazığ’lı biliyordu, bir gün bir 

tanıdık gelip burada Dersimli bir arkadaş 

vardı onu arıyordum diye beni sormuş; on-

larda bizde Dersimli biri çalışmıyor deyince 

tanıdık adımı söylemiş; bunun üzerine du-
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rumu öğrenen lokantacı ertesi günü beni iş-

ten çıkardı.” (m3).

Bu tarz saklanma ve gizlenme pratikleri 

Scott (1995) tarafından kamusal senaryolar 

eşliğinde oynanan roller ve takılan maskeler 

olarak tasavvur edilmiştir. Bu roller ve mas-

keler aktörlere günlük yaşamda rahatlama 

imkanı sunarak yaşamlarını kolaylaştırmış-

tır. İkametgahı Tunceli’de olup yılın büyük 

çoğunluğunu Elazığ’da geçiren, bir amca, 

AKP’li olma gerekçesini şu şekilde açıkla-

mıştır.

“Bizim gibi Alevi birisinin işe girme-

si çok zor, bizim çocukları okuttuk büyüt-

tük ama işsizler, onlar işe girsin diye ben 

AKP’ye üye oldum onlar da oldu belki gü-

venlik şirketinde , Tedaş’ta işe girerler yok-

sa Biz kim AKP kim, biz ezelden CHP’liyiz. 

Ancak AKP’li olmayanları işe almıyorlar, 

teşvik almıyorsun, sosyal yardımlaşmadan 

yararlanamıyorsun…” (m18).

b. Onur Duyma/Kimliğin 
Mitleştirilmesi 

Görüşülen Dersimlilerden bazıları yuka-

rıda da görüldüğü üzere yer yer kimliklerini 

gizleme, saklama, hatta değiştirme ihtiyacı 

duyarlarken, önemli bir kısmı da tam tersine 

bu taktiğin simetrik bir karşılığı olarak yer 

yer aşırı vurgulanmış bir benlik ve kimlik 

vurgusu yapmaktalar. Hatta kimi durum-

larda iki ögenin yan yana bulunduğu da gö-

rülmektedir. Bu durumun, hem “bastırma” 

hem de “yüceltim”in, bazı durumlarda da 

iki durumun birlikte varlığının, psikanali-

tik kuramın olanaklarıyla çözümlenmesinin 

hayli ilgi çekici sonuçları olabileceği sanırız 

aşikârdır. Kendi kimliklerine ve benlikle-

rine atfettikleri değerlerde öne çıkan ifade 

kipliklerinde sıkça kullanılan tanımlamalar-

da onur, şeref, haysiyet, ezilenlerin yanında 

yer alma, haksızlığa direnme, övünme, sö-

mürüye karşı çıkma, insana insan olmaktan 

dolayı duyulan saygı, “yetmiş iki millete bir 

nazardan bakma” vb. Alevilikle de iç içe ge-

çen birçok unsurdan söz edebiliriz: 

“Bir Alevinin bir Dersimlinin devlete 

millete bir şeyi olamaz yani. Vergisini her 

şeyini tam zamanında hatta zamanından 

önce muntazaman öder. Ne pahasına olursa 

olsun ben Aleviyim ben Dersimliyim diye-

biliyorum.” (m2); 

“Dersimli olduğumu, Alevi olduğumu 

asla asla gizlemedim; 16 yaşında buraya 

geldim, geldiğimden bu yana ben Aleviyim 

ve Dersimliyim diye söyledim hala da öyle. 

Ben öğretmen evinde de dedim hocam de-

dim eğer Müslümanlık adam yakmaksa ben 

bunu Müslümanlık olarak kabul etmem de-

dim. Ondan sonra bayanların karınlarından 

çocukları çıkarıp süngülemek Müslüman-

lıksa, Çorum Olaylarını biliyorsunuz, ben 

bunu asla kabul etmem. Açık açık söyledim 

müdüre...” (m4);

“Dersimlilik bana göre, duyarlı, çalış-

kan, bütün topluma aynı gözle bakan, bun-

ları merkez alan, dürüstlükten yana, doğru-

luktan yana, memleketine inanan bir kimlik 

olarak görüyorum...” (m10); 
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“52 yaşındayım o zamandan bu yana 

kimliğimi hiçbir zaman gizlemedim; sivil 

toplumda görev yaptım, hiçbir zaman giz-

lemedim, sordular da bana, gizlemedim. Bir 

onur var... Dersim’de hırsızlık olayı yok, yan-

kesicilik yok, vurdu kaptı yok, efendim na-

taşa yok...çok affedersiniz şimdi Dersim’de 

bazı birahanelere nataşa götürüp Dersimli 

gençlerin ahlakını çökertmek için böyle bir 

deneme başladılar. Biz bunları reddediyo-

ruz, biz bunları kabul etmiyoruz. Onurlu 

insanız....Efendim şimdi Dersim halkı çok 

onurlu, çok akıllı, dünyaya açılmış, düşü-

nüyor tehlikenin nereden geldiğini biliyor.” 

(m12); 

“Benim için Dersimli olmak da Alevi ol-

mak da eşit; ikisi de aynı anda gelir. Bundan 

dolayı da hiçbir zaman gocunmadım; gurur 

duyuyorum.” (m5); 

“Şimdi Dersim kimliğinde, tamam Alevi 

toplumudur, ama onun en önünde insancıl, 

hoşgörülü, şefkatli, büyükleri sevmek yani 

insanları korumak amacıyla bir insan toplu-

luğudur. Bunun içinde Kürdü de vardır, Za-

zası da vardır, değişik mezhepten insanlar 

da vardır da; hoşgörülü insan, yapıcı insan, 

laik insan yani bunları benimseyendir. Şim-

di Alevilikte bir konu vardır, yani yeter ki 

kim olursan ol gel. Ne demektir bu? İnsan 

felsefesini düşünen, insan olan her toplum 

bu topluma dahil edilmiştir… Gerçekten de 

söylediğim gibi Dersim halkı çok iyidir. Çok 

duyarlı bir halktır ama bunu işte tanıtmadı-

ğımızdan dolayı şey yapıyor. Dersim halkı 

bazı çevreler tarafından çok aşırı derecede 

şey yapılıyor yani, eziliyor.” (m8); 

“Ben şimdi öncelikle Dersimli olmak-

tan gurur duyuyorum. Eğitim düzeyinin 

çok yüksek olduğu, çağa ayak uydurmada, 

modern insan olduklarını kabul ediyorum.” 

(m7); 

“Ben İzmir’de Konak’ta bir arama kont-

rol sırasında polis beni çevirdi kimliğime 

baktı dedi Dersimliymiş dedi sonra beni 

bıraktı; diğer polis sordu niye onu bıraktın 

diye. Dedi ki bu Dersimli. Dedi ki Dersimli-

ler yapmaz. Meğer olay bir hırsızlık olayıy-

mış. Bunlardan hırsız çıkmaz terörist çıkar.” 

(m3);

“Dersim duyarlıdır, onurludur, şerefli-

dir, Oyunu parayla, bulgur ile, kömür ile, 

buzdolabı ile satmaz, Hiçbir zaman bura-

dan AKP çıkamaz. Hem Aleviliği yuhala-

tacaksın hem de bizim oylarımızı alacaksın. 

Türkiye’de %60 anayasa referandumunda 

evet dedi bizde ise %80 hayır dedi, AKP 

Türkiye’de %50 oy alıyor, Dersim’de ise ne-

redeyse sonuncu parti. Dersim Türkiye’nin 

en onurlu insanlarının yaşadığı kent, Alevi-

lerin başkenti, burada seçmenler çok bilinç-

li.” (m16).

5. MAĞDURİYET/MADUNİYET 

DURUMLARI

a. Toplumsal ve Gündelik Hayatta 
Dersimli Olma Durumları ve 
Kimliğin Açtığı Yaralar 

Dersimli olmak toplumsal, siyasal ve 

kültürel yaşamda dış dünyadan tehdit alma 

veya aşağılanmakla özdeş tutulmaktadır. 

Gündelik hayatta mağduriyet hallerinin en 
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çok cisimleştiği yer ise Alevi kimliğinden 

kaynaklı olarak yaşananlardır. Bunun yanı 

sıra, devletle ve resmi kurumlarla olan te-

maslarda, iş başvurularında, askerlikte, okul 

vb. kurumlarda mağduriyet ve maduniyet 

halleri somutluk kazanmaktadır:

“Dersim’den buraya göçle geldik. Zor-

la göç ettirildik. Köyümüz iki kere yakıldı. 

Ben 1984’te geldim buraya. Göçe zorlandık; 

şöyle; önce bir deli yaktı köyümüzü, sonra 

da timler yaktı köyümüzü. Bizim köyde sol-

cular vardı, doğrudur ama biz değildik. Biz 

yetim büyüdük. Bizi anamız büyüttü hem 

analık hem babalık.. sonra da bugünlere gel-

dik.... Biz mağdur olmuşuz yani, derdimizi 

anlatıyoruz kimse anlamıyor yani...gene pis 

diyorlar... Erzincan’da görev yaparken eşi-

min kız kardeşi bir gün geldi, lise son sınıfa 

gidiyordu, okulda “Aleviler anasını bacısını 

tanımazlar” demişler... Ağlıyordu ben oku-

la gitmeyeceğim enişte diye...Niye? Dedi 

okulda böyle diyorlar... “anasını bacısını 

tanımıyorlar mum söndü yapıyorlar”... ben 

okul müdürüne dedim niye ikilik yapılıyor? 

Bu kız ağlıyor...hemşire oldu daha sonra...

babasını bile sevmiyordu; babam niye Alevi 

diye?... Abim yargılandı 6 ay içerde kaldı... 

Bana göre devlet Dersimlileri “devrimci” 

görüyor, öcü görüyor, devlet el atmıyor; 

köyler yakılıyor yıkılıyor...köyümüz yandı 

ben nasıl durayım orada...” (m1); 

“Fırat Tıp acilinde nöbetçiydim, Der-

simden yaralı askerler getirildi, PKK bomba 

patlatmış, askerlerin durumu çok kötüydü, 

bir kaçı öldü. Orada doktorundan, hasta ba-

kıcısına, bekçisinden polisine, hastasından 

ziyaretçisine herkes Dersim’e ve Dersimlile-

re küfür ediyordu, terörist memleket diyor-

lardı, bağırmak istiyorum ama bağıramıyor-

dum, bilseler Dersimli olduğumu belki beni 

linç ederlerdi” (m17);

“Mesela ben kızımı Kuran’a gönderdim 

burada; bizim hanım korktu ki kıza Alevi 

olduğunu söyleme diye; Kuran kursunda 

diyorlarmış ki işte yok bunlar mum söndü 

yapıyorlarmış işte tavuk fırlatıyorlarmış, 

lambalar sönüyormuş ellerine makas alı-

yorlarmış...böyle bir şey olabilir mi? Tuttum 

onun üzerine hanımı dövdüm dedim ki sen 

niye kendi kendinden utanıyorsun...Niye 

yani biz de namaz kılıyoruz ama kabul et-

miyorlar yani yapsan da kabul etmiyorlar 

diyorlar ki bir çıkarı vardır da yapıyor... Bak 

ben bir Alevi çocuğu olarak Kuran kursuna 

bile gitmişim. Ama bizi dışlamışlar karde-

şim bir kere. İşte Dersimliyi, Alevi kesimi 

sol kesimi terörist kesim diye görüyorlar... 

Bakış açısı budur yani. Bana çok denmiştir 

ben hiç inkar etmedim...askerdeyiz, bir su-

bay vardı (...) isimli, askerde 24 saat dayak 

yedim sırf Dersimliyim diye...Adıyaman’da 

gezici minibüsle pazarlamacılık yapıyoruz; 

çevirdiler bizi dediler ki işte 15 tane PKK’lı 

yakalandı; dövmeler ayaklarımıza vurmalar 

filan... Arabayla dolaşıyoruz Bolu’lu vardı, 

Karslı vardı şuralı vardı buralı vardı...bir 

çevirme olduğunda kimliklere bakıldığında 

Dersimli çıktığında pat...en az 4-5 saat o ara-

ba orada tutuluyordu; yok GBK kaydı yok 
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şuydu buydu derken...Arabada bir Dersim-

li gördüğünde hemen çek karakola... Şimdi 

bizim patronlarımız vardı kontağı çevirdin 

mi 200-250 milyon masrafı vardı. Normalde 

saat akşam 8’e 9’a kadar çalışılabilirdi ama 

bizim yörenin insanlarının olduğu arabalar 

çevirme yediğinde saat 3’e 4’e kadar çalışa-

biliyordun...Niyeymiş işte Dersim kimliğin 

var diye tutuyorlardı karakolda.... Bugün 

Sünni Kürtler bile bizi dışlamıştır; işte an-

latıyorlar biz kardeşiz falan filan ama onlar 

bile bize iftira atmıştır. Biz dışlanmışız...” 

(m9); 

“Alevi kesim hakkında bizimkilerin 

yanında ileri geri konuşulduğunda kalkıp 

gidiyoruz...o küfürleri de o çiğ kelimele-

ri de yuta yuta kalkıp gidiyoruz...Bugüne 

kadar ki yaralarımız11 hep ondan (Dersimli 

olmaktan) kaynaklanıyor; ben çocuğumu 

polis kolejine gönderdim, bütün imtihanla-

rı kazandı...iki üç tane sınava girdi hepsini 

kazandı; tanıdığım birisi vardı emniyette, 

dedi ki sınavlara girsin kazansın hiç me-

rak etme... istiyorum ki oğlum benim gibi 

sürünmesin diye; sonra o tanıdık emniyet 

görevlisine gittim ne oldu diye. Dedi ki: “ne 

sen sor ne ben söyleyeyim”. Niye dedim? 

Dedi ki : “senin künyeni araştırmışlar çocuk 

alınmadı”. Yav peki ben Dersimliyim diye 

ne yaptım? Yaktım mı yıktım mı devlete 

veyahut bir komşuma karşı bir şey mi yap-

tım? Yoh! E peki?!...:“Dersimlisin”! Benim 

çocuğum kazanamadı; çocuğumun başarı-

sızlığından değil; babasının Dersim kökenli 

11 Vurguyu biz ekledik.

olmasından kaynaklandı. Bu bana üzüntü 

verdi hakikaten üzüntü verdi. Öbür taraftan 

ibadetine gidiyorsun, beraber Cuma nama-

zına ve yahut bayram namazına gidiyorsun, 

şaka da olsa “hadi hadi Müslüman oldun ar-

tık”, öbürü “yav Müslüman olsa ne olacak? 

Kızılbaş değil mi” böyle lafları çok duyuyo-

ruz duyduk; ister istemez kabulleniyorsun. 

Kabullenmesen ne olacak? Toplum içinde 

farklı bir kültürüz. Mesela benim komşum 

bir başka komşuyla konuşurken diyor ki: “o 

benim alttaki komşu iyi komşu ama duydu-

ğuma göre kızılbaşmış.” Mesela bir cenaze 

oluyor bizi çağırmıyorlar. Kızılbaş olduğu-

muz için cenaze törenine katılmamız günah 

kabul ediliyor. O günaha girmemek için bizi 

çağırmıyorlar. Mesela kurban kesiyoruz ka-

bul etmiyorlar; Alevileri kestiği için; yani bir 

tür leke gibi görüyorlar....”(m2); 

“Ama tabii karşı taraf yani Sünni İslam 

bizi hor görüyor bilmem ne görüyor yani...

Yani tabii eskiden kalma katı kuralların işle-

mesinden dolayı mesela bunlar birbirlerine 

kızarlarken “vay kızılbaşın dölü”, “kızılba-

şın oğlu” felan diye birbirlerine hakaret ya-

pıyorlardı. Ama yavaş yavaş bunlar aşılma-

ya başlandı ve halen devam ediyor” (m11);

“Bingöl’e gitmiştik, Bingöl sporla Der-

simlilerin maçı vardı, maç başlamadan önce 

bizimle dalga geçmek, aşağılamak için saha-

ya Tavşan atmışlardı. İnançlarımıza saygı-

sızlıktır bu..” (m14);

“Ben Dersim’e her sene giderken, 

Malatya’da Dersim arabaları durdurulup 
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sürekli aramalar, Elazığ’a giderken sürekli 

aramalar, Rüştük Köprüsü’nde sürekli ara-

malar, Pirim Nehri’nde sürekli aramalar, 

Dersim merkezinde ve Munzur’un üzerin-

deki köprüde silahlı askerlerin makineleri-

ni kurduğu, ağır makinelilerin kurulduğu...

çünkü bu beni korkuttu...Çünkü hep Dersim 

arabalarına arama tarama yapılıyor, Dersim 

gençlerine arama tarama yapılıyor. Baktım 

ki hep diğer otobüsler vızır vızır gelip geçi-

yor.” (m12); 

“Mesela benim bir arkadaşım anlattı ge-

çen sene Dersime gitmiş her yerde arama. 

Diyarbakıra gitmiş, oranın ne girişinde ne de 

çıkışında arama yok; arabayı durduran yok, 

kimlik soran yok. Ohal kaldırıldı ama bu tür 

şeyler Dersimde hala uygulanıyor. Demek 

ki TC’nin uyguladığı anayasa Dersim’de 

uygulanmıyor. Mesela biz Hozat’a giderken 

feribotla karşıya geçiliyor; feribota binerken 

de aranıyor karşıya geçerken de aranıyor. 

Hem aranıyor hem de kimliğimize bakılı-

yor. Feribottan indikten beş yüz metre sonra 

bu sefer de askeriye.” (m5); 

“Mesela ben 1994’te Dersim Derneği’nin 

kuruculuğunu yaptım; Pir Sultan (Derneği) 

Çorum’da şölen yaptı, aklınıza gelen tüm 

sol siyasi hareketler pankart açtı, slogan attı, 

en ufak bir dava açılmadı. Ama Dersim Der-

neği başkanımız Ülkü Ocakları tarafından 

götürüldü, öldüresiye dövüldü. Onunla il-

gili basın açıklaması yaptım bu basın açıkla-

ması bile suç sayıldı; bırakın pankart açma-

yı slogan atmayı şölenlerimizde şunu bunu. 

Mesela diğer alevi dernekleri, Pir Sultan, 

herkes bayraklarını açar, Dev-Sol’undan 

MLKP’sine, PKK’sına en ufak bir tahkikat 

yapılmaz. Bir Dersim Derneği’nde belki 

onun yarısı olur, ama Dersim Derneği hak-

kında soruşturma açılır. Bugün sene 2005, 

ben 11 yıldır yargılanıyorum. Yani dernek 

yöneticisiyim, başımı kaldırsam kaşımı 

kaldırsam, ağzımda bir kelime dahi etsem 

suç sayılıyor. Mesela İlyas Salman Sivas’ta 

Meclis’te 550 tane inek dedi, ilk oturumda 

beraat etti. Ben 2001’de dernek gecesinde 

Yükseliş Koleji’nde yaptığım bir konuşma-

da anarşizmin tanımını yaptım. Özellikle 

bu Munzur Vadisiyle ilgili; bakın dedim, 

devletlerin devamlılık ilkesi vardır hukuk-

ta, hükümetler bunu değiştiremez. Devlet 

adına alınmış bir karar bundan sonraki hü-

kümetleri bağlayıcıdır. Hükümet değişmiş, 

bundan önce alınmış bir kararı bozarak 

bunu ihlal etmiş buraya baraj yapılmasına 

izin vermiş. Hukukla bağdaşmayan bir du-

rumdur ve bunun da kelime karşılığı anar-

şizmdir. Kural tanımamanın kelime karşılığı 

anarşizmdir. O halde anarşist dağlarda değil 

anarşistler mecliste, dedim. Bunun üzerine 1 

yıl ceza aldım, şu anda davam Yargıtay’da. 

Ben anarşizmin tanımını yapmışım, oysa İl-

yas Salman hayvana benzetmiş yani hakaret 

etmiş, ilk celsede beraat etmiş, ben 2-3 sene 

yargılanmışım ve sonunda 1 yıl ceza almı-

şım. Bu işte, Dersimli olmanın farkı bu. Eğer 

Dersimli olmasaydım kesinlikle ilk celsede 

beraat ederdim.” (m6).
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b. Yoksulluk

Görüşme yaptıklarımız arasında önem-

li bir kesimin yoksul ve işsiz oldukları gö-

rüldü; eğitim durumlarının göreli olarak 

iyi olmasına rağmen işsizlik ve yoksullukla 

boğuşmalarının en önemli nedeni onlar için 

Dersimli olmalarıdır. Bu kimlik beraberinde 

bir çok dezavantajı getirir. Amerika’da yok-

sulluk ile ilgili yapılmış bir çalışmada ben-

zer durumu yaşayanlar için “Yoksulluğun 

renkleri (The Colors of Poverty)” tabiri kul-

lanılmıştır. Ann Chih Lin ve David R. Har-

ris (2010), resmi istatistiklerden yola çıkarak 

yoksulluğu sorgulamışlardır. Onlara göre 

Her üç Afrika kökenli Amerikalı çocuktan 

biri veya her dört Latin çocuktan biri yok-

sulluk içinde yaşarken bu oranın beyazlar 

söz konusu olduğunda yedide bire çıkması 

ancak yoksulluğu yaşayanın etnik kökeni ile 

açıklanır. Dersimliler, mevcut olumsuzluğu 

anlatırken yukarıda dile getirilen devlet ve 

toplum bakışı hep ön plandadır. Yoksullu-

ğun, işsizliğin ve nepotizmin temel sorum-

lusu devlet ve uygulamalarıdır. Bundan do-

layı mülakatlar işsizlik konusunda devlete 

ve kayırmaya karşı büyük bir öfkeyi; çare-

sizlik ve isyan duygularını yoğun bir biçim-

de dile dökmüştür.

“Bir sürü Dersimli var kahveler dolup 

taşıyor. Ayda bir daire çıkarsa boyuyorum 

bekliyorum ek iş olarak. Yurt dışına iki üç 

kere gittim; bir Rusya’ya bir Libya’ya. Ora-

da hayat daha zor; tahtakurusu adamı yi-

yor, 18 ay paramızı vermiyorlar, şirket kesi-

yor. Adam su sıktı bize, kaynar su Kaddafi. 

Gene parasız pulsuz. Gene paramızı şirket 

verdi yani. Çok mağdur olduk yani gene de 

mağduruz. Artık tutunacak kimsemiz yok, 

birbirimize sahip çıkacağız...” (m1);

“Rahatı olan bir yerde kimse kimseyi 

rahatsız etmez kardeşim, kimse kimsenin 

ekmeğini almaz kimse kimsenin yolunu 

kesmez çünkü herkes belirli bir düzen için-

de yaşarsa kimse kimseye bir laf söylemez 

ama insanlar mecbur kaldığı zaman birisi 

birinin önünü kesiyor veya bir arkadaşımız 

başkasının kalbini kırıyor...yani bu işler ne-

den oluyor çaresizlikten, yoksulluktan iş-

sizlikten yapıyor; yani kim yapıyor bunları 

işte düzen yaptırıyor bunları...1990’da kay-

nakçılık yaparken iş kazası geçirip malulen 

emekli oldum 51 milyon malulen emeklilik 

maaşı alıyorum. Özürlü çocuğum var...ilko-

kulu işte öğretmenlerin yardımıyla bitirdi...

ne okuması var ne yazması yazık değil mi 

genç bir çocuk...51 milyonla ben neyi nasıl 

geçindireyim?...” (m9);

“...Zaten memleketimizde iyi bir iş ola-

nağı olsa bizim buralarda ne işimiz var... 

yani bir çocuk ömür boyu okuyorsa 4 yıllık 

üniversiteyi bitiriyorsa ve halen iş bulamı-

yorsa, o devletten beklediğim hiçbir şey yok 

benim için, hiçbir şey.” (m4);

“ … Kpss ye giriyorsun çok iyi notlar 

alıyorsun ama atanmıyorsun, niye Dersim-

lisin diye Alevi olduğun için, Bir arkadaşım 

vardı avukat, savcılık-hakimlik sınavında 

birinci oldu ama mülakatta elendi, mülakat-
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ta hiç bilgi sormamışlar, neden elendi Der-

simli ve Alevi olduğu için, Fethullaçı veya 

Sünni olsaydı elenir miydi?” (m15);

“Bizim amacımız şu, efendim Dersimin 

üzerindeki baskı kalksın, ekonomi düzelsin, 

Dersimli gençlere iş bulunsun. Bizim şu an-

daki düşüncemiz budur.” (m12); 

“Toplumda Dersimlilere yönelik bir ön-

yargı vardır aslında olmaması gereken bir 

şeydir. Bunun aşılması için Ankara’ya yapı-

lan yatırımın dörtte birinin Dersime yapıl-

ması gerekir. Hizmet gelse Dersim halkı ne 

eşkıya olur ne de devletine karşı gelir. Şimdi 

insanların kafasının rahat olması lazım, şim-

di aç kalan insanın kafasında mutlaka bir 

şeyler vardır. Yani Dersim halkının da ka-

fasında bu şeyler her zaman vardır. Ekono-

mik koşullar iyi olduğu sürece Dersim halkı 

daha devingen daha hoşgörülü olur daha 

yapıcı olur.” (m8).

6. GENEL DEĞERLENDİRME VE 
SONUÇ

Bu çalışma, öncelikle, Dersim kimliğinin 

kurucu unsurları ve bu unsurlar çevresinde 

vuku bulan gerilimlere işaret etmektedir. 

Dersim kimliğini belirleyen ve kuruculuk at-

fedilebilecek unsurlar üç kategoride toplan-

mıştır. Bunlar Alevilik, Muhaliflik/Solculuk 

ve Kürtlük/Zazalık’dır. Ancak, Dersimli 

kimliğinin hiyerarşik kuruculuğu Alevilik-

tir. Mülakatlardan çıkan en temel bulgu, gö-

rüştüğümüz Dersimlilerde öncelikli kimlik 

unsuru olarak Aleviliğin, sonra Muhaliflik/

Solculuğun ve ardında da Kürtlüğün/Za-

zalığın vurgulanmasıydı. Bize göre hiye-

rarşideki bu “sıralanma” sosyolojik olarak 

manidardır. Özetle, Dersimlilik homojen bir 

kimliğe ve gövdeye tekabül etmez. 

Dersimililerin devlet ve toplum algısı, 

kimlikleri sonucu yaşadıkları gerilimlerin 

ifadesidir. Dışlanma, önyargı, ayrımcılık, 

fiziksel ve sembolik şiddet, bu algıyı oluş-

turan temel güdülerdir. Bu algı toplum ve 

devletin onlarla girdiği asimetrik ilişki son-

rası ortaya çıkmıştır. Deneyimlenen pratik-

lerde, devlet ve toplum genellikle, olumsuz 

bir performans göstermiş bu da onların ha-

nesine eksi olarak yansımıştır. Toplum, ko-

lektif bilinç altında; devlet ise resmi söylem-

de Aleviliği, Kürtlüğü-Zazalığı ve solculuğu 

kötü olarak kodlamıştır. Bu da Dersimliler 

ile devlet ve toplum arasındaki mesafeyi aç-

maya neden olmuştur.

Her madun öznenin, baskı ve gerilim-

den kurtulma amacı ile sergilediği bazı stra-

tejik girişimler vardır. Dersimlilerde benzer 

taktikleri kullanarak olumsuz koşulları ken-

di lehlerine çevirmeye çalışmışlardır. Elazığ, 

Erzincan, Bingöl gibi çevre illere nüfus kaydı 

yaptırmak, trafik tescil işlemlerini yine çevre 

illerde yaptırmak, resmi ve gayri resmi iliş-

kilerde sorun yaşamamak için Elazığlıyım 

demek gibi… Mülakatların bazılarında giz-

lenme /saklanma stratejinin tam zıttı olarak 

kimliği yüceltme edimi gözlenmiş bunun da  

dayanağı olarak ötekinde eksik olan şeyle-
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re vurgu yapılmıştır. Bu, Hall’ın12 (1998:72) 

“Kimlik bir süreç, bir anlatı, bir söylem 

olarak daima öteki’nin konumundan akta-

rılmaktadır.” tümcesini doğrulamaktadır. 

Toplumsal aynada kendini dezavantajlı/ 

negatif/ kusurlu/ eksik veya zıttı pozisyon-

larda gören özne yaşadığı maduniyet halle-

rini de bu durumla ilişkilendirir. 
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ÖZET

Âşık Edebiyatı, yüzyılların birikimiyle 

biçimlenerek kendisini besleyen mutlak gü-

zelliğe ulaşma çabası ile ilâhi aşkı tasavvuf 

şiirleriyle yüceltip, var olan yaşamın güzel 

yanlarını överken, acılarına dramatik bir 

dille vurgu yaparak, toplumsal ve kişisel 

taşlamalarında saklı öğretileriyle Anadolu 

insanının yaşadığı süreçleri gözler önüne 

serip sözlü geleneğin günümüze kadar ulaş-

masını sağlamıştır. Âşık Edebiyatı içerisin-

1 Bu makale, Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri 
Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Ana 
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biyatı Halk Şiiri’ndeki Eğitsel ve Öğretisel Unsarlar 
(Âşık Veysel Örneği) adlı yüksek lisans tezinden çıka-
rılmıştır. 

2 Yrd. Doç. Dr., Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fa-
kültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Ana 
Bilim Dalı.

3 Müzik Öğretmeni. 

de var olup  bu kültürel geleneğin şekillen-

mesine vesile olan kişiler ise (Halk Şairleri) 

âşıklardır. 

Geçmişten günümüze âşık; sosyo-

kültürel boyutuyla bakıldığında görülüyor 

ki yaşam süzgecinden geçerek halkın üzün-

tülerini, sevinçlerini, toplumsal değerlerini, 

inançlarını, öğütlerini ve bu gibi benzer de-

ğerlerini şekillendirip sözlü kültürle bütün-

leştirmiştir. Var olan kültürle birlikte yaşa-

mın bir parçası olan bu temaların, gelecek 

kuşaklara sözel olarak aktarımında halk şiiri’ 

nin rolü ise büyüktür. 

Bu çalışmada, Âşık Edebiyatı Halk Şii-

rindeki tarihsel oluşum ve gelişim sürecinin 

incelenmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda 

Âşık Edebiyatının 13. yüzyıldan 20. yüzyı-

la kadar olan dönemsel süreci ve yaşayan 

önemli âşıklarla birlikte tablolaştırarak sınıf-

landırılmıştır. Resimlerle desteklenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Âşık Edebiyatı, 

Âşıklık Geleneği, Halk Şiiri. 
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ABSTRACT

The Minstrel Literature having been 

shaped with the accumulation of the cen-

turies sublimates the endeavor of reaching 

the absolute beauty and divine love with the 

sufi poetry. As it praises the beautiful sides 

of life, it also emphasizes the agonies of life 

dramatically. Revealing the historical pro-

cess of Anatolian people whose doctrines 

are hidden in social and individual lam-

poon, the Minstrel Literature also has pro-

vided opportunity to carry the verbal tradi-

tion until today. Those who take place in the 

Minstrel Literature and help to shape this 

cultural tradition are (folk poets) minstrels.

From past to present the minstrels have 

shaped the sorrows, joys, social values, 

faiths, advices and alike values of people 

and integrated them with the verbal culture. 

The role of the minstrels who quoting such 

themes, which are a part of life together with 

the existing culture, verbally to the genera-

tions to come is very significant.

In this study, it is aimed to research the 

historical formation and progress of Min-

strel Literature. In this context the periodic 

process of Minstrel Literature between the 

13th century and 20th century was studied 

and it was tabulated and classified with the 

living prominent minstrels and supported 

with the photographs and pictures.

Keywords: Minstrel Literature, Tradi-

tion of Minstrels, Folk Poetry.

GİRİŞ 

Toplumun geleneksel değerlerini de-

vam ettirebilmesi ve toplumsal düzenin sağ-

lanabilmesi için kültürel değerlerin önemi 

oldukça büyüktür. Bu nedenledir ki kültür, 

bir toplumun sahip olduğu bilgi, inanç, sa-

nat, ahlâk gelenek ve görenek gibi manevi 

değerlerin bütünü ve toplumsal yaşamanın 

bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Bu şek-

liyle kültürün, bir yandan toplumsal hayatı 

düzenlerken diğer yandan bu hayatı yön-

lendirmekte olduğunu söylemek doğru bir 

yaklaşım olacaktır. Bununla birlikte kültür; 

geçmişten günümüze süregelen davranış 

kalıplarının/kodlarının depolandığı, sak-

landığı ve aktarıldığı soyut bir kavram olup, 

toplumsal bir bellek olarak da kabul edile-

bilir.

Var olan kültürü kuşaktan kuşağa akta-

ran ve ona hayat veren ise halktır. Dolayısıy-

la halk, geçmişten günümüze toplumun her 

kesiminde yaşayan ve ortak kültür unsur-

ları bulunan insan ve insan topluluklarıdır 

(Aslan, 2008). Başka bir ifadeyle halk, belli 

bir gelenek içinde oluşmuş ve oluşan bu ge-

leneğin kendisine ait olduğunu kabul eden 

bir topluluk olmuştur. Geleneğin devam-

lılığını sağlayan bir diğer unsur ise sözlü 

kültürdür. Sözlü kültürün temelini oluştu-

ranlar ve Halk Edebiyatı içinde önemli ana 

başlıklardan bir kaçı olanlar, hiç kuşkusuz 

Âşık Edebiyatı, Âşıklık Geleneği ve âşıkların 

sözlü geleneği olan Halk Şiiri’dir. Halk 

Edebiyatı’nın büyük bir bölümünü kapsa-

yan ve belli bir icrası, yerleşmiş bir geleneği 
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olan âşık edebiyatı, kökeni, dini ve milli bir 

geçmişe uzanan; sözlü, yazılı ve elektronik 

kültür dairesi içerisinde değişim ve dönüşü-

me uğrayan; kendisinin veya başkalarının 

şiirlerini saz eşliğinde çalıp okuyan ya da 

halk hikâyeleri anlatan ve Âşık adı verilen 

saz şairlerinin oluşturduğu edebiyattır. Âşık 

edebiyatı, var olduğu dönemden günümü-

ze kadar güçlü temsilcilerini yetiştirmiş 

özellikle 16. yüzyılda yetiştirdiği âşıklarla 

halkın şiir anlayışına ve zevkine yön veren 

bu edebiyat, 19. yüzyılda zirveye ulaşmıştır. 

Halk kültüründe önemli bir yer teşkil eden 

Âşıklık Geleneği ise, yüzyılların birikimin-

den süzülerek biçimlenmiş, belirli kuralları 

olan, şiirin kalıcı ve etkileyici özelliğinden 

yararlanarak kuşaktan kuşağa aktarılan bir 

değerler bütünüdür. Bu sebepledir ki âşık 

edebiyatı, âşıklık geleneğinin oluşmasında 

ve bu gelenek içinde yetişen âşıkların şekil-

lenmesinde geçmişten günümüze kaynak-

lık etmiş ve kültürel mirasın gelişmesinde 

önemli bir rol oynamıştır (Artun, 2011). 

Bu çalışmada Âşıklık geleneği ile ilgili 

olarak 13.yüzyıldan 20. yüzyıla kadar olan 

dönemlerin tablosal veriler açısından dağılı-

mı yapılarak sınıflandırma yoluna gidilmiş-

tir. 

1. ÂŞIK EDEBİYATI’NIN 

OLUŞUM VE GELİŞİM SÜRECİ

Halk kültürünün en önemli yapı taş-

larından birini oluşturan Âşık Edebiyatı 

geleneği, Orta Asya’dan Anadolu’ya geliş 

sürecinde, sosyo-kültürel yapının toplum 

üzerindeki etkisiyle zamanın süzgecinden 

geçerek günümüze kadar ulaşmış ve halk 

şiirinin etkisiyle toplum üzerinde şekillen-

dirici bir yanı olduğu, yapılan araştırmalar 

sonucunda görülmüştür (Artun, 2011). Âşık 

Edebiyatına ilişkin süreçten bahsetmeden 

önce, ozan ve âşık kavramları ile bunların 

tarihsel boyutlarına kısaca değinmek yerin-

de olacaktır.

Ozan kavramına ilişkin birçok müzik 

içerikli ansiklopedide, Oğuz Türklerinin 

şair-çalgıcılara verdiği ad olarak bahsedil-

mektedir. Ancak kökü ve nasıl türetildi-

ği bilimsel olarak açıklanamayan “ozan” 

sözcüğünün, çeşitli Oğuz boyları arasında 

kopuzla türkü söyleyen ve oğuz destanla-

rı okuyan halk sanatçıları için kullanıldığı 

yapılan araştırmalarla bilinmektedir (Say, 

2005). İlgili çalışmasında Albayrak (2007), 

“Fuat Köprülüye göre “ozan” sözcüğü kö-

keni bakımından tartışılmakla birlikte, İbn 

Mühennâ lügatinde yer alan ozmak (önce 

gelmek, ileri geçmek) fiili, ozgan (koşuda bi-

rinci gelen köpek) ve ozuş (kurtuluş) kelime-

leriyle ilgili olduğunu, Oğuz Türkçesi’nde 

“g” sesleri düştüğünden ozan kelimesinin 

‘oz-gan, oz-an’ şeklinde oluştuğunu ileri 

sürmüştür” ifadesini kullanmıştır. Ayrı-

ca Albayrak (2007), Ozanın Oğuz Türkleri 

arasında “saz şairi” anlamında kullanıldı-

ğını ve bunu Dede Korkut Kitabı’nda ge-

çen, “At ayağı külüg, ozan dili çevük olur” 

cümlesinden anlaşıldığını dile getirmekte-

dir. İslamiyet’ten önceki süreçlerde ozan, 

oyuncu, hekim, şarkıcı ve çalgıcı misyonuna 

sahip iken sonraları şiir üreten, şiir okuyan, 
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bu şiirleri çalgılarıyla melodi üreterek söyle-

yen saz şairi olarak benimsenmeye başlan-

mış olduğu bilinmektedir. Bu saz şairlerine, 

çeşitli Türk kavimleri tarafından ayrı adlar 

verilmiştir. “Altay Türklerinin “Kam”; Kır-

gızların “Baksı (Bakşı)”; Yakutların “Oyun”; 

Tonguzların “Şaman”; Oğuz Türklerinin 

“Ozan” dedikleri yapılan araştırmalar sonu-

cunda tespit edilmiştir (Heziyeva, 2010).

Artun (2011) biraz daha detaya inerek, 

Âşıklık Geleneğini temsil eden ozan-baksılar 

hakkındaki verilerin M.S. 5. yüzyılın ilk 

yarısı olan Hun dönemine ait olduğunu 

dile getirmektedir. Bununla birlikte Artun 

(2011) ozanlarla ilgili olarak, göçebe Oğuz 

topluluklarında kopuz eşliğinde destan, 

türkü okuyan yarı kutsal kişiler olduklarını 

ve Atilla’dan itibaren, eski Türk orduların-

da hükümdarların yanı başında ozanların 

bulunduğunu ve bu incelemenin Latin kay-

naklarından tespit edilmiş olduğunu yaptı-

ğı çalışmada dile getirmektedir. 15. yüzyılın 

ortalarına kadar Selçuklu ordularında bulu-

nan ve Anadolu Türk Beylerinin sarayların-

da yer alan ozanlar, zamanla bu kelimeden 

sıyrılarak “âşık” kavramının oluştuğunu 

Fuat Köprülü, yapılan araştırmalarla orta-

ya koymaktadır. Diğer bir yandan Kabaklı 

(2008), “ozan” kelimesinin, 14. yüzyıldan 

sonra saz şairlerine ait bir anlam olmaktan 

çıkarak “boşboğaz, geveze” anlamlarına 

gelmeye başladığını, süreç içerisinde ise şa-

irlerin “âşık” kavramını benimsediğini dile 

getirmektedir. Aslan (2008) ise bu konuya 

şöyle açıklık getirmiştir; “Oğuzca, “önce 

gelmek”, “öne gelmek” anlamlarına gelen 

ozan sözcüğü, daha sonra anlam değişik-

liğine uğrayarak kopuzla türkü söyleyen 

halk şairleri için kullanılmıştır”. 15. yüzyıl-

dan sonra, “ozan”ın yerini “aşık” kavramı 

almıştır.

Tarihten günümüze birçok farklı anlamı 

içinde barındırmış olan “âşık” kavramını ile 

ilgili Şenel (1997-98), şunları söylemekte-

dir; “Âşık, seven kimse demektir. Bu sevgi 

dünyevi, yani maddidir.” Tasavvufi mana-

da âşık, Allah’a âşık olmuş gibi bağlı olan, 

Allah’ın cemali ve celali sıfatlarına tutkun 

olan kimsedir. Bu aşk ise manevidir. Ede-

biyatta ise âşık, saz çalabilen, irticalen şiir 

söyleyebilen, atışabilen, çoğu zaman gezgin 

olan ve bir ustaya bağlı kişidir.” Diğer yan-

dan Artun (2011), “âşık” kavramını şöyle ta-

nımlamaktadır; “Anadolu’da aşık adına 13. 

yüzyıldan sonra rastlamaktayız. Türkçede 

“ışık”, Arapçada “seven” ve “gönül” anla-

mına gelen “âşık” sözcüğü, önceleri İslami 

şiirler söyleyen şairler tarafından kullanıl-

maya başlanmış, daha sonra saz şairlerinin 

hepsi “âşık” adını almışlardır.” Veled Çelebi 

(Dizdaroğlu, 1969) ise, “ışk” ve “âşık” söz-

cüklerinin Türkçede yer alan “ışık” sözcü-

ğünden geldiği düşüncesindedir. 

2. ÂŞIK EDEBİYATI VE 

TARİHSEL SÜRECİ

Âşık Edebiyatı hiç kuşkusuz, Türk kül-

türünün en önemli yapı taşlarından birisini 

oluşturmuş ve çağlar boyu toplumun ortak 

kültürünü ortaya koyarak önemli bir kurum 

olmuştur. Bu kurum, ozan-baksı geleneğinin 
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İslamiyet’ten sonra oluşan tasavvufi düşün-

ce ve Osmanlı’daki yaşam biçiminin kabul-

leriyle doğmuştur. Diğer bir taraftan Aşık 

Edebiyatıyla ilgili Akalın (1983), Asya’da, eli 

kopuzlu ozanların başlattığı ulusal bir şiir 

geleneği olduğunu ifade etmektedir. Önce-

leri dini-tasavvufi halk edebiyatı olarak ge-

lişen bu kültür, 15. yüzyıldan sonra sosyo-

kültürel yapıyla birlikte yeni bir oluşum 

içerisine girmiş, köyde, kırsal bölgelerde, 

orduda… vb. âşık edebiyatı adı verilen bir 

gelenek oluşmaya başlamıştır. Bu gelenek, 

her bölgenin yöresel kültürü, yaşam koşul-

ları, dili ve beğenisiyle meydana gelmiştir.

Âşık Edebiyatının tarihsel sürecine ba-

kıldığında araştırmalar sonucunda görü-

lüyor ki yaklaşık 12. yüzyılda tekke edebi-

yatıyla bütünleşip ardından yavaş yavaş 

şekillenerek tekke edebiyatından ayrılan ve 

15. yüzyılın sonlarına doğru halk kitlelerine 

ulaşıp, âşık edebiyatı adıyla günümüze ka-

dar süren bu gelenek, sayısız âşık’ı bünye-

sinde barındırmıştır. Daha iyi anlayabilmek 

için aşağıda dönemin âşıklarına, ozanlarına 

ve tarihsel gelişim sürecine değinilip, kro-

nolojik açıdan tablo oluşturulacaktır.

İlk Türk tarikatı olarak Türkistan’da Ah-

met Yesevî önderliğinde ortaya çıkan “Yese-

vilik” halk kitlelerine İslâmî bilgiyi, ahlâkı, 

tasavvufun gerektirdiği şekliyle prensipleri 

öğretmek amacıyla Ahmet Yesevî ve hali-

feleri bu görevi üstlenmişlerdir. Yesevîlik 

anlayışıyla birlikte 11. yüzyıldan itibaren 

bu düşünceye bağlı olan ozan ve dervişle-

rin Anadolu’ya yerleştiklerini kitabında dile 

getiren Artun (2011), 11. yüzyılın sonlarına 

doğru Mevlevîlik ve Bektâşîlik adı altın-

da Anadolu’da iki tarikat etrafında kollar 

oluşturup tekkelerini kuran dervişlerin, 

Anadolu’ya yayılarak bu iki tarikatın halk 

tarafından kabulünü sağlamaya çalıştık-

larını da ortaya koymuştur. Bu iki tarikat 

arasında Mevlevîlik daha çok üst tabakaya 

yani aydın kesime seslenirken, Bektâşîlik 

ise, daha çok halka yani az eğitimli kitlelere 

seslenmektedir. 

13. yüzyıldan itibaren bu akım, 

Anadolu’da halk arasında hızla yayılmaya 

başlamıştır. Bu yüzyılda Anadolu’da dinî-

tasavvufî akımın temelini oluşturanlar ve bu 

düşünce sistemini geniş kitlelere duyurma-

yı başaranlardan Şeyyad Hamza, Mevlâna 

Celâleddin Rûmi, Yunus Emre, Hacı Bektâşı 

Veli, Abdal Musa, Kaygusuz Abdal, Viranî, 

Hacı Bayram Veli, Pir Sultan Abdal… gibi 

büyük şairler yetişmiş ve âşık edebiyatı ge-

leneğinin oluşmasına kaynaklık etmişlerdir.

13.Yüzyılda Yaşamış Tasavvufî Halk Edebiyatının 

Önemli Öncüleri
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13.yüzyılın başlarında Moğol istila-

sından kaçarak Anadolu’ya gelenlerin, 

Orta Asya’dan bilhassa Horasan’dan gelen 

Türkmen şeyh ve dervişler olduğunu ve 1. 

Alâaddin Keykubat döneminde başlayan 

tekke ve tarikatlarda yetişen birçok sufi şai-

rin etkisiyle de var olan düşüncenin yayılma-

ya başlandığını Artun (2011) bu şekilde dile 

getirirken, Aslan (2008) ise, 11. yüzyıldan 

itibaren şeyh ve dervişlerin, Türkistan ve 

Horasan’dan Anadolu’ya gelmeye başladık-

larını ve burada sufilerin kurdukları birçok 

tarikat ve tekkelerde yetişen şairlere, tasav-

vufi düşüncenin yayılması konusunda yar-

dımcı olduklarını söylemiştir. Ayrıca Artun 

(2011), tasavvuf düşüncesini halk kitlelerine 

yaymak fikrinden dolayı dinî-tasavvufî şiir-

lerin, eserlerin Oğuz Türkçesi edebiyatıyla 

kendini göstermeye başladığını ve artık oza-

nın sazıyla şiiriyle halkın duygularına tercü-

man olan Alevî-Bektâşî kültürünün doğdu-

ğunu ve böylelikle bu kültürün, Anadolu’da 

Türk diliyle oluşan edebiyatın, kırılma nok-

tasını da beraberinde getirdiğini dile getir-

miştir. Bu yüzyılın önemli şairleri şu şekilde 

sıralanmaktadır: Mevlâna Celâleddin Rûmi, 

Taptuk Emre, Yunus Emre, Hacı Bektâşı 

Veli, Şeyyad Hamza, Sultan Veled, (Oğuz 

ve diğerleri, 2011). 

Alevi-Bektaşi Şiir Geleneğinin Önemli 

Temsilcilerinden Kaygusuz Abdal

14. yüzyıl da Türkçenin yaygın bir şe-

kilde kullanılmaya başlanılmasıyla birlikte 

mesnevî tarzının daha çok dînî, tasavvufî 

eserlerle zenginleşmeye başladığı görül-

mektedir. Bu yüzyılın âşık edebiyatında dil 

açısından bir ayrışma dönemi olduğu söy-

lenebilir. Dönemin önde gelen şairlerinden 

Âşık Paşa’nın, Anadolu’da yaşayan halka, 

tasavvufu öğretmek için yazdığı 12 bin be-

yitlik “Garipname”, tamamıyla tasavvu-

fu konu alan “Vasfıhal”, “Fakrname” gibi 

mesnevî tarzda şiirler yazdığı görülmekte-

dir. Ayrıca bu dönemde İran edebiyatından 

etkilenerek yazılmış birçok dini içerikli eser, 

araştırmalar sonucunda ortaya çıkmıştır. 

Bu eserlerden birkaçı; “Kesikbaş Hikâyesi, 

Ejderha Destanı, Güvercin Hikâyesi, Mu-

hammed Destanı, İsmail Destanı, İbrahîm 

Destanı, Maktel-i Hüseyin, İbrahîm Edhem 

Destanı, Muhammed Hanefi Cengi”dir (Ar-
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tun, 2011). Bu yüzyılın önemli şairleri şu 

şekilde sıralanmaktadır: Kaygusuz Abdal, 

Abdal Mûsa, Âşık Paşa, Sait Emre, Gülşehrî, 

Kadı Dariri, Elvan Çelebi, Rabguzî (Oğuz ve 

diğerleri, 2011).

Bir Halk Âşığı Minyatürü

15. yüzyıl, ilk yarısından sonra, Tekke 

edebiyatının önemli bir kolu olan Bektâşî 

edebiyatı, fikir ve eğilimleri açısından âşık 

edebiyatının vazgeçilmez yapıtaşını oluş-

turmuştur. Bundan dolayıdır ki dönemin 

Yeniçeri Ocağı, Bektâşî edebiyatını benim-

semiştir. Zamanla bu ocakta yetişen âşıklar, 

tasavvuf içerikli şiirlerin yerine, özgür bir 

şekilde şarabı, sevgiliyi konu alan şiirler 

oluşturmaya başladığı görülmektedir. 

Âşık Edebiyatı, sade dil ve hece ölçü-

süne dayanan şiir tekniğini saz ve söz eşli-

ğinde bütünleştirerek gelişimini günümü-

ze dek sürdürmüştür. 15. yüzyıldan sonra 

“ozan”lık kavramının yerini “âşık”lık kav-

ramı almıştır ve böylelikle âşık edebiyatı ve 

onun oluşumunu sağlayan âşıklar, var olan 

bu geleneği geliştirip geniş kitlelere yayarak 

hafızalardan silinmeyecek güzel örnekler 

vermeye başlamıştır. Fakat Âşık edebiyatı-

nın ilk örnekleri ile ilgili yeterli bilgi bulun-

mamaktadır. Bu durum, sağlıklı değerlen-

dirme yapmamızı engellemektedir (Artun, 

2011). 

Âşık edebiyatının geleneksel bir yapı ve 

kişilik kazanması ise 16. yüzyıl ortalarında 

geliştiği bilinmektedir. Dönemin ilk yarısın-

da daha çok tekke tasavvuf edebiyatı şairleri 

yer almaktadır. Bu yüzyılda önemli şairler 

şu şekilde sıralanmaktadır: Ozan, Bahşî, Eş-

refoğlu Rûmi, Hacı Bayram Velî, Akşemsed-

din, Süleyman Çelebi, Kemal Ümmî, Emir 

Sultan, Ruşenî, İbrahim Tennurî, Muhiddin 

Dolu, Yazıcıoğlu Mehmet (Oğuz ve diğerle-

ri, 2011).

Pir Sultan Abdal
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16. yüzyıldan itibaren halk kültürü ve 

âşık edebiyatının temelleri atılmış ve yazılı 

kaynaklarla gelecek kuşaklara aktarımı bu 

şekliyle başlamıştır. 16. yüzyıl bir yönüyle 

halk şiirinin hazırlık aşamasını oluşturmak-

tadır. Bu dönemdeki âşık edebiyatı ürünleri-

ne bakıldığında halk dilinin kullanıldığı gö-

rülmektedir. Halk dilinin yanı sıra dönemin 

bazı âşıkları adlarının başına “kul” lakabını 

da kullandığı bilinmektedir. Bu durumun 

tasavvufun, özellikle de Bektaşiliğin etkisiy-

le olduğu Artun (2011), tarafından dile geti-

rilmiştir. 

Bu dönemdeki şiir geleneğinin önemli ta-

şıyıcıları veya âşıkları genellikle hece ölçüsü-

nü kullanmışlardır. Eğitimli olanlar ise aruz 

ölçüsünden şiirler söylemişlerdir. 16. yüzyılın 

sonlarına doğru bakıldığında ise, âşık edebi-

yatının yavaş yavaş etkisini yitirerek, divan 

edebiyatı ve dini tasavvufi halk edebiyatının 

etkisine girmeye başladığı görülmektedir. 16. 

yüzyılın önemli âşıkları şu şekilde sıralana-

bilir: Kul Mehmed, Öksüz Dede, Köroğlu, 

Pir Sultan Abdal, Hayali, Oğuz Ali, Bahşi, 

Hüseyni, Usuli, Kanberoğlu, Dalışman, Baba 

Süleyman, Geda Muslu, Çırpanlı, Armudlu, 

Kul Çulha, Karacaoğlan…

Van’da Bir Çalgıcı Kahvesi’nde Müzik İcra Eden Âşıkların Gravürü

17. yüzyıla gelindiğinde âşık edebiyatı-

nın daha çok belirginleştiğini ve bu anlam-

da gelişimini tamamladığı görülmektedir. 

Bu yüzyıl aşık edebiyatının güçlü temsilci-

lerini ortaya çıkaran ve altın çağını yaşayan 

bir dönem olarak da nitelendirilmektedir. 

Âşıklar bu yüzyıldan sonra “geleneksel âşık 

gezileri” adı altında köy köy diyar diyar 

dolaşarak seyahatlerini gerçekleştirmişler 

böylelikle âşık edebiyatının gelişmesine ve 

günümüze ulaşmasına büyük katkıda bu-

lunmuşlardır. Bu dönemde âşık edebiyatı, 

farklı kitlelere yayılarak ilgi alanını genişlet-

miş, âşık kahvehanelerinin ve fasıl geleneği-

nin oluşmasını sağlamıştır. Görülüyor ki dö-

nemin kültürü, bir yandan sade halk diliyle 
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şiirler sunan önemli âşıklarla, diğer taraftan 

dîvan edebiyatının etkisinde kalıp aruz tar-

zında örnek şiirler sunan Âşık Gevheri ve 

Ömer örnekleriyle gelişmiştir. 17. yüzyılın, 

her iki edebiyat türünü içinde barındırarak, 

âşık edebiyatının genişleme ve yayılma çağı 

olduğunu gösteren bir sürecin ürünü oldu-

ğu yapılan araştırmalarla görülmektedir. 

Dönemin önemli âşıkları şu şekilde sı-

ralanabilir: Temaşvarlı (Gazi) Âşık Hasan, 

Kâtibi, Âşık, Kayıkçı Kul Mustafa, Âşık 

Ömer, Gevherî, Kuloğlu, Üsküdarî, Dede-

moğlu, Âhû Dede, Kul Nesimî, Seyyahî, Kul 

Muslu, Memikoğlu, Yamak, Keşfî, Mecnûn, 

Kul Deveci, Kâmil, Benli Ali, Âşık Ali, Der-

viş Ali, Âşık Halil, Eroğlu, Piroğlu, Köroğ-

lu, Şah Bende, Demircioğlu, Afife Sultan, 

Ercişli Emrah, Öksüz Âşık, Sun’î, Şahioğ-

lu, Üsküdarî Yazıcı, Edhemî, Gedaî, Hakî, 

Şermî, Taşbaz Ali, Tûrabî…

Müzik İcra Eden Kadın Âşık Kartpostalı

18. yüzyılda ise, Âşık edebiyatı gerileme 

sürecine girmiştir. Fakat dönemin âşıkları 

dîvan şairlerine rağmen, daha sosyal, daha 

güncel daha etkili konuları ele alan şiirler 

yazmışlardır. Diğer yandan bu dönemde 

âşıklık geleneğinin fazlaca yaygınlaştığını 

söylemek mümkündür. Öyle ki kahveha-

neler, panayırlar, meyhaneler gibi halkla 

iç içe olan mekânlarda, ellerinde sazlarıyla 

şiirlerini söyleyen âşıklara rastlanmaktadır. 

Ayrıca bu dönemin, kadın âşıkları da içinde 

barındırmış bir dönem olduğunu söylemek 

mümkündür. Dönemin ilk kadın âşığı di-

yebileceğimiz Güzide Ana’nın, 18. yüzyılın 

ikinci yarısında yaşadığını dile getiren Ulu-

soy (1988), gelenekleri ve şiiri küçük yaşlar-

dan itibaren babası Feyzullah Çelebi’den ve 

Hacı Bektaş dergâhındaki öteki ileri gelen-

lerden öğrendiğini söylemektedir. Bununla 

birlikte Kâtibî mahlasıyla da bilinen Güzide 

Ana, iyi bir eğitim görmüş ve bunu şiirlerin-

de dile getirmiş bir kadın âşıktır. Diğer bir ta-

raftan Ulusoy (1988), haksızlığa tahammülü 

olmamakla birlikte, fakir görüntüsüyle hal-

kın yanında olduğunu ve var olan gelirini 

yoksul halka verdiğini dile getirmektedir.

Ayrıca bu dönemde âşıkların değeri, 

her kesim tarafından bilinmeye başlanmak-

ta fakat önemli âşıkların yetişmediği görül-

mektedir. Bu konuda Oğuz ve diğerleri’nin 

(2011), yaklaşımı ise şöyle: “XVII. yüzyılda 

başlayan klasik edebiyata özenme hareketi, 

XVIII. yüzyılda daha ileri bir düzeye ulaş-

mıştır. Şairlerin büyük bir kısmının ortaya 

koyduğu bu eğilim, asıl kendi tarzlarından 

uzaklaşmayı da beraberinde getirmiştir. 

Yani âşıklar, kendi tarzlarının dışına çıktık-

ları için asıl alanlarını boş bırakmışlar, fakat 

etkisi altında kaldıkları veya özendikleri 
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klasik şiirde de yeterince başarılı olamamış-

ladır. Bu yüzyıldaki âşık sayısının fazlalı-

ğına rağmen güçlü temsilci yetişmemesi-

nin önemli nedenlerinden biri olarak bunu 

söyleyebiliriz.” şeklinde ifade eder. Ayrıca 

bu yüzyılda medrese öğrenimi gören ve bu 

çevrelere giren eğitimli âşıklar görülmekte-

dir. Dönemin öğrenim görmüş âşıklarının, 

klasik şiir tarzını benimsedikleri bilinmek-

tedir. 

Bu yüzyılın önemli âşıkları şu şekilde sı-

ralanabilir: Güzide Ana (Kâtibî), Ravzî, Âli, 

Hoca oğlu, Hükmî, Kâtibî, Derviş Mûsa, Ka-

basakal Mehmet, Levnî, Vartan, Nuri, Abdî, 

Âşık Sadık, Civan Ağa, Mecnûni, Kâmil, Âşık 

Halil,Âşık Said, Derûni, Samîmi, Reisoğlu, 

Âşık Ali, Âşık Nigarî, Âşık Kürşâdi, Âşık 

Süleyman, Âşık Bağdadî, Âşık Budala, Ha-

san Dede, Derviş Mehmed, Kütahyalı Sırri, 

Azbi, Şükri,Tamburî, Mustafa Çavuş, Şam’î, 

Nakdî, Seferlioğlu, Mağribîoğlu, Kara Ham-

za, Âgah, Âgahî, Âşık Ahmed, Âşık Nuri, 

Âşık Ravzî, Âşık Sadık, Hocaoğlu Kuymetî, 

Mahdûmî, Rıza Şermî, Talibî …

        

19.yüzyılda Urfa Yöresinde Saz Çalan Alevi 

Aşığını Yansıtan Bir Resim

19. Yüzyılda İstanbul’da Saz Çalan Bir Alevi 

Âşık

19. yüzyılda toplumsal değişim ve geli-

şim süreci, var olan âşık edebiyatının gerile-

mesine ve gelenekten uzaklaşmasına sebep 

olmuştur. Bu yüzyılda, divan edebiyatının 

gelişimi günden güne artarak âşık şiir ge-

leneğinin divan edebiyatından etkilenmeye 

başladığı ve böylelikle halk kitlelerinden ve 

halk beğenisinden zamanla uzaklaştığı gö-

rülmeye başlanmıştır. Dönemin âşıklarının 

çoğu okur-yazardır. Âşıklar bazı önemli şa-

irlerin (Âşık Ömer, Gevheri gibi) etkisinde 

kalarak, hece ölçüsü yerine aruz ölçüsünü 

ve divan şiirlerinin nazım şekillerini kullan-

maya başlamışlardır. 19. yüzyılda oluşan en 

önemli gelişmelerden birisi de, batıya açılma 

olgusuyla birlikte toplumun sosyo-kültürel 
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yapısını belirleyen kurumları da derinden 

etkilemesi olmuştur. Ayrıca matbaanın yay-

gınlaşmasıyla yazılı kültürün oluşması, âşık 

edebiyatı geleneğinin en önemli yapı taşı 

olan sözlü kültür ortamının sarsılmasına se-

bep olmuştur. 

Bu yüzyılda yetişen önemli âşıklar şu 

şekilde sıralanabilir: Arife Bacı, Âşık Şem’i, 

Âşık Şenlik, Âşık Tahirî, Bayburtlu Celalî, 

Bayburtlu Zihnî, Ceyhunî, Dadaloğlu, Deli-

boran, Dertli, Erzurumlu Emrah, Âşık Gedaî, 

Âşık Hızrî, Âşık Zileli Kamilî, Âşık Kusurî, 

Âşık Meslekî, Âşık Minhacî, Âşık Muhibbî, 

Âşık Ruhsatî, Âşık Serdarî, Âşık Seyranî, 

Silleli Sururî, Âşık Sümmanî, Tokatlı Nuri, 

Âşık Tıflî, Âşık Bezmi, Âşık Devamî …

   

   
20.Yüzyılın En Önemli Halk Ozanlarından 

Âşık Veysel

20.Yüzyılın Bir Diğer En Önemli Halk Ozanla-

rından Daimi

20. yüzyılda ise artık âşıklık geleneği 

eski önemini yitirmeye başlamış, kitle ileti-

şim araçlarının ortaya çıkması, sanayileşme-

nin ilerlemesi, tekke ve medreselerin kapa-

tılmasıyla birlikte âşıklar, kentleri terk ede-

rek, gelişmenin az olduğu bölgelere gitmeye 

başlamışlardır.

20. yüzyılın ortalarına doğru, batı’nın 

etnomüzikoloji’ye verdiği önemle, âşık ede-

biyatının yeniden canlanmaya başlandığı 

görülmektedir. Bu dönemle birlikte dil sa-

deleşmeye başlamış, hece ölçüsüyle âşıklar 

şiirlerini söylemişlerdir. Var olan kitle ileti-

şim araçlarıyla birlikte âşıklar bu geleneksel 

kültürü halka ulaştırmayı başarmışlardır. 

Bu yüzyılda yetişen en önemli âşıklar şu 

şekilde sıralanabilir: Ali İzzet Özkan, Âşık 

Ferrahî, Âşık Mehmet Yakıcı, Âşık Veysel, 

Âşık Talibî, Âşık Meslekî, Âşık Emsalî, Se-

fil Selimî, Âşık İsmetî, Kul Gazi, Bayburt-

lu Hicranî, Davut Sularî, Âşık Efkarî, Âşık 

Gufranî, Kağızmanlı Hıfzı, Bayburlu Celalî, 

Yusufelili Huzurî, Habib Karaaslan, İlhamî, 

Posoflu Müdamî, Posoflu Zülalî, Racap Hıf-

zı, Nevcihan Özmerih, Sarıca Kız, Döne Sul-

tan, Şah Turna, Âşık Nurşah (Artun, 2011). 
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  ÂŞIK EDEBİYATI’ININ TARİHİ GELİŞİM TABLOSU

Y
Ü

Z
Y

IL

ÂŞIK EDEBİYATI’NIN DÖNEMSEL 
OLUŞUM SÜRECİ YAŞAYAN ÖNEMLİ ÂŞIKLAR

 1
3.

 y
y.

 Tasavvuf Edebiyatı halk arasında hızla yayılmaya 
başlanmıştır. Moğol istilasından dolayı Horasan’dan 
Anadolu’ya şeyh ve dervişler gelmiştir. Bununla bir-
likte tasavvuf edebiyatını yaymak için tekke ve tari-
katlarda şairler yetişmiştir. Tasavvuf şiirleri, Oğuz 
Türkçesi edebiyatıyla oluşmaya başlanmış ve şiirler, 
artık halkın duygularını ifade eden, saz ve sözle bü-
tünleştiren süreci doğurmuştur. Bu durum Alevi-
Bektâşi kültürünü oluşturmuştur. 

Mevlâna Celâlettin Rûmi, Yunus Emre, Hacı 
Bektâşı Veli, Şeyyad Hamza, Sultan Veled

14
. y

y.

Türkçenin farkındalığı bu dönemde daha çok hisse-
dilir olmaya başlamıştır. Diğer yandan Anadolu’da 
ve Anadolu dışında yeni tarikatlar kurulmuştur. 
Tekkelerin varlığı günden güne benimsenmiştir.

Kaygusuz Abdal, Abdal Mûsa, Âşık Paşa, 
Sait Emre, Gülşehrî, Kadı Dariri,  Elvan Çe-
lebi, Rabguzî

15
. y

y.

Alevî-Bektâşî kültürü tasavvuf edebiyatından sıyrı-
lıp, kendine özgü kurallarıyla içeriğini oluşturmaya 
başlamıştır. Halkın anlayabileceği sadelikte dil ve 
hece ölçüsü kullanılmıştır. Dönemin sonunda Ozan-
lık kavramından ziyade âşıklık kavramı benimsenme-
ye başlanmıştır. Bu dönemin sonundan itibaren âşık 
edebiyatı kültürü, kendini hissettirmeye başlamıştır. 
Fakat ilk dönemle ilgili bilgi bulunmamaktadır. İlk 
dönemde Tekke tasavvuf edebiyatı hakimdir.

Ozan, Bahşî, Eşrefoğlu Rûmi, Hacı Bayram 
Velî, Akşemseddin, Kemal Ümmî, Emir 
Sultan, Ruşenî, İbrahim Tennurî, Muhiddin 
Dolu, Süleyman Çelebi, Yazıcıoğlu Mehmet

16
. y

y.

Âşık Edebiyatı kültürü’nün oluşum dönemidir. Halk 
şiirinin hazırlık aşamasıdır. Dönemin aşıkları hece 
ölçüsüyle birlikte halk dilini kullanmışlardır. Bu dö-
nemin sonlarına doğru ise âşık edebiyatının  etkisi 
azalmıştır.

Kul Mehmed, Öksüz Dede, Köroğlu, Pir Sul-
tan Abdal Hayali, Oğuz Ali, Bahşi, Hüseyni, 
Usuli, Kanberoğlu, Dalışman, Baba Süley-
man, Geda Muslu, Çırpanlı, Armudlu,  Kul 
Çulha, Karacaoğlan…

17
. y

y.

Âşık Edebiyatı bu dönemde altın çağını yaşamakta-
dır. Âşıklar dolaşarak bu kültürü geniş kitlelere du-
yurmaya başlamıştır. Ayrıca kahvehane ve fasıl ge-
leneğinin oluşması sağlanarak her kesime ulaşmayı 
amaçlamıştır. Her iki edebiyatı da içinde barındırmış 
geniş kitlelere duyurmuştur. Bir diğer oluşum ise, bir 
kısım aşıkların askeri topluluklar arasından yetişmiş 
olmasıdır. 

Temaşvarlı (Gazi) Âşık Hasan, Kâtibi, Âşık, 
Kayıkçı Kul Mustafa, Âşık Ömer, Gevherî, 
Kuloğlu, Üsküdarî, Dedemoğlu, Âhû Dede, 
Kul Nesimî, Seyyahî, Kul Muslu, Memi-
koğlu, Yamak, Keşfî, Mecnûn, Kul Deveci, 
Kâmil, Benli Ali, Âşık Ali, Derviş Ali, Âşık 
Halil, Eroğlu, Piroğlu, Köroğlu, Şah Bende, 
Demircioğlu, Afife Sultan, Ercişli Emrah, 
Öksüz Aşık, Sun’î, Şahioğlu, Üsküdarî Yazı-
cı, Edhemî, Gedaî, Hakî, Şermî, Taşbaz Ali, 
Tûrabî ….
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18
. y

y.

Âşık Edebiyatının gerileme sürecidir. Bu dönemde 
âşıkların değeri bilinmekte fakat önemli âşıklar ye-
tişmemektedir. Aruz şiirleri oluşturan âşıkların art-
tığı görülmektedir. Kadın âşıklığın ilk temelleri bu 
dönemde atılmıştır.

Güzide Ana, Hoca oğlu, Hükmî, Kâtibî, Der-
viş Mûsa, Kabasakal Mehmet, Levnî, Vartan, 
Nuri, Abdî, Âşık Sadık, Civan Ağa, Mecnûni, 
Kâmil, Âşık Halil,Âşık Said, Derûni, Samîmi, 
Reisoğlu, Âşık Ali, Âşık Nigarî, Âşık Kürşâdi, 
Âşık Süleyman, Âşık Bağdadî, Âşık Budala, 
Hasan Dede, Derviş Mehmed, Kütahyalı 
Sırri, Azbi, Şükri,Tamburî, Mustafa Çavuş, 
Şam’î, Nakdî, Seferlioğlu, Mağribîoğlu, 
Kara Hamza, Âgah, Âgahî, Âşık Ahmed, 
Âşık Nuri, Âşık Ravzî, Âşık Sadık, Hocaoğ-
lu Kuymetî, Mahdûmî, Rıza Şermî, Talibî, 
Ravzî., Âli …

 1
9.

 y
y.

Sosyo kültürel yapının değişmesi ve gelişmesi 
Âşık Edebiyatı’nın gelenekten uzaklaşmasına neden 
olmuştur. Dönemin âşıkları okur-yazardır. Bu âşıklar 
artık hece ölçüsü yerine aruz ölçüsü kullanmaya baş-
lamışlardır. Bu dönemde matbaanın yaygınlaşma-
sıyla birlikte sözlük kültür ortamının azalarak, yazılı 
kültür ortamına zemin hazırlanmıştır.

Arife Bacı, Âşık Şenlik, Âşık Tahirî, Bayburt-
lu Celalî, Bayburtlu Zihnî, Ceyhunî, Dada-
loğlu, Deliboran, Dertli, Erzurumlu Emrah, 
Âşık Gedaî, Âşık Hızrî, Âşık Zileli Kamilî, 
Âşık Kusurî, Âşık Meslekî, Âşık Minhacî, 
Âşık Muhibbî, Âşık Ruhsatî, Âşık Serdarî, 
Âşık Seyranî, Silleli Sururî, Âşık Sümmanî, 
Tokatlı Nuri, Âşık Tıflî, Âşık Bezmi, Âşık 
Devamî,  Âşık Şem’i …

20
. y

y.

Kitle iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla birlikte 
âşıklık geleneğinin önemini yitirmeye başladığı bir 
dönemdir. Tekke ve medreselerin kapatılmasıyla 
kırsal bölgelere giden âşıklar, bu yüzyılın ortaları-
na doğru batının etnomüzikoloji’ye vermiş olduğu 
değerle birlikte bu gelenek tekrar canlanmıştır. Bu 
dönemde dil sadeleşmiş ve âşıklar  hece ölçüsünü 
tekrar kullanmaya başlamıştır.

Ali İzzet Özkan, Âşık Ferrahî, Âşık Meh-
met Yakıcı, Âşık Veysel, Âşık Talibî, Âşık 
Meslekî, Âşık Emsalî, Sefil Selimî, Âşık 
İsmetî, Kul Gazi, Bayburtlu Hicranî, Davut 
Sularî, Âşık Efkarî, Âşık Gufranî, Kağızman-
lı Hıfzı, Bayburlu Celalî, Yusufelili Huzurî, 
Habib Karaaslan, İlhamî, Posoflu Müdamî, 
Posoflu Zülalî, Racap Hıfzı, Nevcihan Öz-
merih, Sarıca Kız, Döne Sultan, Şah Turna, 
Âşık Nurşah …. 

3. ÂŞIKLIK GELENEĞİNİ 

OLUŞTURAN SOSYO-

KÜLTÜREL YAPI VE 

KURUMLAR

Tarihsel oluşum sürecinde var olan top-

lumun sosyo-kültürel yapısına bakıldığında 

görülüyor ki, bazı önemli kurumlarla, âşık 

edebiyatının devamı sağlanarak, günümüze 

kadar ulaştığı görülmektedir. Bu kurumlar-

dan birkaçı hiç kuşkusuz medreseler, tek-

keler, hanlar-kervansaraylar ve en önemlisi 

kahvehanelerdir. İslâmi kurallara uygun 

bilgilerin okutulduğu yer olarak bilinen 

medreseler, bu anlamda önemli bir kurum 

olmanın yarı sıra Âşık Edebiyatı kültürüyle 

de beslenmiştir. Tekkelerin, medreseler gibi 

İslâm uygarlığının ürünü olarak meydana 

geldiği ve sosyo-kültürel yaşamı etkileyerek 

şekillenmiş kurumlar olduğu bilinmektedir. 

Müritlerin tekke etrafında toplanarak, şeyh-

ler ve âşıklar aracılığıyla hoşgörüye dayalı 

olarak gerçekleşen bu kurum, halkın sağlam 

bir şekilde iletişim kurmasını amaçlamıştır. 
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Diğer yandan kervanların konakladıkları 

büyük hanlar olarak bilinen kervansaray-

lar, âşık edebiyatının nesilden nesile taşın-

masında rol oynamıştır. Kahvehaneler ise, 

âşık edebiyatı geleneğinin gelecek kuşak-

lara taşınmasında önemli bir yer teşkil et-

mektedir. İlk olarak 16. yüzyılın başlarında 

İstanbul’da açıldığı bilinen kahvehaneler, 

entelektüel kişilerin, bu kuruma gelmeleriy-

le birlikte yaygınlaşarak, her kesim tarafın-

dan tercih edilmeye başlanmıştır. Öyle ki bu 

kurum, sanatsal aktiviteleri de beraberinde 

getirmiştir. 

5. SÖZLÜ VE YAZILI KÜLTÜR 

SÜREÇLERİNE GENEL BİR 

BAKIŞ

Âşıklık geleneğinin devamını sağlayan 

bu kurumlar sözlü ve yazılı kültürle birlikte 

şekillenmiş, bu geleneğin günümüze kadar 

ulaşmasını sağlamıştır. Bu kültürün teme-

lini oluşturan önemli unsurlardan birisi hiç 

kuşkusuz geleneğin sözlü kültür ortamıyla 

doğmuş olmasıdır. Konuya ilişkin Artun 

(2011), sözlü kültürü şu şekilde tanımla-

maktadır; “İletişim esasına dayanan ve in-

sanların yazı, matbaa, elektronik araç gibi 

sesi, sözü ve bunların anlamlarını herhangi 

bir şekilde bir mekâna bağlayan teknolojiler 

kullanılmaksızın yüz yüze ve ses sese dayalı 

olarak iletişim kurdukları ortama “sözlü kül-

tür ortamı” denmektedir.” Diğer bir taraftan 

Irzık (1980), ise bu konuyla ilgili, toplumsal 

yaşamın her alanında bireylerin duygu, dü-

şünce ve davranışlarıyla birlikte geleneğe 

egemen olan bu kültürün, toplum biçimleri 

içinde doğmuş ve gelişmiş olduğunu ifade 

etmektedir. 

Sözlü kültürle birlikte oluşan ve Âşıklık 

geleneğinin devamını sağlayan bir diğer 

süreç ise, yazılı kültür ortamıdır. Bu kültür 

ortamında geleneğe ait kodlar artık hafıza-

larla değil, cönkler ve mecmualarla devam 

etmiş ve geniş kitlelere ulaşmıştır. 19. yüzyı-

lın, cönklerin ve mecmuaların en fazla yazıl-

dığı dönemi kapsadığını söylemek yapılan 

incelemeler ışığında mümkündür. Bu yüz-

yılda el yazmasıyla şekillenen aşık edebiyatı 

ürünlerinin bir kısmı halk hikayelerinden 

oluşmuştur. 20. Yüzyılın başlarında ise kitle 

iletişim araçlarının (radyo, televizyon, plak, 

kaset…vb) yaygınlaşmasıyla birlikte elekt-

ronik kültür ortamı doğmuş ve bu şekliyle 

âşıklık geleneği geniş kitlelere yayılarak, bu 

kültür ortamı, geleneğe yeni bir boyut ka-

zandırmıştır. 

6. ÂŞIK EDEBİYATI’NDA İÇERİK 

VE ŞİİRLERDEKİ ÖĞÜTSEL 

(DİDAKTİK) BOYUT 

Âşık Edebiyatı geleneği geçmişten gü-

nümüze incelendiğinde, bir başka önemli 

boyut olarak, Türk kültürünün tarihsel sü-

reci ve sosyokültürel yapısıyla birlikte, öğüt-

sel tarzda şiirlerin oluşması ve topluma ışık 

tutması konusunda çok önemli kaynaklar 

oluşturduğu ortaya çıkmaktadır. Bu konu-

yu irdelemeden önce öğüt kavramıyla ilgili 

birkaç cümle söylemek yerinde olacaktır. 

Öğüt kavramı genelde ders verme, var 

olan deneyimini aktarma, eğitim amaçlı, 
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eleştirel bakan, bazen öfkeyi içinde barındı-

ran, yanlış olduğu düşünülüp düzeltilmesi 

gereken bir davranış üzerine söylenmekte-

dir. Ayrıca taşlamayla arasında ince bir çiz-

gi olduğunu dile getirmek doğru bir tespit 

olacaktır. 

Âşık Edebiyatı’nın gelişmesine katkı 

sağlayan, toplumun sözcüsü olan âşıklar, 

halkın yaşayışından seçmiş olduğu konuları 

gene halkın diliyle anlatarak, güncel ve top-

lumsal olaylara seyirci kalmayıp, dostluk, 

kardeşlik, sevgi, nasihat gibi konulara deği-

nerek, öğütsel açıdan topluma ışık tutmak-

tadırlar. Ayrıca halk şiirlerini, içinde yaşa-

dığı kültür değerlerini, dönemin ve yaşamış 

olduğu toplumun gerçeklerini kendi bakış 

açısıyla sunmaktadırlar. Bu şekliyle âşıklar 

kimi zaman şiirlerinde, verdiği öğütlerle 

toplumu yönlendirmeye çalışmış, kimi za-

man ise toplumun isteklerini ve tepkilerini 

halkın sözcüsü gibi düşünerek dile getir-

mişlerdir. Bu nedenledir ki âşık edebiyatıy-

la birlikte oluşan öğütsel boyut, halkı aydın-

latarak bilinçlendirmeyi ve bilgilendirmeyi 

ilke edinmiştir (Artun, 2011).

7. HALK ŞİİRİ

Kültürel kimliğin oluşmasında ve olu-

şan kültürle geleneğin devamlılığının gele-

cek kuşaklara aktarılmasında yardımcı bir 

rol üstlenen halk kültürü ürünlerin, toplum-

ların sosyo-kültürel boyutunu ve var olan 

karakteristik yapısını belirlemede önemli 

bir etken olduğunu söylemek ve eldeki veri-

lerle birlikte bunun desteklendiğini dile ge-

tirmek doğru bir tespit olacaktır. Bu doğrul-

tuda toplumsal kültürün var olan değerle-

rini oluşturan edebi eserlerin ise, toplumun 

yaşam biçimini yansıtan değerler bütünü ol-

duğunu söylemek gerekmektedir. Böylesine 

değerli, toplumu şekillendirici ve var olan 

etkisi ile halk kültürü ürünlerinin en önemli 

yapı taşlarından biri olduğu düşünülen halk 

şiiri, insanların geçmişten günümüze var 

olan duygu ve düşüncelerini, gelenek ve gö-

reneklerini, eğitim ve öğretimlerini ve daha 

nice sosyo-kültürel boyutun farkındalıkları-

nı sağlayan bir kültür olmuştur. Geçmiş ve 

günümüz arasında bir köprü oluşturan bu 

kültürde görülüyor ki, duygu ve düşünceler 

halkın anlayabileceği bir dille yazılıp, kolay-

lıkla hafızalarda kalabilecek kafiyelerle, ge-

rek yaratıcısı bilinen kişisel şiirler, gerekse 

sahibi unutulup anonim ifadesini kazanmış 

şiirler, asırlardır babadan oğula, anadan kıza 

sözlü gelenek kültürüyle aktarılıp günümü-

ze kadar ulaşmıştır. Bu durum, hem kültür 

zenginliğini hem de Türk dilini bugüne ka-

dar taşımıştır (Yılar, 2007). 

Halk şiiri geleneği, Türk kültürünün 

tarihi süreçteki görünümüyle birlikte, bu 

süreç içerisinde paralel olarak değişmesi 

ve gelişmesiyle günümüze kadar ulaşmış-

tır (Artun, 1995). Bu gelenek, sosyo-kültürel 

boyutuyla birlikte irdelendiğinde görülüyor 

ki, halk şiirleri içerisinde bireysel konular 

ağırlıklı olsa da halkı aydınlatan, yol göste-

rici yanıyla toplumu eğiten ve öğreten halk 

şiirlerinin, bu yönüyle farkındalık sağladığı-

nı söylemek gerekmektedir. (Yılar, 2007). 

Halk şiirlerinin günümüze kadar ulaş-

masını sağlayan, oluşturdukları şiirlerle 
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halka eğitici ve öğretici boyutta yaklaşan 

âşıklar, toplum içinde birer öncü ve yol gös-

terici olmuşlardır. Bu yüzden âşıklar şiirle-

rinde, toplumun geleneğini, ahlâkını, kültü-

rel yapısını pekiştirerek, halkın eğitilmesin-

de yardımcı olmuşlardır (Akkaya, 2010). 

SONUÇ

Geçmişten günümüze süre gelmiş olup, 
sosyo-kültürel yapısıyla birlikte çağlar boyu 
toplumun dokusunu şekillendirmiş bunun-
la birlikte kültürel mirasımızın oluşumuna 
katkı sağlamıştır Âşık Edebiyatı. Bu edebi-

yatın en belirleyici unsurlarından biri olan 

Alevi-Bektâşî edebiyatı, her ne kadar dö-

nemler arası inişli çıkışlı süreçler yaşamış 

olsa da, özgün edebiyat anlayışıyla Âşıklık 

Geleneği, gelecek kuşaklara aktarımı konu-

sunda önemli bir rol üstlenmiştir. 

Alevi-Bektâşî edebiyatı sözlü kültürün 

bir ürünüdür. Öyle ki bu kültür, söz söyle-

me, söyleyeni dinleme, dinleneni tekrarla-

ma, tekrarladığını yeni şiirlere yansıtmaya 

yönelik en etkin öğrenme yöntemidir. Sözlü 

kültürle yaşayan insanlar bu yöntem saye-

sinde pek çok şeyi bilmekte, unutmamakta-

dır. Alevi-Bektâşî halkı da bu kültürel akta-

rımın öncüsü olmuş, sazla, sözle ve müzikli 

ibadetle destekleyerek günümüze kadar 

ulaşmasını sağlamıştır. Bu kültürün oluşum 

sürecini bizlere yansıtıp, sözlü geleneğin 

devamlılığını ve gelecek kuşaklara aktarı-

mını sağlayan âşıklar, bu kültürün temel 

taşını oluşturmaktadır. Alevi âşıklar ise bu 

geleneğin başında gelmektedir. Alevi âşığı, 

toplumun alıştığı bildiği basit anlatım kalıp-

larını kullanan, ayrıca halkın düşünüp ifade 

edememesiyle birlikte bu görevi doğaçlama 

yöntemle özlü bir şekilde şiirlerini toplu-

ma sunan kişi olmuştur. Öyle ki bu âşıklar, 

Alevi-Bektâşî kültüründe kutsal kabul edil-

miş birer düşünür ve hatta velî sayılmıştır. 

Konuyla ilgili olarak, âşıkların çoğunluğu-

nun Alevilerden oluştuğunu Onatça (2007) 

kitabında; “Clarke’ın Sûfi müziğini incele-

yen During’den aktardığına göre, âşıkların 

çok büyük bir bölümünün Alevi-Bektâşî kö-

kenli olması, Alevi-Bektâşîlerin Türkiye’nin 

ulusal kültürüne büyük katkılar sağladığı ve 

halk müziği alanında oldukça etkili olduk-

ları görüşünü doğrulamaktadır.” şeklinde 

dile getirmiştir.

Alevi-Bektâşî kültürünün gelecek ku-

şakların mirası olmasındaki bir diğer un-

sur ise, Cem törenlerinin varlığı olmuştur. 

Bu tören, zâkirler eşliğinde yapılan sazı ve 

sözü içinde barındıran bir ibadettir. Öyle ki 

bu ibadetin oluşumuna öncülük eden bağ-

lama, alevi inancının temelini oluşturmakta, 

kutsal olduğuna inanılmakta ve hatta “Telli 

Kuran” olarak adlandırılmaktadır. Bu ad-

landırma, sazda dile gelen melodilerin ve 

sözlerin kutsal olduğuna inanılmasından 

kaynaklandığı düşünülmektedir.

Alevi-Bektâşî kültüründen etkilenen sa-

dece alevi âşıklar olmamıştır Sünnî âşıkların 

da etkilendiğini söylemek mümkündür. 

Sünnî âşıklar olarak bilinen, Âşık Sümmanî, 

Sefil Selimî, Âşık Ruhsatî, ... gibi birçok âşık, 

bu kültürden beslenerek önemli eserler bı-

rakmışlardır. 



2014 / Yıl: 4 Sayı: 8

211

Sefil Selimî: “İnsana Muhabbet Duydum 

Duyalı…” şiirinin bazı dörtlükleri ve mısra-

larında yer alan kodlar şunlardır;

“Bu Kızılbaş olmuş, yunmaz diyorlar

Kestiği haramdır yenmez diyorlar

Camiye mescide konmaz diyorlar

İmam Şah Hüseyin’e uydum uyalı

---------------------------------

Ehl-i beyti sevdim dediler kusur” 

Âşık Ruhsatî ; “Gam Kasavet Boydan 

Aştı Yürüdü” şiirinin bazı dörtlüleri ve mıs-

ralarında yer alan kodlar şunlardır;

“Gam kasavet boydan aştı yürüdü gamlar yine

Kerbela fikrime düştü geldi imamlar yine

Mah-ı Muharrem erişti yas ve matem günüdür

Firkat ile gözlerimden akıyor nemler yine

Şeksiz şüphesiz Yezit’tir bu ayda handan olan

Şimir Mervan değil midir aşkâre denîden olan

Bu davayı ehline sor ne bilsin nadan olan

Aşk-ı Kerbela’ya düşen yürükten gümler yine

---------------------------------

Mansur gibi dara çeksen Kerbela’dan dönme-

nem

---------------------------------

Ben bir ehl-i tarikatim ben azarım sana ne” 

---------------------------------

Milli folklor halk bilimi dergisinde ise 

Ruhsatî’nin Alevi-Bektâşî kültürünü olduk-

ça benimsemiş olduğu bazı mısralarda ve 

dörtlüklerde görülmektedir.

“Acı tevek tatlı tevek cahiller kelâmıdır

Tavan bilir tarikatımız bal gibi Bektâşîyiz.”

---------------------------------

“Sen ne korkuyorsun Dede Bektâşî

Hünkar Hacı Bektâşî Veli oldukça

Elbette cennetin kapısın açar

Cömertlerin piri Ali oldukça”

Âşık Sümmanî’nin bazı şiirlerinin dört-

lüklerinde ve mısralarında yer alan kodlar 

ise şunlardır;

“İrfanlık Olmaz (Öyle Kuru Dava)” şiirinde

“Alim huzurunda dilin mapus et”

---------------------------------

“Keşfin damarına nazar eyledim” şiirinde

“Sümmani bir gedâ kırklar göçünde”

---------------------------------

“Mürşid-i kâmile eyledim hizmet” şii-

rinde;

“Mürşid-i kâmile eyledim hizmet

Erenler babından olursa himmet”

Görüldüğü üzere Sünnî âşıklar şiirle-

rinde var olan kodlamaları, Alevi-Bektâşî 

kültüründen etkilenerek dörtlüklerinde ve 

mısralarında yansıttıkları görülmektedir. 

Bu çalışmada Âşık Edebiyatının ve 

Alevî-Bektâşî kültürünün dönemsel süreçle-

ri sınıflandırılmış, tablolaştırılmış ve resim-

lerle desteklenmiştir. Yapılan çalışma sonu-

cunda ve elde edilen bulgular doğrultusun-
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da; incelenen tezlerde, makale yayınlarında, 

dergilerde ve kitaplarda dönemin süreçleri-

ni tablolaştırarak sınıflandırma konusuyla 

ilgili bir çalışma yapılmadığı ve gerekli dö-

kümantasyonun oluşmadığı görülmüştür.
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Ayhan IŞIK1

ÖZET

Nakîbü’l-eşrâflık Müessesesi, Hz. 

Peygamber’in soyundan gelen Seyyid ve 

Şeriflerin neseplerinin kayıt altına alınma-

sı, onlara bir takım imtiyaz ve muafiyetler 

tanınması ayrıca seyyidliklerinin ispatı için 

bulundurdukları siyâdet hüccetlerinin dü-

zenlenmesi gibi bazı resmi işlemlerin yapıl-

ması için tesis edilen bir kurumdur. Osmanlı 

Devleti’nde her resmi kurumda olduğu gibi 

bu müessesenin işleyişinde de tarihi süreç-

te bir takım yenilik ve gelişmeler meydana 

gelmiştir. 

Bu çalışmada Hz. Peygamber’in soyun-

dan gelen Seyyid ve Şerifler için II. Bayezid 

zamanında tesis edilmiş Nakîbü’l-eşrâflık 

Müessesesinin kuruluş amacı ve işlevinin 

yanı sıra Osmanlı Devleti’nde müessese-

nin kurulmasından kurumun ilga edilişi-

ne kadarki 523 yıllık sürede görev yapan 

Nakîbü’l-eşrâfların isimleri, görev yerleri, 

1 Dr., İstanbul Müftülüğü İdari ve Mali İşler Şube Mü-
dür Vekili ve Şeriyye Sicilleri Arşivi Uzmanı.

görev süreleri, maaşları ve ilmi kariyerleri 

de ele alınacaktır. Meşîhat Arşivi’nde bulu-

nan ve kurum için temel kaynak teşkil eden 

Nakîbü’l-eşrâfların düzenlediği Nakîbü’l-

eşrâf Defterlerinin özellikleri, ayrıntılı bir 

şekilde açıklanacaktır. Nakîbü’l-eşrâfların 

verdiği siyâdet hüccetlerinin özellikleri ve 

hüccetlerin sayılarının yanı sıra bu belgele-

rin günümüzde ifade ettiği anlam ve önem 

izah edilecektir. Son olarak da seyyidlik id-

diasında bulunanların neseplerini araştır-

mada takip etmeleri gereken yol hususunda 

ipuçları verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Meşîhat Arşivi, 

Nakîbü’l-Eşrâf, Siyâdet Hücceti, Nakîbü’l-

Eşrâf Defterleri, Seyyid ve Şerif.

ABSTRACT

The institution of Nakîbü’l-eşrâf (the 

Deputy of the Honorable, or the Supervisor 

of Prophet Muhammad’s Descendants) is an 

establishment founded in the Ottoman Em-

pire to undertake certain official procedures; 

such as registering the Prophet Muham-

mad’s descendants (called seyyid and şerif 

OSMANLI DEVLETİ’NDE NAKÎBÜ’L-EŞRÂFLIK 

MÜESSESESİ VE MEŞÎHAT ARŞİVİNDEKİ 

NAKÎBÜ’L-EŞRÂF DEFTERLERİ

THE INSTITUTION OF NAKÎBÜ’L-EŞRÂF IN THE 
OTTOMAN EMPIRE AND ITS ARCHIVAL RECORD BOOKS
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in Turkish), granting them specific privi-

leges and exemptions, or issuing certificates 

they would hold to prove their lineage back 

to the Prophet Muhammad, called siyâdet 

hüccetleri. Over the course of history, simi-

lar to other imperial institutions in the Otto-

man Empire, the operation of this institution 

went through changes and revisions.

In this study, the founding objectives 

of this institution during the reign of Sul-

tan Bayezid II as well as its functioning are 

examined. Furthermore, the names, duty 

stations, salaries, and scholarly careers of 

those that served at the highest post in this 

institution in the Ottoman Empire, and 

were called Nakîbü’l-eşrâf, are studied. The 

record books of the establishment, com-

posed by the Nakîbü’l-eşrâf, that are cur-

rently available at the Meşihat Archive and 

provide the basic source for this institution 

are examined in detail. The features and the 

number of siyâdet hüccetleri given by the 

Nakîbü’l-eşrâf are studied; in addition to 

explaining the meaning and significance of 

these certificates for today. Finally, guiding 

clues are offered for those researching about 

and seeking to prove their lineage back to 

the Prophet Muhammad.

Keywords: Meşihat Archive, Nakîbü’l-

Eşrâf, Siyâdet Hücceti, Nakîbü’l-Eşrâf Re-

cordbooks, Seyyid and Serif.

GİRİŞ

Dinî bir kural gereği ortaya çıkmadığı 

halde dinî bir müessese olan, zaman zaman 

da siyasî bir boyut kazanan Nakîbü’l-eşrâflık 

Müessesesinin idari işleri ve seyyidlerin de-

netimi ile görevli Nakîbü’l-eşrâflar, siyâdet 

hücceti düzenlemeleri ve gerektiğinde sey-

yidlerle ilgili davaları görmeleriyle aslında 

kadılık görevini de üstlenmişlerdir. Devle-

tin müteseyyidlerle (Seyyid olmadığı halde 

seyyidlik iddiasında bulunanlar) yaptığı 

mücadelede ilk safta yer almaları sebebiyle 

devletin önemli siyasi noktalarında bulun-

muşlardır. Bu anlamda Nakîbü’l-eşrâfların 

üstlendikleri görevleri, seyyidlere yapılan 

muameleleri ve resmi işlemleri, mütesey-

yidlerin önüne geçilmesi için Nakîbü’l-eşrâf 

kaymakamlarının yaptığı teftişleri, kuru-

mun Şeyhülislâm vasıtasıyla yaptığı yazış-

maları ve Nakîbü’l-eşrâfların ilmî kariyer-

lerini Meşîhat Arşivi’ndeki Nakîbü’l-eşrâf 

Defter ve belgeleri doğrultusunda incele-

mek bu alanda yapılan çalışmalara yeni bir 

bakış açısı kazandıracaktır. 

Çalışmamızda sunulan çizelge ve bil-

giler, Meşîhat Arşivi’ndeki Nakîbü’l-eşrâf 

Defterleri ve belgeleri ışığında ortaya kon-

muştur. Yeni tasnif edilenlerle birlikte sayısı 

47’ye ulaşan Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, konu 

ve içeriklerine göre tasnif edilerek defter-

lerin tarihleri ve içerik özellikleri ayrıntılı 

olarak izah edilmiştir. Defterlerin özelliği 

anlatılırken Seyyidlerle ilgili önemli görülen 

belge ve fetvaların direk yazımı, açıklamala-

rı ve değerlendirmeleri verilmiştir. Siyâdet 
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hüccetleri başlığında ise bir siyâdet hücceti-

nin tamamen yazımı ve tercümesi verilmiş-

tir. Nesebini araştırmak isteyenlere kaynak 

teşkil edecek olan Nakîbü’l-eşrâf Defterle-

rindeki hüccet sayılarını gösterir bir çizelge 

de makalemizin sonuna eklenmiştir.

1. NAKÎBÜ’L-EŞRÂFLIK 

MÜESSESESİNİN KURULMASI

Türk devletlerinin bir imparatorluk 

haline gelmesinde, Türklerin teşkilatlan-

macı bir yapıya sahip olmalarının yanı sıra 

devletin idari, ictimai ve iktisadi yapısının 

toplumla bütünleşmesi de etkendir.2 Os-

manlı padişahları devletin kuruluşundan 

itibaren alperenlere, ahi şeyhlerine ve ule-

maya teveccüh göstermiş, bir takım ihsan ve 

taltiflerde bulunmuşlardır. Onların din ve 

hukuk bilginlerine olan bu yakınlıkları, Hz. 

Peygamber’in ailesine ve soyuna da benzer 

bir saygı ve muhabbetle yaklaşmaları şek-

linde tezahür etmiştir.3 

Hz. Peygamber’in neslinden gelen ve 

bir takım siyasi sebeplerle baskılara maruz 

kalan seyyidler, İslâm’ın toplumsal taba-

kalaşmasında yerini aldıkları gibi zamanla 

sayıları ve güçleri artarak birçok ülkeye ya-

yılmışlardır. İslâm toplumunda geniş kabul 

görmüşler ve çok kısa sürede etraflarında 

2 Yusuf Halaçoğlu, XIV-XVII. Yüzyıllarda Osmanlı-
larda Devlet Teşkilatı ve Sosyal Yapı, Türk Tarih Ku-
rumu Basımevi, Ankara, 1991, s. IX-X.

3 Murat Sarıcık ve İsmail Katgı, “Osmanlı Devleti’nde 
Nakîbü’l-eşrâflık Müessesesi,” Uludağ Üniversitesi 
İlahiyet Fakültesi Dergisi, C. 21, S. 1, 2012, (175-184), 
s. 175-176.

geniş taraftar kitleleri oluşturmuşlardır. Os-

manlı Devleti ise topraklarına gelen seyyid-

lere, diğer ülkelerde örneğine zor rastlanır 

bir saygı göstermiş, onların rahat ve huzur 

içerisinde yaşamaları için gereken her tür-

lü hizmeti yerine getirmiş, kendilerine bir 

takım muafiyet ve imtiyazlar sağlamıştır. 

Bu soya atfedilen değer sayesinde Asr-ı sa-

adette başlayan ve diğer İslâm devletlerin-

de gerçekleşen birçok uygulama sonunda, 

Nakîbü’l-Eşrâflık Müessesesi kurumsal te-

şekkülünü Osmanlı Devleti’nde gerçekleş-

tirmiştir.

Nakîbü’l-Eşrâflık Müessesesi, seyyid ve 

şeriflerin kayıtlarının tutulması, bazı dava-

larının görülmesi, suç işlediklerinde yargı-

lanıp cezalandırılması gibi muamelelerin 

görülmesi için Yıldırım Bâyezid zamanında 

(802/1400 tarihinde) ilk olarak Nâzır-ı Sâdât 

ismiyle bir makam olarak ihdas edilmiştir. 

Bu müessesenin Osmanlı bünyesindeki te-

şekkülünde başta Anadolu Selçukluları, 

Memlükler, İlhanlılar ve Abbasîler’in tesi-

ri bulunduğu gibi, bu kurumun daha önce 

İslâm dünyası tarafından bilinmesinin de 

tesiri büyüktür.

Bu makamın Osmanlı Devleti’ndeki ku-

rumlaşması, Sultan II. Bâyezid (1481-1512)’in 

900/1494’te hocası Seyyid Abdullah’ın oğlu 

Seyyid Mahmud’u ‘Nakîbü’l-Eşrâf’ unvanı 

ile günlük 25 akçe vazife (maaş) takdiriyle4 

seyyid ve şeriflerin işlerini düzenlemek-

le görevlendirmesiyle başlar. Bu unvan ilk 

4 Bu miktar daha sonraları 70 akçeye çıkarılmıştır.
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defa, Seyyid Mahmud’un tayin menşuruna 

Nâzır-ı Sâdât tabiri yerine Arap memleket-

lerindeki gibi Nakîbü’l-Eşrâf yazılmasını 

istemesi üzerine kullanılmaya başlanmıştır.5 

Seyyid Mahmud Nakîbü’l-Eşrâf unvanıyla 

seyyid ve şeriflerin işlerini düzenlemekle 

görevlendirilmiştir. 

Seyyid ve Şerif Kavramları: Terim 

olarak seyyid kelimesi, Hz. Peygamber’in 

kızı Hz. Fatıma’nın Hz. Ali ile evliliğinden 

dünyaya gelen evlatları Hz. Hasan ve Hz. 

Hüseyin’in soyundan gelenler için kullanı-

lan bir unvandır. 6 

Ülkemizde bilinen teamül ise Hz. 

Hasan’ın neslinden gelenlere şerif denil-

diğidir. Oysa ki Osmanlı Devleti’nde di-

ğer İslâm devletlerinde olduğu gibi seyyid 

veya şerif denildiğinde Hz. Hasan ve Hz. 

Hüseyin soyu akla gelmektedir. Hasenî ve 

Hüseynî soy arasında gerek imtiyazlar bakı-

mından gerekse isimlendirmede bir ayrıma 

gidilmemiştir. Her iki soydan gelenler de 

seyyid olarak isimlendirilmiş olup, şerif un-

vanı (bazı istisnaları olsa da) anne soyundan 

seyyidliği sabit olanlar için kullanmıştır. 

Ancak XX. yüzyılın ortalarından itiba-

ren Hasenî soydan gelen Mekke emirleri 

5 Şit Tufan Buzpınar, “Nakîbü’l-eşrâf”, DİA, 
XXXII/322-324.

6 Asım Efendi, Kâmus Tercümesi (I-IV) İstanbul, t.y., c. 
I, s. 626; Şemseddin Sâmi, Kâmûs-ı Türkî I-II, İstanbul, 
1318, c. I, s. 548; Ferid Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe 
Ansiklopedik Lügat, Ankara, 1986, s. 1136; Midhat 
Sertoğlu, Osmanlı Tarih Lügati, İstanbul, 1986, s. 313, 
324.

için “şerif” unvanının yaygınlaşması sebe-

biyle bu ünvanın Hasenîlere, seyyidin ise 

Hüseynîlere tahsis edildiği yönünde bir an-

layış yaygınlaşmıştır.

Özellikle Nakîbü’l-Eşrâflar tarafından 

düzenlenen ve o soya mensubiyeti gösteren 

siyâdet hüccetleri incelendiğinde anne tara-

fından Hz. Hasan’ın veya Hz. Hüseyin’in so-

yundan gelenlere şerif denildiği görülmek-

tedir. Seyyid olarak kabul edilmenin şartı, 

soyun baba tarafından Hz. Peygamber’e 

ulaşmasıdır. Fakat anne tarafı da belli öl-

çüde dikkate alınmıştır. Hz. Hasan’ın veya 

Hz. Hüseyin’in zürriyetleri arasında ise 

herhangi bir fark gözetilmemiştir. Her iki 

soyun mensupları da seyyid kabul edilmek-

te ve nesebi anne tarafından gelen kadın-

lara seyyide7 veya şerife, erkeklere ise şerif 

denilmektedir.8

2. NAKÎBÜ’L-EŞRÂFLAR

İslâmiyetin her döneminde Seyyid ve 

Şeriflere muhabbet beslenmiş ve kendile-

rine pek ziyade tazimde bulunulmuştur. 

Özellikle de Osmanlı Devleti başta olmak 

üzere; Abbasîler, Memlükler ve Selçuklular 

gibi İslâm devletleri tarafından gösterilen bu 

ihtiramın yanında, onlara ait işleri görmek-

7 Nakîbü’l-Eşrâf Defterleri’ndeki seyyide kayıtları 
için bkz., İstanbul Müftülüğü, Meşihat Arşivi (MŞH), 
Nakîbü’l-Eşrâf Defterleri, nr. 16, vr. 80b.; nr. 5, vr. 
27a.

8 Nakîbü’l-Eşrâf Defterleri’nde şerîfelerle ilgili müs-
takil bir bölüm oluşturulmuştur. Bu konuda ayrıntılı 
bilgi için bkz., İstanbul Müftülüğü, MŞH, Nakîbü’l-
Eşrâf Defterleri, nr. II, vr. 26a. vd.
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le vazifeli bir de memur tayin edilmiştir. 

Nakîbü’l-Eşrâf adı verilen bu görevli, İslâm 

devletlerindeki Hz. Peygamber’in soyun-

dan gelenlerin işleriyle ilgilenen; nesepleri-

ni, vefat kayıtlarını tutan, seyyidliklerinin 

ispatı için bulundurdukları siyâdet hüccet-

lerini düzenleyen, onları şanlarına uymayan 

alelâde işlerle uğraşmaktan men eden, aynı 

zamanda haklarını koruyup ganimetten ala-

cakları hisselerin de aralarında dağıtılması-

nı sağlayan idareci konumundaki kimsedir. 

2.1. Osmanlı Devleti’nde Görev Yapan Nakîbü’l-Eşrâflar 9101112

 
İsim ve Vefat Tarihi

Memleketi Babasının 

Mesleği

Nakîbü’l-

Eşrâflık’tan 

Önceki 

Görevi

Göreve Başlangıç ve 

Görevden Ayrılışı,

Ayrılış Sebebi

1
Seyyid Mahmud Efendi9 

ö. 943/1535-36
Bursa Müderris

1536/1537 

Vefat

2

Seyyid Muhammed 

Muhterem Efendi10

ö. 22 Safer 980/1572

Taşkent

Göreve gelişi 17 Şevvâl 

942/ [9 Nisan 1536] 

tarihdedir.11

1572’de Vefat

3

Bağdadîzâde Seyyid Hasan 

Efendi12

ö. Muharrem 986/1578

Şirazlı Kadı Müderris
1576

Kendi isteğiyle istifa

9 Mehmed Mecdî Efendi, Hadâiku’ş-Şakâyık, (Şakâyık-ı Nûmaniyye ve Zeyilleri), (Nşr. Abdülkadir Özcan), 
İstanbul, 1989, s. 342; Mehmed Süreyya Bey, Sicill-i Osmânî/Tezkire-i Meşâhir-i Osmâniyye, (I-IV), Matbaa-i 
Amire, İstanbul, 1308-1311, c. IV, s. 311; Şemseddin Sami, Kâmûsu’l-Aʻlâm, (I-VI), Mihrân Matbaası, İstanbul, 
1306-1316, c. II, s. 1041; Ahmed Nazif Efendi, Riyâzu’n-Nükabâ, Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, Esad 
Efendi Böl, nr. 2275, vr. 9b-10a; Ahmed Rıfat Efendi, Devhatü’n-Nükabâ, Karahisari Esad Efendi Matbaası, İs-
tanbul, 1283, s. 10-11.  

10 Nevîzâde Atâyî, Hadâiku’l-Hakâyık fî Tekmileti’ş-Şakâyık, (Şakâyık-ı Nûmaniye ve Zeyilleri), (Nrş. Ab-
dülkadir Özcan), İstanbul, 1989, s. 175-176; Ahmed Nazif Efendi, a.g.e., vr. 8a-9a; Mehmed Süreyya Bey, a.g.e., 
IV/98; Ahmed Rıfat Efendi, a.g.e., s. 11-12. 

11 Kendisine ait olan 1 numaralı Nakîbü’l-Eşrâf defterinde görev tarihini şu şekilde kaydetmiştir: “Tarîh-i 
Nikâbet sene isnâ ve erba‘în tis‘a mie fî seb‘a aşer min-şehr-i şevvali’l-mübârek. 17 Şevval 942/ [9 Nisan 1536].

12 Nevîzâde Atâyî, a.g.e., s. 247-248; Mehmed Süreyya Bey, a.g.e., II/122; Ahmed Rıfat Efendi, a.g.e., s.12-13. 
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4

Malûlzâde Seyyid Mehmed 

Efendi13

 ö. 12 Muharrem 992/1585

Kazasker

Müderris, 

Kadı, 

Kazasker,

Şeyhülislâm

10 Rebîü’l-âhir 984/ 7 

Temmuz 1576 tarihinde 

göreve geldi.14 1585’de 

Vefat

5
Mirza Mahdum Efendi15

 ö. 995/1587
Tebriz Kadı 1587 Vefat

6

Kiçi Mirzâzâde Yahya 

Efendi16

ö. Rebî‘ü’l-âhir 1008/1599

Bursa Müderris 1599 Vefat

7

Seyyid Abdülkadir Efendi17

ö. Cemâziye’l-evvel 

1013/1604

Kayseri Kadı 1604 Vefat

8

Yavuz Çelebi Seyyid 

Mehmed Nakîb Efendi18

ö. Şevval 1013/1604

Bursa
Müderris, 

Kadı
1605 Vefat

9

Emir Ali Efendi19

ö. Cemâziye’l-evvel 

1025/1616

Bursa
Müderris, 

Kadı
1616 Vefat

13 14 15 16 17 18 19

13 Nevîzâde Atâyî, a.g.e., s.281-282; Ahmed Nazif Efendi, a.g.e., vr. 9b-10a; Mehmed Süreyya Bey, a.g.e., IV/125; 
Şemseddin Sami, a.g.e., VI/4329; Ahmed Rıfat Efendi, a.g.e., s. 13.  

14 Kendisine ait olan 4 numaralı Nakîbü’l-eşraf defterinin 4a. varağında görev tarihini, “Dokuz yüz seksen dört 
Rebi‘ül-âhirin onuncu günü ki ehaddır, fakîr ve hakîre nikâbet hizmetin sadaka ettiler. [10 Rebîülâhir 984/ 7 
Temmuz 1576]” ifadeleriyle vermektedir. Aynı defterin 4b varağında, “Bismillahirrahmanirrahîm. Ey Allah’ım, 
senin kolay yaptığından başka kolaylık yoktur. Sen dilersen her zorluğu kolaylaştırırsın.” besmele ve duasıyla 
göreve başladığı anlaşılmaktadır. 

15 Nevîzâde Atâyî, a.g.e., s.297-299; Ahmed Nazif Efendi, a.g.e., vr. 10a-12a; Mehmed Süreyya Bey, a.g.e., 
IV/504; Ahmed Rıfat Efendi, a.g.e., s.13-15.  

16 Nevîzâde Atâyî, a.g.e., s.431-432; Ahmed Nazif Efendi, a.g.e., vr. 12a; Mehmed Süreyya Bey, a.g.e., IV/634; 
Ahmed Rıfat Efendi, a.g.e., s.15. 

17 Nevîzâde Atâyî, a.g.e., s.497; Ahmed Nazif Efendi, a.g.e., vr. 12a-b; Mehmed Süreyya Bey, a.g.e., III/345; 
Ahmed Rıfat Efendi, a.g.e., s.15-16.

18 Nevîzâde Atâyî, a.g.e., s.498-499; Ahmed Nazif Efendi, a.g.e., vr. 12b; Mehmed Süreyya Bey, a.g.e., IV/138; 
Ahmed Rıfat Efendi, a.g.e., s.16. 

19 Nevîzâde Atâyî, a.g.e., s.582; Ahmed Nazif Efendi, a.g.e., vr. 12b-13a; Mehmed Süreyya Bey, a.g.e., III/508; 
Ahmed Rıfat Efendi, a.g.e., s.17. 
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10
Kâsım Gubârî Efendi20

ö. 1034/1625
Diyarbakır Müderris 1625 Vefat

11
Seyyid Mehmed Efendi21

ö. 1040/1631
Eğirdir Kadı

Kadı, 

Müderris, 

Kazasker

1629-1630

Şeyhî Efendi için ferâgat

12

Seyyid Mehmed bin Seyyid 

Mahmud Efendi22

(Allâme Şeyhî Efendi)

ö. Ramazan 1044/1635

Eğirdir
Müderris, 

Kadı 
1634 Azl

13

Mehmed Esad Emir Efendi23

(Ankaravî Emir Efendi)

ö. 10 Muharrem 1057/1647

Ankara Kadı 1647 Vefat

14
Zeyrekzâde Yunus Efendi24

ö. Safer 1062/1652

Müderris, 

Kadı

Müderris, 

Kadı
1647-1648 Azl

15

Seyyid Mehmed b. Seyyid 

Mehmed25

ö. Zilkâde 1078/1668

Ankara
Kadı, 

Nakîbü’l-Eşrâf
Kadı

1648 Azl

1656 Göreve geliş 1657 

Azl

16

Abdurrahman b. Ahmed b. 

Emrullah26

ö. 15 Şaban 1085/1674

Kadı
Müderris, 

Kadı

1648 Göreve geliş

1656 Azl

20 21 22 23 24 25 26

20 Nevîzâde Atâyî, a.g.e., s.693; Ahmed Nazif Efendi, a.g.e., vr. 13a-b; Mehmed Süreyya Bey, a.g.e., IV/48-49; 
Ahmed Rıfat Efendi, a.g.e., s.16-17. 

21 Nevîzâde Atâyî, a.g.e., s.742-744; Ahmed Nazif Efendi, a.g.e., vr. 13b-14a; Mehmed Süreyya Bey, a.g.e.,III/141; 
Ahmed Rıfat Efendi, a.g.e., s.18-19.  

22 Ahmed Nazif Efendi, a.g.e., vr. 14b-15a; Ahmed Rıfat Efendi, a.g.e., s.20-21. 

23 Ahmed Nazif Efendi, a.g.e., vr. 16a-b; Mehmed Süreyya Bey, a.g.e., IV/162; Ahmed Rıfat Efendi, a.g.e., s. 
21. 

24 Ahmed Nazif Efendi, a.g.e., vr. 16b-17b; Mehmed Süreyya Bey, a.g.e., IV/677; Ahmed Rıfat Efendi, a.g.e., s. 
22.

25 Ahmed Nazif Efendi, a.g.e., vr. 17b-18a; Mehmed Süreyya Bey, a.g.e., IV/178; Ahmed Rıfat Efendi, a.g.e., s. 
22-23. 

26 Ahmed Nazif Efendi, a.g.e., vr. 18a-19a; Mehmed Süreyya Bey, a.g.e., III/315; Ahmed Rıfat Efendi, a.g.e., s. 
23-25. 
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17

Şeyh Mehmed b. Mehmed 

Kudsizâde b. Ahmed Efendi27 

ö. Cemâziye’l-âhir 1085/1674

Kazasker

Müderris, 

Kadı, 

Kazasker

1657 Göreve geliş

1674 Vefat

18

Seyyid Mehmed Said b. 

Seyyid Mehmed Esad 

Efendi28

ö. 12 Zilhicce 1098/1687

Ankara

Müderris, 

Kadı, 

Kazasker

Müderris, 

Kadı, 

Kazasker

1674 Göreve geliş

1680 Azl

1686 Göreve geliş

1687 Vefat

19
Seyyid Cafer Efendi29 

ö. Zilhicce 1108 /1697
Isparta Kadı Müderris

1680 Göreve geliş

1686 Azl

20
Seyyid Feyzullah Efendi30

20 Rebî‘ü’l-evvel 1115/1703
Erzurum

Erzurum 

Müftüsü

II. 

Mustafa’nın 

Hocası

Kazasker ve 

Şeyhülislâm

1687 Göreve geliş

1688

21

Seyyid Abdurrahman 

Efendi31 

(Nefeszâde)

ö. Ramazan 1107/1696

Ankara İmam Hatip Müderris
1688 Göreve geliş

1690 Azl

22

Başmakçızâde Seyyid Ali 

Efendi32

ö. Muharrem 1124/1712

İstanbul Kadı
Müderris, 

Kadı

1690 Göreve geliş

1694 Azl

27 28 29 30 31 32

27 Ahmed Nazif Efendi, a.g.e., vr. 19a-21b; Mehmed Süreyya Bey, a.g.e., IV/181-182; Ahmed Rıfat Efendi, a.g.e., 
s. 25-26. 

28 Ahmed Nazif Efendi, a.g.e., vr. 21b-22b; Şemseddin Sami, a.g.e., I/763; Mehmed Süreyya Bey, a.g.e., III/27; 
Ahmed Rıfat Efendi, a.g.e., s. 26-27. 

29 Ahmed Nazif Efendi, a.g.e., vr. 22b-23a; Mehmed Süreyya Bey, a.g.e., II/74; Ahmed Rıfat Efendi, a.g.e., s. 
27-28. 

30 Ahmed Nazif Efendi, a.g.e., vr. 23a-25a; Mehmed Süreyya Bey, a.g.e., IV/33-34; Şemseddin Sami, a.g.e., 
V/3464; Ahmed Rıfat Efendi, a.g.e., s.28. 

31 Ahmed Nazif Efendi, a.g.e., vr. 25a-b; Şemseddin Sami, a.g.e., VI/4671-4672; Mehmed Süreyya Bey, a.g.e., 
III/316; Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, (I-III), Matbaa-i Amire, İstanbul, 1333-1342, II/480-481; 
Ahmed Rıfat Efendi, a.g.e., s.28-29. 

32 Ahmed Nazif Efendi, a.g.e., vr. 25b-27a; Şemseddin Sami, a.g.e., II/1470; Mehmed Süreyya Bey, a.g.e., 
IV/196-197; Ahmed Rıfat Efendi, a.g.e., s.29. 
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23
Seyyid Mehmed Efendi33

ö. Rebî‘ü’l-evvel 1108/1696

Müderris, 

Kadı

Müderris, 

Kadı, 

Kazasker

1694 Göreve geliş

1695 Azl

24

Seyyid Osman Efendi34

ö. Cemâziye’l-evvel 

1112/1700

Kazasker
Kadı, 

Kazasker

1695 Göreve geliş

1699 Azl

25

Seyyid Fethullah Efendi35

ö. 16 Cemâziye’l-evvel 

1115/1703

Erzurum

Nakîbü’l-

Eşrâf, 

Şeyhülislâm

Kazasker
1699 Göreve geliş

1703

26

Seyfizâde İbrahim Efendi36

ö. 9 Zilhicce 

1122/1711

Kayseri
Müderris, 

Kadı

Müderris, 

Kadı

27
Seyyid Mehmed Efendi37

ö. Rebî‘ü’l-âhir 1129/1717
Isparta Kadı

Müderris, 

Kadı

28

Uşakîzâde Seyyid Abdullah 

Efendi38

ö. 29 Muharrem 1139/1726

Kazasker Kazasker

29

Başmakçızâde Seyyid 

Abdullah Efendi39

ö. 1145/1732-33

İstanbul
Kazasker, 

Şeyhülislâm

Kazasker, 

Şeyhülislâm

33 34 35 36 37 38 39

33 Ahmed Nazif Efendi, a.g.e., vr. 27a-b; Mehmed Süreyya Bey, a.g.e., IV/196-197; Ahmed Rıfat Efendi, a.g.e., 
s.29, 30. 

34 Ahmed Nazif Efendi, a.g.e., vr. 27b-28a; Mehmed Süreyya Bey, a.g.e., III/422; Ahmed Rıfat Efendi, a.g.e., 
s.30. 

35 Ahmed Nazif Efendi, a.g.e., vr. 28a-b; Mehmed Süreyya Bey, a.g.e., IV/8; Ahmed Rıfat Efendi, a.g.e., s. 30-31. 

36 Ahmed Nazif Efendi, a.g.e., vr. 28b-29a; Mehmed Süreyya Bey, a.g.e., I/117; Ahmed Rıfat Efendi, a.g.e., s. 
31-32. 

37 Ahmed Nazif Efendi, a.g.e., vr. 29a-b; Mehmed Süreyya Bey, a.g.e., IV/212; Ahmed Rıfat Efendi, a.g.e., s. 
32-33. 

38 Ahmed Nazif Efendi, a.g.e., vr. 29b-31a; Mehmed Süreyya Bey, a.g.e., III/373-374; Ahmed Rıfat Efendi, a.g.e., 
s. 33-34. 

39 Ahmed Nazif Efendi, a.g.e., vr. 30b-31a; Mehmed Süreyya Bey, a.g.e., III/375; Şemseddin Sami, II/1470; 
Ahmed Rıfat Efendi, a.g.e., s. 34. 
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30

Ak Mahmudzâde 

Zeynelabidin Efendi40

ö. Zilkâde 1164/1751

İstanbul Kazasker
Kazasker, 

Şeyhülislâm

31
Aftas Zeynelabidin Efendi41

ö. Rebî‘ü’l-evvel 1157/1744
Erzincan Kazasker Kazasker

32

İmâdzâde Seyyid Ebû Said 

Efendi42

ö. 1145/1732-33

İstanbul Kadı Kazasker

33

Boluvîzâde Mehmed Emin 

Efendi43

ö. Şaban 1162/1748

Bolu
Kazasker, 

Şeyhülislâm
Kazasker

34
Mahmud Dede Efendi44

ö. 28 Zilkâde 1157/1744
İstanbul

Müderris, 

Kadı

35

Hocazâde Seyyid Ömer 

Efendi45

ö. 1158/1745-46

Nakîbü’l-

Eşrâf, 

Kazasker

Müderris, 

Kadı

36
Mehmed Said Efendi46

ö. Şevval 1165/1752

Müderris, 

Kadı

40 41 42 43 44 45 46

40 Ahmed Nazif Efendi, a.g.e., vr. 31a-b; Mehmed Süreyya Bey, a.g.e., II/433-434; Şemseddin Sami, VI/4212; 
Ahmed Rıfat Efendi, a.g.e., s. 34-35. 

41 Ahmed Nazif Efendi, a.g.e., vr. 32a-b; Mehmed Süreyya Bey, a.g.e., II/433; Ahmed Rıfat Efendi, a.g.e., s. 35. 

42 Ahmed Nazif Efendi, a.g.e., vr. 33a; Mehmed Süreyya Bey, a.g.e., IV/228; Ahmed Rıfat Efendi, a.g.e., s. 36-37.

43 Nevîzâde Atâyî, a.g.e., s.207; Ahmed Nazif Efendi, a.g.e., vr. 33a-b; Mehmed Süreyya Bey, a.g.e., I/406; Ah-
med Rıfat Efendi, a.g.e., s. 37-38. 

44 Ahmed Nazif Efendi, a.g.e., vr. 33b; Mehmed Süreyya Bey, a.g.e., IV/325; Ahmed Rıfat Efendi, a.g.e., s. 38-39. 

45 Ahmed Nazif Efendi, a.g.e., vr. 34a; Ahmed Rıfat Efendi, a.g.e., s.39-40. 

46 Nevîzâde Atâyî, a.g.e., s. 207-208; Ahmed Nazif Efendi, a.g.e., vr. 34a-b; Mehmed Süreyya Bey, a.g.e., III/28; 
Ahmed Rıfat Efendi, a.g.e., s. 40.  



2014 / Yıl: 4 Sayı: 8

223

37
Mehmed Rıza Efendi47

ö. 13 Zilhicce 1169/1756
Kırım

Müderris, 

Kadı

38

Şerifzâde Mehmed Şerif 

Efendi48

ö. 16 Zilhicce 1193/1779

İstanbul
Müderris, 

Bursa Kadısı

Kazasker, 

Şeyhülislâm

39

İdriszâde Mehmed Emin 

Efendi49

ö. 1175/1761-62

İstanbul

Müderris, 

Şeyhülislâm 

Müfettişi

Müderris, 

Kadı

40

Mirzâzâde Mehmed Said 

Efendi50

ö. 18 Zilkâde 1188/1774

İstanbul
Kazasker, 

Şeyhülislâm
Kazasker

41
Seyyid Abdullah Efendi51

ö. 28 Rebîü’l-evvel 1184/1770
İstanbul

Kazasker, 

Şeyhülislâm
Kazasker

42

Karahisarî İbrahim Efendi52

ö. 17 Cemâziye’l-âhir 

1197/1778

Şebinkarahisar Kadı
Kazasker, 

Şeyhülislâm

43

Dürrîzâde Mehmed Arif 

Efendi53

ö. 19 Cemâziye’l-evvel 

1215/1800

İstanbul
Kazasker, 

Şeyhülislâm

Kazasker, 

Şeyhülislâm

47 48 49 50 51 52 53

47 Ahmed Nazif Efendi, a.g.e., vr. 34b-35a; Mehmed Süreyya Bey, a.g.e., II/397-398; Ahmed Rıfat Efendi, a.g.e., 
s. 40,41.  

48 Ahmed Nazif Efendi, a.g.e., vr. 35a-b; Şemseddin Sami, a.g.e., VI/4186; Mehmed Süreyya Bey, a.g.e., IV/257-
258; Ahmed Rıfat Efendi, a.g.e., s. 41.  

49 Ahmed Nazif Efendi, a.g.e., vr. 34b; Mehmed Süreyya Bey, a.g.e., IV/246; Ahmed Rıfat Efendi, a.g.e., s.41. 

50 Ahmed Nazif Efendi, a.g.e., vr. 36a-b; Şemseddin Sami, VI/4510; Mehmed Süreyya Bey, a.g.e., III/31-32; 
Ahmed Rıfat Efendi, a.g.e., s. 42.  

51 Ahmed Nazif Efendi, a.g.e., vr. 36b-37a; Mehmed Süreyya Bey, a.g.e., III/385; Ahmed Rıfat Efendi, a.g.e., 
s.42. 

52 Ahmed Nazif Efendi, a.g.e., vr. 37a-b; Şemseddin Sami, a.g.e., I/534; Mehmed Süreyya Bey, a.g.e., I/138; 
Ahmed Rıfat Efendi, a.g.e., s.42-43. 

53 Ahmed Nazif Efendi, a.g.e., vr. 38a-b; Şemseddin Sami, a.g.e., III/2140; Mehmed Süreyya Bey, a.g.e., III/267; 
Bursalı Mehmed Tahir, II/62; Ahmed Rıfat Efendi, a.g.e., s.43-44. 
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44

Seyyid Mehmed Derviş 

Efendi54

ö. 16 Cemâziye’l-âhir 

1204/1790

İstanbul Nakîbü’l-Eşrâf
Kadı, 

Kazasker

1785 Göreve geliş

1786 Azl

1788 Tayin

45

Seyyid Mehmed Kâmil 

Efendi55

ö. 9 Zilhicce 1215/1801

İstanbul Kazasker
Kazasker, 

Şeyhülislâm

1786 Göreve geliş

1788 Ayrılış

46
Seyyid Yahya Tevfik Efendi56

ö. 22 Receb 1205/1791
İstanbul Müderris

Kazasker, 

Şeyhülislâm

1790 Göreve geliş

47

Seyyid Mehmed Fâiz Efendi57

ö. 4 Şevval 

1208/1794 

İstanbul Müderris
Müderris, 

Kadı

1791 Göreve geliş

48

Seyyid Mehmed Ataullah 

Efendi58

ö. 26 Ramazan 1226/1811

İstanbul Şeyhülislâm

Müderris, 

Kazasker, 

Şeyhülislâm

1794 Göreve geliş

49

Raif İsmail Paşazâde Seyyid 

İbrahim İsmet Beyefendi59

ö. 17 Muharrem 1222/1807

İstanbul
Reisülküttab,

Vezir, Vali

Kadı, 

Kazasker,

1806 Göreve geliş

1807 Vefat

50

Dürrîzâde Seyyid Abdullah 

Efendi60

ö. 23 Cemâziye’l-evvel 

1244/1828

İstanbul
Kazasker, 

Şeyhülislâm

Müderris, 

Kazasker, 

Şeyhülislâm

1807 Göreve geliş

1815 Azl

54 55 56 57 58 59 60

54 Ahmed Nazif Efendi, a.g.e., vr. 38b-39a; Mehmed Süreyya Bey, a.g.e., II/334; Ahmed Rıfat Efendi, a.g.e., 
s.44. 

55 Ahmed Nazif Efendi, a.g.e., vr. 39a-b; Şemseddin Sami, a.g.e., V/3815-3816; Mehmed Süreyya Bey, a.g.e., 
IV/67-68; Ahmed Rıfat Efendi, a.g.e., s.44-45.

56 Ahmed Nazif Efendi, a.g.e., vr. 39b-40a; Şemseddin Sami, a.g.e., III/1691; Mehmed Süreyya Bey, a.g.e., 
IV/642-643; Ahmed Rıfat Efendi, a.g.e., s.45. 

57 Ahmed Nazif Efendi, a.g.e., vr. 40b; Mehmed Süreyya Bey, a.g.e., IV/2; Ahmed Rıfat Efendi, a.g.e., s.45-46.

58 Ahmed Nazif Efendi, a.g.e., vr. 40b-42b; Şemseddin Sami, a.g.e., IV/3159; Mehmed Süreyya Bey, a.g.e., 
III/479; Ahmed Rıfat Efendi, a.g.e., s.46. 

59 Ahmed Nazif Efendi, a.g.e., vr. 42b-45b; Mehmed Süreyya Bey, a.g.e., III/472; Ahmed Rıfat Efendi, a.g.e., 
s.46-47.  

60 Ahmed Nazif Efendi, a.g.e., vr. 45b-47a; Mehmed Süreyya Bey, a.g.e., III/396; Ahmed Rıfat Efendi, a.g.e., 
s.48. 
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51
Seyyid Zeynelabidin Efendi61

ö. 14 Receb 1239/1824
İstanbul

Surre Emini,

Kadı, Hekim

Kazasker, 

Şeyhülislâm

1808 Göreve geliş

1813 Azl

52

Seyyid Mehmed Emin 

Efendi62

ö. Rebî‘ü’l-âhir 1233/1818

İstanbul
Kazasker, 

Nakîbü’l-Eşrâf

Müderris, 

Kadı

1813 Göreve geliş

1816 Azl

53

Seyyid Mehmed Sıddık 

Efendi63

ö. 28 Şevval 1241/1826 

İstanbul

Nakîbü’l-

Eşrâf, 

Şeyhülislâm

Kadı, 

Kazasker

1816 Göreve geliş

1818 Azl

1821 Göreve geliş

1822 Azl

1823 Göreve geliş

54

Yasincizâde Seyyid 

Abdülvehhab Efendi64

ö. 10 Ramazan 1249/1834

İstanbul Müderris

Kadı, 

Kazasker, 

Şeyhülislâm

1818 Göreve geliş

1821Görevden ayrılış

55

Seyyid el-Hac Mehmed 

Ebulhayr Efendi65

ö. Cemâziye’l-âhir 1238/1823

İstanbul 

Kazasker, 

Nakîbü’l-

Eşrâf, 

Şeyhülislâm

Müderris, 

Kadı

1821 Göreve geliş

1823 Vefat

56
Seyyid Ahmed Reşid Efendi66

ö. Şaban 1255/1839

İstanbul

(soyu Kırım)
Kazasker Kazasker

1826 Göreve geliş

1832 Azl

57

Seyyid el-Hâc Ârif Hikmet 

Beyefendi67

ö. 15 Şaban 

1275/1859

İstanbul
Kazasker, 

Nakîbü’l-Eşrâf

Kadı, 

Kazasker

Şeyhülislâm

1832 Göreve geliş

1834 İnfisal

61 62 63 64 65 66 67

61 Ahmed Nazif Efendi, a.g.e., vr. 47a-49a; Şemseddin Sami, a.g.e., IV/2445-2446; Mehmed Süreyya Bey, a.g.e., 
II/435; Ahmed Rıfat Efendi, a.g.e., s.49.  

62 Ahmed Nazif Efendi, a.g.e., vr. 49a-b; Mehmed Süreyya Bey, a.g.e., I/423; Ahmed Rıfat Efendi, a.g.e., s.49-
50.  

63 Ahmed Nazif Efendi, a.g.e., vr. 49b-51a; Ahmed Rıfat Efendi, a.g.e., s.50-51.  

64 Ahmed Nazif Efendi, a.g.e., vr. 51a-53a; Bursalı Mehmed Tahir, a.g.e., II/57; Mehmed Süreyya Bey, a.g.e., 
III/405; Ahmed Rıfat Efendi, a.g.e., s.51-52. 

65 Ahmed Nazif Efendi, a.g.e., vr. 53a-54b; Mehmed Süreyya Bey, a.g.e., I/168-169; Ahmed Rıfat Efendi, a.g.e., 
s.52-53.  

66 Ahmed Nazif Efendi, a.g.e., vr. 54b-56a; Mehmed Süreyya Bey, a.g.e., II/392; Ahmed Rıfat Efendi, a.g.e., s.53-
55.   

67 Ahmed Nazif Efendi, a.g.e., vr. 56a-58a; Şemseddin Sami, a.g.e., IV/3041, 3042; Mehmed Süreyya Bey, a.g.e., 
III/274-275; Bursalı Mehmed Tahir, II/327-328; Ahmed Rıfat Efendi, a.g.e., s.55-56.  
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58

Seyyid Abdurrahim Efendi68

ö. 17 Cemâziye’l-âhir 

1267/1851

Bursa
Müderris,

Kadı

Kadı, 

Kazasker

1834 Göreve geliş

1838 Azl

1841 Görevden 

ayrılış

59

Seyyid Mehmed Esad 

Efendi69

ö. 3 Safer 

1264/1848

İstanbul
Müderris, 

Kadı

Kadı, 

Kazasker
1841 Göreve geliş

60

Seyyid el-Hâc Hasan Tahsin 

Beyefendi70

ö. 11 Safer 1278/1861

Kıbrıs

(Lefkoşe)
Mütesellim 

Kadı, 

Kazasker

8 Safer 1264/15 Ocak 

1848 Göreve geliş

1861Vefat

61

Yâsincizâde Seyyid Mehmed 

İlmi Efendi71

ö. 18 Cemâziye’l-âhir 

1289/1872

İstanbul

Kazasker, 

Şeyhülislâm, 

Nakîbü’l-Eşrâf

Kadı, 

Kazasker

15 Safer 1278/22 

Ağustos 1861 Göreve 

geliş

18 Cemâziye’l-âhir 1289 

Vefat

62 Seyyid Mustafa İzzet Efendi72

19 Cemâziye’l-âhir 

1289/24 Ağustos 1872 

Göreve geliş 

68 69 70 71 72 73 

68 Ahmed Nazif Efendi, a.g.e., vr. 58a-60a; Mehmed Süreyya Bey, a.g.e., III/334-335; Ahmed Rıfat Efendi, a.g.e., 
s.56, 57.  

69 Bursalı Mehmed Tahir, III/24-26; Şemseddin Sami, a.g.e., II/909; Mehmed Süreyya Bey, a.g.e., I/339-340; 
Ahmed Rıfat Efendi, a.g.e., s.57-59.  

70 Şemseddin Sami, a.g.e., III/1629; Mehmed Süreyya Bey, a.g.e., II/49-50; Ahmed Rıfat Efendi, a.g.e., s.59-61.

71 Şemseddin Sami, a.g.e., V/3540; Mehmed Süreyya Bey, a.g.e., III/491; Ahmed Rıfat Efendi, a.g.e., s.61-63.  

72 15 Zilkâde 1292 tarihinde Rumeli Kazaskerliği, Nakîbü’l-Eşrâf ve Reîsü’l-ulema Mustafa İzzed Efendi’ye 
tevcih edilmiştir. Bkz., BOA, İ..DH., Dosya nr. 713, Gömlek nr. 49895.  

73 Bu aile Sâdât-ı Berzenciyye olarak geçmektedir. Bkz., BOA, DH.SAİD. d, Dosya nr. 71, Gömlek nr. 21, 29/
Z/1297. Nakîbü’l-Eşrâf Harputi Abdurrahman Efendizâde Mustafa Tevfik Efendi’ye 27 Ramazan 1308 tarihin-
de murassa nişan verilmiştir. Krş., BOA, İ..DH., Dosya nr. 1225, Gömlek nr. 95914; BOA, İ_TAL, 1313. N. 118, 
27/N/1313; Rumeli kazaskeri Dürri Efendi’nin görev süresinin dolmasıyla yerine sâbıkan Rumeli kazaskeri ve 
hala Nakîbü’l-Eşrâf Tevfik Efendi nasb ve tayin edilmiştir. Bkz., MŞH, THR, Dosya nr. 72, Gömlek nr. 90, 15 
Zilhicce 1310.
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63

Harputî Abdurrahman 

Efendizâde es-Seyyid 

Mustafa Tevfik Efendi73

ö. 29 Muharrem 1319/18 

Mayıs 1901

Harput

1 Zilkâde 1294/7 Kasım 

1877 Göreve geliş

29 Muharrem 1319/18 

Mayıs 1901 Vefat74

64
Seyyid Mehmed Ali Rıza 

Emin el-Hasenî 

26 Safer 1319/ 14 

Haziran 1901 Göreve 

geliş

Receb 1328/Ağustos 

1910 Görevden 

ayrılış

65

Seyyid Mehmed Nureddin 

Efendi75

(Cezayirli Emir Abdülkadir 

Efendi biraderzâdesi)

ö. 13 Muharrem 1334/21 

Kasım 1915

Cezâyir

17 Receb 1328/25 

Temmuz 1910 Göreve 

geliş76

13 Muharrem 1334/21 

Kasım 1915 Vefat

66

Çerkeş Şeyhîzâde Tevfik 

Efendizâde es-Seyyid Ahmed 

Muhtar Efendi 13 Şevval 

1342/17 Mayıs 1924 

Emekliye sevk

İstanbul

Sudur-ı 

izamdan 

Meclis-i 

Meşâyih 

Nâzırı

Evkaf 

Kadılığı 

Müşaviri,

Medresetü’l-

Kuzât 

Müdürü

14 Muharrem 1334/22 

Kasım 1915 Göreve geliş

13 Şevval 1342/17 Mayıs 

1924 Emekliye sevk77

74 75 76 77 

74 MŞH., Nakîbü’l-Eşrâf Defteri, Genel nr. 105, Özel nr. 38, ön iç kapağında not.  

75 BOA, EO., Dosya nr. 3774, Gömlek nr. 283006, 25/C/1328. 

76 MŞH., Nakîbü’l-Eşrâf Defterleri, Genel nr. 105, Özel nr. 38, ön iç kapağında not.  

77 MŞH., SAİD, nr. 224, Tercüme-i hâl Dosyası. 
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2.2. Nakîbü’l-Eşrâflar’ın İlmî 

Kariyerleri 

Nakîbü’l-Eşrâflar ilmiye sınıfına men-

suptur. Osmanlı Devleti’nde görev yapmış 

66 Nakîbü’l-Eşrâf’tan sadece 6 tanesinin ön-

ceki görevi tespit edilememiştir. Diğerleri 

ilmiye mensubu olup müderris, kadı, kazas-

ker, Evkaf Kadılığı Müşaviri, Şeyhülislâm 

gibi görevlerde bulunmuşlardır.78 Aslında 

Nakîbü’l-Eşrâflık ulemaya mahsus bir daire 

niteliğindedir. II. Bâyezid döneminde bu gö-

reve getirilen ve ilk Nakîbü’l-Eşrâf unvanını 

alan Seyyid Mahmud Efendi, İran ve Ara-

bistan bölgelerine yaptığı seyahatler netice-

sinde derin bilgi ve kültür seviyesine sahip 

ilmiyeye mensup bir zât79 olmakla beraber 

kendisinden sonra bu göreve getirilenle-

rin de aynı şekilde ilmiye mensubu olduğu 

tercüme-i hallerinden anlaşılmaktadır.80 

İlk dönemlerde, Nakîbü’l-Eşrâf olarak 

atanacakların yüksek derecede ulemaya 

mensubiyet şartı olmasa da XVII. asırdan 

itibaren İstanbul Kadılığı ve Kazaskerlik-

78 İlk sâdât nazırı Seyyid Ali Nattâ da Emir Buhârî’den 
ilim öğrenmiş âlim bir zattı. Kendisinden sonra göre-
ve gelen oğlu Seyyid Zeynelabidin Efendi’nin de ba-
basından ilim öğrenen birisi olduğu tahmin edilmek-
tedir. Bkz., Josef Won Hammer, Devlet-i Osmaniye 
Tarihi, (Trc. Muhammed Atâ), I-XI, İstanbul, 1329, c. 
II, s. 522-523. 

79 Mustafa Nuri Paşa, Netâicü’l-Vukuʻât, I-IV, İstan-
bul, 1294, c. I, s. 137; D’ohsson, Tableau General de 
L’Empire Ottoman, I-VII, Paris, 1791, IV/609. 

80 Ayrıntılı bilgi için bkz. Ayhan IŞIK, Meşihat Arşivi 
Belgeleri Işığında Seyyidler ve Nakîbü’l-eşrâflık Mü-
essesesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üni-
versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2013.

ten ayrılanlar Nakîbü’l-Eşrâf tayin edilme-

ye başlanmıştır. XVII. yüzyılın ortalarına 

kadar ömürleri vefa ettiğince bu makamda 

kalabilen Nakîbü’l-Eşrâflar daha sonraları 

azil, görevden feragat veya Meşîhat’a ta-

yin gibi sebeplerle vazifelerinden ayrılmış-

lardır. Zira Nakîbü’l-Eşrâflardan 14 tane-

si Şeyhülislâmlık görevinde bulunmuş, 6 

Nakîbü’l-Eşrâf dışındakiler ise muhakkak 

kadılık veya kazaskerlik görevinde bulun-

duktan sonra bu göreve gelmişlerdir.

Nakîbü’l-Eşrâflar’ın gerektiğinde yar-

gılama yetkisi de bulunduğundan bu kim-

selerin ilmiye sınıfı arasından seçilmesi ve 

kadılık mesleğine mahsus eğitimi alma-

ları gerekmektedir. Nakîbü’l-Eşrâflık gö-

reviyle beraber kadılık, kazaskerlik veya 

Şeyhülislâmlık görevlerini birlikte yürü-

tenler de olmuştur. Örneğin Yahya Efendi 

Nakîbü’l-Eşrâf olduktan sonra kendisine, 

bu görevine ilaveten Galata ve daha sonra 

Üsküdar kazaları kadılıkları verilmiştir.81 

Nakîbü’l-Eşrâf Mustafa Tevfik Efendi ise 

Nakîblik göreviyle birlikte Rumeli Kazas-

kerliği görevini de yürütmüştür.82

Anadolu Kazaskerliğinden ayrı-

lan Osmanlı’nın dördüncü Nakîbü’l-

Eşrâfı Malûlzâde Seyyid Mehmed Efendi 

(v.992/1585), 984/1576 yılında nikâbet gö-

revine getirilmiş, Nakîbü’l-Eşrâflık görevi 

üzerinde kalmak suretiyle Rumeli Kazas-

kerliğine ve akabinde de Şeyhülislâmlığa 

81 Ahmet Rıfat Efendi, Devhatü’n-Nükabâ, s.15.

82 MŞH, THR, Dosya nr. 72, Gömlek nr. 90, 15 Zilhicce 
1310
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yükselmiştir. Şeyhülislâmlıktan azledildi-

ğinde ise nikâbet görevine devam etmiş-

tir. Malûlzâde Seyyid Mehmed Efendi’den 

başka Erzurumlu Seyyid Feyzullah Efendi 

(v. 1115/1703), Paşmakçızâde Seyyid Ali 

(v. 1124/1712) ve oğlu Seyyid Abdullah 

(v. 1732-33), Ak Mahmudzâde Zeynelabi-

din (v. 1751), Şerifzâde Seyyid Mehmed 

Şerif (v. 1779), Mirzâzâde Seyyid Mehmed 

Said, Karahisarlı Seyyid İbrahim, Dürrizâde 

Mehmed Arif (v. 1774), Seyyid Yahya Tev-

fik (v. 1205/1791), Seyyid Mehmed Ataul-

lah (v. 1226/1811), Dürrizâde Seyyid Ab-

dullah, Surre Eminîzâde Seyyid Mehmed 

Abidin (v. 1239/1824), Yâsincizâde Sey-

yid Abdülvehhâb (v. 1249/1834) ve İsmet 

Beyzâde Arif Hikmet Bey (v. 1275/1859) 

Nakîbü’l-Eşrâflık görevinde bulunmuş ve 

daha sonra Şeyhülislâm olmuşlardır. Bun-

ların tamamı Şeyhülislâm olduktan sonra 

Nakîbü’l-Eşrâflık görevini bırakmışlardır.83 

Nakîbü’l-Eşrâflar’ın ailelerinin de ilmi-

ye sınıfına mensub olması önemli bir husus-

tur. Çünkü Nakîbü’l-Eşrâflar’ın çoğunun 

babaları müderris, müftü, kadı, kazasker ve 

Şeyhülislâm olarak görev yapmıştır. Bunun 

yanında Nakîbü’l-Eşrâf Seyyid İbrahim İs-

met Beyefendi (v. 1222/1807)’nin babası Raif 

İsmail Paşa Reisülküttab, Vezir ve Vali ola-

rak görev yapmış olup mülki erkândandır. 

Yine Nakîbü’l-Eşrâf Seyyid Hacı Hasan 

Tahsin Beyefendi (ö. 1278/1861)’nin baba-

sı Kıbrıs Mütesellimi’dir. Nakîbü’l-Eşrâf 

83 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinde İl-
miye Teşkilâtı, Ankara, 1988, s. 167.

Seyyid Muhammed Nureddin Efendi (ö. 

1334/1915) ise Cezayir Emiri Abdülkadir 

Efendi’nin yeğenidir. 

Nakîbü’l-eşraflardan İstanbul payesi 

ve kadılığı ile nikâbet görevini yürütenler 

de olmuştur. Ankaravî Seyyid Mahmud 

Esad Efendi,84 Sahaflar Şeyhîzâde Mehmed 

Efendi,85 Uşakîzâde Abdullah Efendi,86 Ak 

Mahmudzâde Zeynelabidin Efendi,87 Sey-

yid Ömer Efendi,88 Şerifzâde Mehmed Şerif 

Efendi,89 Seyyid Mehmed Kâmil Efendi,90 

Seyyid Mehmed Ataullah Efendi91 bunlar-

dan bazılarıdır. Ayrıca müderrislik göreviy-

le birlikte nikâbet görevini devam ettirenler 

de mevcuttur. Örneğin, Galata Kadılığı gö-

revininde de bulunmuş olan Keşmirîzâde 

Efendi, Kasım Gubârî Efendi, 92 Seyyid Ca-

fer Efendi93 ve Seyyid Abdurrahman Efen-

di Süleymaniye Medresesi Müderrisi iken 

nikâbet94 görevini de yürütmüşlerdir. 

84 Ahmed Nazif Efendi, Riyazün-Nükabâ, vr. 9b.

85 Ahmed Nazif Efendi, a.g.e., vr. 18a.

86 Ahmed Nazif Efendi, a.g.e., vr. 19a.

87 Ahmed Nazif Efendi, a.g.e., vr. 19b.

88 Ahmed Nazif Efendi, a.g.e., vr. 21a. 

89 İstanbul Kadısı Ebubekir Efendizâde Osman 
Efendi’nin talebine binaen azliyle Nakîbü’l-Eşrâf 
Şerifzâde Mehmet Efendi’ye nakîbliğiyle beraber tev-
cih edilmiştir. Bkz., BOA, C..ADL., Dosya nr. 53, Göm-
lek nr. 3196, 29/M/1171. 

90 Ahmed Nazif Efendi, a.g.e., vr. 24b.

91 Ahmed Nazif Efendi, a.g.e., vr. 25a.

92 Ahmed Nazif Efendi, a.g.e., vr. 7b.; Ahmet Rıfat 
Efendi, Devhatü’n-Nükabâ, s. 26. 

93 Ahmed Nazif Efendi, a.g.e., vr. 14a.

94 Ahmed Nazif Efendi, a.g.e., vr. 15a.; Ahmet Rıfat 
Efendi, a.g.e., s. 28.
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2.3. Nakîbü’l-Eşrâflar’ın Görev 

Süreleri 

Nakîbü’l-erşâfların muayyen bir gö-

rev süreleri bulunmadığından, ölünceye 

(azl edilinceye kadar veya infisal etme-

dikçe) kadar bu görevi sürdürmüşlerdir. 

Seyyid Muhammed Muhterem Efendi (ö. 

980/1572), Malûlzâde Seyyid Mehmed Efen-

di (ö. 992/1585), Mirza Mahdum Efendi (ö. 

995/1587) gibi ilk dönem Nakîbü’l-erşâfların 

çoğu vefat edinceye kadar bu makamda kal-

mışlardır. 

Bazı Nakîbü’l-erşâflar da özellikle 16. 

yüzyıldan sonra azl ve sürgün edilerek 

nikâbetten ayrılmışlardır. Allâme Şeyhî Efen-

di olarak bilinen Seyyid Mehmed bin Seyyid 

Mahmud Efendi (ö. 1044/1635), Zeyrekzâde 

Yunus Efendi (ö. 1062/1652), Seyyid Meh-

med b. Seyyid Mehmed (ö. 1078/1668), Ab-

durrahman b. Ahmed b. Emrullah Efendi (ö. 

1085/1674) bunlardan birkaçıdır.95

Bazı sebeplerle nikâbet görevinden çeki-

lenler de vardır.96 Akrabalarından birisi lehi-

ne bu vazifeden çekilenler olduğu gibi, sağ-

lık sebebiyle bu vazifeyi yürütmekte zorlan-

dıkları için ayrılanlar da olmuştur. Örneğin 

Seyyid Mehmed Efendi (ö. 1040/1631) da-

madı Allâme Şeyhi Efendi lehine nikâbetten 

kendi isteğiyle feragat etmiştir.97 Seyyid el-

Hac Ârif Hikmet Beyefendi (ö. 1275/1859), 

95 Diğer aziller için bkz., Osmanlı Devleti’nde Görev 
Yapmış Nakîbü’l-Eşrâfları Gösterir Tablo.

96 Ayrıntılı bilgi için bkz. Osmanlı Devleti’nde Görev 
Yapmış Nakîbü’l-Eşrâfları Gösterir Tablo. 

97 Ahmed Nazif Efendi, a.g.e., vr. 18a. 

kendi isteğiyle98 görevden ayrılmıştır. Sey-

yid Abdurrahman Efendi ise hastalığı se-

bebiyle geçici bir süre görevinden ayrılmış 

ve yerine Vakanüvis Esad Efendi vekâlet 

etmiştir.99 

2.4. Nakîbü’l-Eşrâflar’ın Görev 

Yerleri 

Osmanlı Devleti’nde her üst düzey gö-

revlinin kendi oturduğu konağın bir kıs-

mını, genellikle de selâmlık bölümünü 

resmi daire olarak kullanması bir gelenek-

ti. Yeniçeri ocağının kaldırılmasına kadar, 

(1826) şeyhülislâmlar da oturdukları ko-

nakların selâmlık kısmını Meşîhat daire-

si100 yani devlet işlerinin görüldüğü resmi 

daire, harem kısmını da aileleriyle beraber 

ikamet ettikleri hususi daire olarak kul-

lanırdı ve şeyhülislâm değişikliğine bağlı 

olarak da şeyhülislâm makam yeri sürekli 

değişirdi.101 İlmiye teşkilâtı içerisinde yer 

alan Anadolu ve Rumeli kazaskerleri, kadı-

lıklar, şeyhülislâmlar ve Nakîbü’l-Eşrâflar 

gibi diğer üst düzey ilmiye mensupları da 

resmi faaliyetlerini kendi konaklarında 

sürdürürlerdi. Dolayısıyla ilmiye merkez 

daireleri de farklı mekânlardaydı. Ancak 

şeyhülislâmların azillerinde, meşîhat maka-

mı olan konakları resmi daire vasfını kaybe-

derdi. Bazen görevden alınan şeyhülislâm 

98 Ahmet Rıfat Efendi, a.g.e., s.55; Ahmed Nazif Efen-
di, a.g.e., vr. 37b. 

99 BOA, İradeler, 27/N/1255 tarihli irade, nr. 212. 

100 Mehmet İpşirli, “Bâb-ı Meşîhat”, DİA, IV/363, İs-
tanbul, 1991. 

101 Hafız Hızır İlyas, Tarih-i Enderûn, Darü’t-Tıbâti’l-
Âmire, İstanbul, 1276, s. 374. 
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azil sebebine bağlı olarak bir nevi göz hapsi 

manasında, konağında ya da sahilhanesinde 

ikamete mecbur tutulurdu.102 

Nakîbü’l-Eşrâflar’ın konaklarında suçlu 

olan seyyidlerin hapsedildikleri bir tevkifha-

nenin bulunduğu da rivayet edilir.103 Daha 

ziyade borçlarından dolayı hapsedilen sey-

yidlerin tutulduğu bu mekân,104 Nakîbü’l-

Eşrâf başçavuşu nezareti altındaydı. 

Yeniçeri ocağının kaldırılmasından son-

ra, Sadrazam Mehmed Selim Paşa, Sultan 

II. Mahmud’a taktim ettiği takririnde eski 

sarayın serasker dairesi olmasını,105 Ağa 

Kapısı’nın da şeyhülislâmlığa tahsisini arz 

etmiştir. Ayrıca Fetvahane’nin ihtiyaç fazlası 

olan odalarının da boş kalmaması için, ilim 

tahsil etmek isteyen fakat maddi imkânları 

kısıtlı olan öğrencilere tahsis edilmesi 

102 İlhami Yurdakul, Osmanlı İlmiye Merkez Teşkilâtı, 
Yenileşme Süreci, (1826-1878), Yayımlanmamış Dok-
tora Tezi, İstanbul, 2004, s. 9. 

103 Abdurrahman Şeref, Tarih-i Devlet-i Osmaniye, 
I-II, İstanbul, 1318, I/297; Uzunçarşılı, İlmiye Teşkilâtı, 
s. 168. 

104 BOA, Hatt-ı Hümâyûn, nr. 6846; Uzunçarşılı, 
a.g.e., s. 168.

105 Yeniçeri ocağı kaldırıldıktan sonra yeniçeri ağası 
yerine serasker, Ağa Kapısı yerine de serasker kapısı 
tabirlerinin kullanılması kararlaştırıldı. Hüdavendigar 
Sancağı Mutasarrıfı Vezir Hüseyin Paşa da seraskerlik 
makamına getirildi. Bu kuruma çalışma yeri olarak da 
Ağa Kapısı tahsis edildi. Bkz., Lütfi Paşa, Tarih-i Lüt-
fi, Dersaadet, 1290, I/357-361. İlhami Yurdakul, Ağa 
Kapısı’nın Fetvahane ittihazına dair hatt-ı hümâyûnu 
üzerinde durulduğunu fakat, Ağa Kapısı’nın bu hatt-ı 
hümâyûndan önce serasker kapısı olduğuna temas 
edilmediğini söyler. Bkz. a.g.t., s.11, 23 numaralı dip-
not. 

istenmiştir.106 II. Mahmud’un bu arzı uygun 

bulmasıyla yeniçeriliğin ve Ağa Kapısı’nın 

unutulması için isminin Fetvahane olarak 

değiştirilmiştir. Böylece sadrazamların Pa-

şakapısı isminde sabit bir mekânı bulun-

duğu gibi, şeyhülislâmların da bu tarihten 

sonra (1827) Bâb-ı Meşîhat ismiyle sabit bir 

mekânı olmuştur.107 1836 yılına kadar Fetva-

hane olarak kullanılan bu mekân; Anadolu 

ve Rumeli kazaskerleri, İstanbul kadısı ve 

Nakîbü’leşrâf gibi görevlilerin buraya ta-

şınmasıyla ilmiye mensubu üst düzey gö-

revlilerin tek çatı altında toplandığı sabit bir 

mekân hâline gelmiştir.108 

Nakîbü’l-Eşrâflar, 1826 yılında Ağa 

Kapısı’nın Şeyhülislâmlığa tahsisinden son-

ra, 1836 yılında burada başladıkları görevle-

rini, Sultan II. Abdülhamid Han döneminde 

(1876-1909) Yıldız civarındaki bir konakta109 

devam ettirmişlerdir. Önceleri kalabalık 

bir kalem heyetine sahip olan Nakîbü’l-

Eşrâflar’ın son dönemlerde ise maiyetinde 

sadece 1.000 kuruş aylıklı bir kâtibin görev 

yaptığı bilinmektedir.110 

106 BOA, Hatt-ı Hümâyûn, nr. 17477.

107 BOA, Hatt-ı Hümâyûn, nr. 17477; Lütfi, Tarih, 
I/161; İpşirli, a.g.m., IV/363. 

108 BOA, Hatt-ı Hümâyûn, nr. 24086; Lütfi, Tarih, 
V/66; Hafız Hızır İlyas, a.g.e., s.374.

109 Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimlerive 
Terimleri Sözlüğü, Meb Yay., İstanbul, 2004, c. II, s. 
647-648. 

110 Ayhan Işık, “Osmanlı’da Nakîbü’l-Eşrâflık Mües-
sesesi ve Nakîbü’l-Eşrâf Defterleri (ss. 85-91),” İnsan-
lığın Tükenmeyen Ümidi Peygamberimize, TDV Yay., 
İstanbul, 2007 s. 87.
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 2.5. Nakîbü’l-Eşrâflar’ın Maaşları 

Osmanlı Devleti’nin ilk Nakîbü’l-Eşrâfı 

Seyyid Mahmud Efendi günlük 25 akçe 

vazife111 ile göreve başlamış, 40 yılı aşkın 

süre görevde kalmış ve maaşı artarak 70 

akçeye ulaşmıştır.112 Kendisinin görevden 

ayrılmasıyla bu hizmeti üstlenen Muham-

med Muhterem Efendi ise 70 akçe vazife/

maaş ile Nakîbü’l-Eşrâf tayin edilmiştir.113 

Osmanlı Devletinin ilk dönemlerinde 

Şeyhülislâmların günlüklerinin 30 akçe ol-

duğu düşünüldüğünde Nakîbü’l-Eşrâf’a 25 

akçe verilmesi ve özellikle büyük görevle-

re atamalarda yazılan menşurun Nakîbü’l-

Eşrâflar’ın atamasında da uygulanması ken-

dilerine verilen değeri açık bir şekilde ortaya 

koymaktadır. 

Muhammed Muhterem Efendi’nin 

nikâbetiyle birlikte Nakîbü’l-Eşrâflık mev-

leviyet derecesine çıkmıştır. Kendisinden 

sonra bu göreve gelen Hasan b. Yusuf’un da 

vefat ettiğinde 180 akçe maaşı olduğu dik-

kate alınırsa mevleviyet derecesinde olduğu 

anlaşılmaktadır.114 Muhammed Muhterem 

Efendi ile mevleviyet derecesine çıkarılan 

bu makam, 16. asrın sonlarına doğru mev-

leviyetin en üst derecesi olan Kazasker ma-

111 İlk göreve başlayan kaza kadılarının maaşı 20 ak-
çeydi. Nikâbet müessesesinin başındaki nakîbin aldığı 
maaş ise 25 akçedir.

112 Kâtip Çelebi, Takvîmü’t-Tevârih, İstanbul, 1146, s. 
206; Atâyî, a.g.e., s. 176.

113 Ahmet Rıfat Efendi, Devhatü’n-Nükabâ, s. 10-11; 
Ahmed Nazif Efendi, a.g.e., vr. 4a.

114 Atâyî, a.g.e., s. 247. 

zullerine verilerek daha da yükselmiştir.115 

Böylece Nakîbü’l-Eşrâflık en yüksek ilmî 

payelilerin başında bulunduğu bir kurum 

hâline gelmiştir. 

Nakîbü’l-Eşrâf Mustafa Tevfik 

Efendi’nin padişaha sunduğu arz dilekçe-

sinde maaşının; “tahsisât-ı ilmiyeden beş 

bin dört yüz, Maliye Hazine-i Celilesi’nden 

bin sekiz yüz ve nikâbet ale’l-eşrâftan sekiz 

yüz otuz kuruş ve toplamda sekiz bin otuz 

iki kuruşa” tekabul ettiğini belirtir.116 Aile-

sinde toplam 25 kişi olduğunu ve geçimle-

rini temin etmede çok zorlandığını, hatta ra-

hatsızlığı sebebiyle doktor ve ilaç parasının 

dahi bulunmadığından bahsederek, daha 

önceki Nakîbü’l-Eşrâflar’ın hizmet-i celile-i 

nikâbette bulunduğunda tarik maaşından 

başka on beşer bin kuruş maaş aldıkları-

nı, kendisinin sekiz yüz otuz iki kuruştan 

ibâret olan nikâbet ale’l-eşrâf maaşına Ma-

liye Hazine-i Celilesi’nden muhassasât-ı 

ilmiyeye zam yapılarak maddi sıkıntısının 

giderilmesini istirham etmektedir. 

Nakibü’l-eşrâfın içinde bulunduğu du-

rumu gösteren ve önceki görevlilerin maaş-

ları hususunda bilgi veren bu belge şöyle-

dir: 

Atûfetlü Efendim Hazretleri

Ahvâl-i pürmelâl-i âcizânemi ber-

vech-i âti arzına ictisâr eyledim şöyle ki 

abd-i âcizleri binyüz on beş tarihinden beri 

115 Murat Sarıcık, Osmanlı İmparatorluğu’nda 
Nakîbü’l-eşrâflık Müessesesi, Ankara, 2003, s. 152. 

116 BOA, Y..PRK.ML., Dosya nr. 14, Gömlek nr. 29, 
28/Ca/1310.
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sadâkatle müftehir olan bir âile-i esdikanın 

semere-i yegâne-i ubûdiyeti bulunduğu-

ma ve tahsisât-ı ilmiye meyânında beş bin 

dört yüz ve Mâliye Hazîne-i Celîlesi’nden 

muhassas bin sekiz yüz kuruş zât-ı maaş-ı 

ubeydânemle nikâbet ale’l-eşrâfa mahsûs se-

kiz yüz otuz kuruş ki cem‘an sekiz bin otuz iki 

kuruştan ibâret olan maaşla yirmi beş nefer 

aile-i ubeydânemi kemâl-i zarûretle infâk et-

mekte ve eslâf-ı ubeydânemden Yâsincizâde 

İlmi ve Mustafa İzzet Efendiler ve onlardan 

mukaddemkiler hizmet-i celîle-i nikâbette 

bulunanlara mahsûs olmak üzre tarik ma-

aşından başka on beşer bin kuruş maaşla 

mecâlis-i âliyyeye me’mur edilerek taltîf 

edilmiş ve zarûriyet-i âcizânem ise derece-i 

nihâyeye varmış ve hatta çend günden beri 

rahatsız olduğum halde tedavi ettirmek 

için doktor ve eczâ akçesini tedârikten âciz 

bulunduğuma ve buna ise Müslim-i cihan 

olan merhamet ve şefkat-ı şâhâneleri hiçbir 

vechile râzı olamayacağı derkâr idiğüne ve 

zât-ı âlileri ise esdikâ-yı saltanat-ı seniyye-

den olmalarına mebnî sâlifü’l-arz sekiz yüz 

otuz iki kuruştan ibâret olan nikâbet ale’l-

eşrâf maaşına Mâliye Hazîne-i Celîlesi’nden 

muhassasât-ı ilmiyeye zamîmeten şân-ı âliye 

muvâfık sûrette zam ve inâyet buyurulması-

nı ve hâl-i hâzır dâiyâneme de merhamet ve 

inâyet buyurulmasını delâlet-i aliyyeleriyle 

hâk-i pâ-yı inâyet-ihtivâ-yı hazret-i Hilâfet-

penâhiye arzına maa’l-mecmûbiye ictisâr 

eyledim emr u fermân hazret-i men lehü’l-

emrindir.

Fî 28 Cemâziye’l-evvel sene 1310

Nakîbü’l-eşrâf 

Ed-Dâi Tevfik el-Hüseynî

Nakîbü’l-Eşrâf Tevfik Efendi, bu mahi-

yette birçok kez sadarete maaşının artırılma-

sı için arzda bulunmuştur. Değişen sadece 

Nakîbü’l-Eşrâf’ın çocuklarının sayısı olmuş, 

ilk arzında sayı yirmi iken artarak devam et-

miş ve en sonki arzında bu sayı otuza çıkmış-

tır. “Cenâb-ı Hak velînimet-i bî-minnetimiz 

zât-ı hilâfet-simât efendimiz hazretlerini 

habîb-i ekremi ve nebiyy-i muhteremi hür-

metine taht-ı âlî-baht-ı hümâyûnlarında 

dâim ve vücûd-ı hümâyûnlarını bi’l-cümle 

ekdârdan masûn buyursun amin….” dua-

sıyla başladığı arzında aile sayısının çok faz-

la olduğundan ve maaşının yetmediğinden 

bahsederek padişahtan kendisine ihsanda 

bulunmasını talep etmiştir: “…Sâlifü’l-

arz altmış altı senelik kıdem-i ubûdiyete 

mükâfâten tarîkden dokuz bin on altı ve 

nikâbet-i şerîfeden yedi yüz yirmi dokuz ku-

ruş otuz para ve Hazîne-i Celîle-i Mâliye’den 

bin altı yüz yirmi kuruş ki cem’an on bir bin 

üç yüz altmış beş kuruş otuz para maaş-ı 

muhassese nâil olabilip bu defa icrâ olunan 

tecilâtda maaş-ı abîdânemden dahi bin iki 

yüz altmış üç kuruş tenzîl edildi. Muhasses 

olan sâlifü’l-arz maaş otuz nefer sağîr ve 

sağîre ve bî-kes âile-i sâdıkanın iâşelerine 

karşılıktır. Bugün otuz nefer aile-i asdıka 

sefîl ve perîşân olarak âtıfet-i celîleye maz-

hariyet istid‘âsıyla mahzûn ve mükedder 

bir hâldedir…”117

117 BOA, İ_HUS, Dosya nr. 58, 1315 C. 27, 11/
C/1315.
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Nihayetinde, Nakîbü’l-Eşrâf Tevfik 

Efendi’nin maaşına beş bin kuruş zam yapı-

larak zuhurat tertibinden ödenmesine karar 

verilmiştir.118 Ev ve eşyası yandığından do-

layı padişahın nakdî yardımda bulunduğu 

Tevfik Efendi’ye, Hazine’ce de atiyye-i se-

niyye olarak üç yüz lira verilmiştir.119 Hatta 

hâline münasib bir de hane satın alınmıştır.120 

İlmiye tahsisatından aldığı maaşına zam ya-

pılarak, hazine tahsisatından almış olduğu 

maaşın da ilmiye tahsisatına dâhil edile-

rek121 bir sonraki mâli senede ödeneceğine 

karar verilmiştir.122 

Nakîbü’l-Eşrâflar’a vakıflardan tev-

cihlerin de yapıldığı görülmektedir. Ör-

neğin Turhal’da, Lülü Ağa ve Amasya’da 

Yakub Paşa Vakıfları tevliyetine babası 

Nakîbü’l-Eşrâf Boluvî Mehmed Emin Efen-

di meşrûtiyet üzere mutasarrıf olduğu için 

vefatından sonra da bu vakıflar kızı Şerife 

Fatma’ya intikal etmiştir.123 Nakîbü’l-Eşrâf 

Hocazâde Seyyid Ömer Efendi’nin, Galata 

Rumelihisarı’ndaki Bey Camii’nde Mevlid-i 

Nebevi Vakfı’ndan yevmî beş akçe vazife-

li kitabet cihetinin Seyyid Mehmed Şakir 

118 BOA, EO., Dosya nr. 284, Gömlek nr. 21258, 18/
Ra/1311.

119 BOA, İ..HUS., Dosya nr. 22, Gömlek nr. 1311/N-
052, 25/N/1311.

120 BOA, İ..HUS., Dosya nr. 28, Gömlek nr. 1312/S-
089, 16/S/1312.

121 BOA, EO., Dosya nr. 1054, Gömlek nr. 79045, 23/
B/1315.

122 BOA, EO., Dosya nr. 1065, Gömlek nr. 79843, 
6/Ş/1315.

123 BOA, C..EV., Dosya nr. 637, Gömlek nr. 32133, 
29/S/1176.

Efendi uhdesinden Ahmed Efendi b. Seyyid 

Süleyman’a tevcihine dair belgeye124 baktı-

ğımızda Nakîbü’l-Eşrâflar’ın vakıf kurduk-

larını da görüyoruz. Nakîbü’l-Eşrâf Seyyid 

Muhterem Efendi’nin Ayasofya-i Kebir kur-

bundaki türbesinin de bulunduğu yerdeki 

vakfı;125 Nakîbü’l-Eşrâf Yunus Efendi’nin 

aynı bölgedeki vakfı;126 İstanbul Kadıları ne-

zaretindeki Nakîbü’l-Eşrâf Ankaravî Meh-

med Efendi’nin İstanbul Davud Paşa’daki 

türbesinin vakfı127 ve Kıbrıs ceziresinde 

Nakîbü’l-Eşrâf Hasan Tahsin Beyefendi 

ile mahdumları uhdelerindeki vakıflar128 

Nakîbü’l-Eşrâflar’ın kurdukları vakıflardan 

sadece bir kaçıdır.

Dersaadet ve taşrada şerâfet, memuri-

yet maaşı, aidat, muhassasat, muayyenat ve 

farklı isimlerle verilmekte olan maaşlar129 

göz önüne alındığında seyyidlere çok farklı 

isimlerde ve farklı türlerde birçok tahsisat 

ayrıldığı görülmektedir.

124 BOA, C..EV. Dosya nr. 63, Gömlek nr. 3134, 07/
Ca/1211.

125 BOA, C..EV., Dosya nr. 586, Gömlek nr. 29579, 
29/M/1184; krş., BOA, C..EV., Dosya nr. 77, Gömlek 
nr. 3821, 19/C/1207.

126 BOA, C..EV., Dosya nr. 275, Gömlek nr. 14028, 15/
Za/1230.

127 BOA, C..EV., Dosya nr. 42, Gömlek nr. 2099, 26/
L/1184; BOA, C..EV., Dosya nr. 114, Gömlek nr. 5655, 
07/Ş/1192. 

128 BOA, MVL., Dosya nr. 315, Gömlek nr. 29, 15/
R/1274.

129 BOA, EO, Dosya nr. 460, Gömlek nr. 34461, 19/
S/1312. 
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3. MEŞÎHAT ARŞİVİ’NDEKİ 

NAKÎBÜ’L-EŞRÂF DEFTERLERİ 

Osmanlı Devleti’nde görev yapan 

Nakîbü’l-Eşrâflar, kendi dönemlerinde 

siyâdet hücceti verdiği seyyid veya şe-

riflerin isimlerini, silsilelerini ve ikamet 

mahallerini kaydettiği ve ismine “Nakîb 

Ceridesi”,“Şecere-i Tayyibe Defteri”,“Sâdât 

Defteri” veya “Nakîbü’l-Eşrâf Defteri” de-

nilen defterler tutarlardı.130 Seyyidler, şece-

releri kaybolması durumunda merkezdeki 

Nakîbü’l-Eşrâf’a veya kazalardaki Nakîbü’l-

Eşrâf kaymakamlarına müracaat ederek, bu 

defterlerdeki kayıtlardan bir nüsha çıkarta-

rak siyâdetlerini ispatlayabiliyorlardı. 

İstanbul Müftülüğü bünyesindeki 

Meşîhat Arşivi’nde toplam 47 adet Nakîbü’l-

Eşrâf Defteri131 bulunmaktadır. Bu defter se-

risi, Siyâdet Hüccet Defterleri, İcmal ve İsim 

Fihrist Defterleri, Teftiş Defterleri, Nakîbü’l-

Eşrâf Kaymakamı Atama Defterleri ve Maaş 

Defterleri olmak üzere beş bölümdür.

3.1. Nakîbü’l-eşrâf Defterlerinin 

Çeşitleri

Siyâdet Hücceti Defterleri: Nakîbü’l-

Eşrâflar tarafından düzenlenen siyâdet 

hüccetlerinin sûretlerinin kaydedildiği def-

terlerdir. Osmanlı Devleti’nde seyyid ol-

duğunu ispatlayan kişiye Nakîbü’l-Eşrâflar 

130 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinde İl-
miye Teşkilâtı, Ankara, 1988, s. 167. 

131 Gerek kataloglarda gerekse belgelerde Nakîbü’l-
Eşrâf Defteri olarak geçmektedir. Biz de bundan dola-
yı bu ismi tercih ettik.

tarafından siyâdet hücceti düzenlenir ve 

bu hüccet, seyyid olanlar ile müteseyyidle-

ri (seyyid olmadığı halde seyyid olduğunu 

iddia edenleri) ayırmada kolaylık sağlaması 

açısından önemli bir belgedir. 

İcmâl ve İsim Fihrist Defterleri: 

Nakîbü’l-Eşrâfların düzenlediği hüccetler-

deki isimlerin alfabetik sırayla kaydedildiği 

defterler olup seyyid olduğunu ispat etmiş 

kişilerin kaydının araştırılmasında kolaylık 

sağlamaktadır.

Teftiş Defterleri: Nakîbü’l-Eşrâflar ta-

rafından zaman zaman muhtelif bölgelerde 

seyyidlerin teftişi yapılmıştır. Bu teftiş esna-

sında seyyidliği sahih olmayanlar seyyidlik-

ten men edilmiş ve müteseyyidlerin isimleri 

teftiş defterlerine kaydedilmiştir. 

Nakîbü’l-Eşrâf Kaymakamı Atama Def-

terleri: Nakîbü’l-Eşrâf kaymakamı olarak 

atanan kişilerin tayin tarihi ve mahallerini 

gösteren defterlerdir. 

Maaş Defterleri: Seyyidlere verilen ma-

aşların kaydedildiği defterlerdir. 

 3.2. Nakîbü’l-eşrâf Defterlerinin 

Tanıtımı

1 numaralı Nakîbü’l-eşrâf defteri,132 Os-

manlı Devleti’nin ilk Nakîbü’l-eşrâfı Sey-

yid Mahmud Efendi’den sonra Nakîbü’l-

eşrâf olan Seyyid Muhammed Muhterem 

Efendi’ye ait olup 942/(1535-36)-980/(1572-

132 Meşihat Arşivi, Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, Genel 
nr. 68, özel nr. 1. 
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73) tarihlerini kapsamaktadır. Bu defter, 

seyyid ve şerif isimlerine göre alfabetik şe-

kilde sıralanarak harf başlangıcı harfü’l-elif 

şeklinde kırmızı hatla yazılmıştır. Her har-

fin sonunda kaç seyyid olduğu belirtildikten 

sonra “ye” harfinin bitiminde “cem’an 352” 

yazılarak toplam seyyid adedi gösterilmiş-

tir. 

2. defter,133 ilk Nakîbü’l-eşrâf Seyyid 

Muhammed Muhterem Efendi’ye ait olup 

942/(1535-36)-980/(1572-73) tarihlerini kap-

samaktadır. Bu defter birinci defterin müs-

veddesi olarak düzenlenmiş olup içerisinde 

bazı farklı kayıtlarda da mevcuttur.

3. defter,134 Nakîbü’l-eşrâf Mâlûl-zâde 

Seyyid Mehmed Efendi’ye ait olup 984/

(1576-77)-992/(1584-85) tarihlerini kap-

samaktadır. Defterde seyyid ve şerifler 

için Arapça ve Farsça olarak düzenlenmiş 

siyâdet hüccetlerinin suretleri kayıtlı bulun-

maktadır. Hüccet içerisindeki seyyid ve şerif 

isimlerinin kolay bulunabilmesi için üzerleri 

kırmızı çizgiyle çizilmiştir. Defterin 1b vara-

ğında Şeyhülislâm Yahya Efendi’nin, ancak 

baba tarafından seyyid veya şerif olanların 

133 Meşihat Arşivi, Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, Genel 
nr. 69, özel nr. 2.

134 Meşihat Arşivi, Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, Genel 
nr. 70, özel nr. 3.

bütün şekilde yeşil sarık sarabileceklerine 

dair şu fetvası kayıtlıdır:135 

“Siyâdeti validesi tarafından olan Zeyd 

bütün yeşil sarınmağa mesağ var mıdır? El- 

Cevap Allahu a’lem. Şerife-zâdeler alâmet 

götürürler. Alâmet onların sâir-i nâsdan 

mâ-bihi’l-imtiyazlarıdır. Bütün yeşil baba 

tarafından sâdât-ı kirâmın anların hakkı mâ-

bihi’l-imtiyazlarıdır. 

Yahya Efendi

Ufiye Anhu”

4. defter,136 984/(1576-77)-992/(1584-85) 

tarihli, Nakîbü’l-eşrâf Mâlûl-zâde Seyyid 

Mehmed Efendi ’ye ait olup ilk iki defter gibi 

alfabetik isim listesi şeklinde düzenlenmiş-

tir. Defterin 2a varağında eserin içeriğiyle 

de ilgili şu bilgiler yer almaktadır: “Bu kitab, 

sahih şartlara uygun olarak yazılmıştır. Bu-

nunla amel edip tavsiyelerini uygulayanlara 

ecir ve büyük sevab vardır. Melik ve Vedûd 

135 Seyyidlikleri anne tarafından gelen yani Şerife-
zadelerle ilgili Ebussuûd Efendi’nin şu fetvâsı 
da vardır: “Şerîfzâde şerîf olur mu? el-Cevab: 

 Diğer el-cevab: 
şerîfzâde şerîf olur. Diğer el-cevab: Şerif olur halince, 
Ebussuûd” bkz., Veli b. Yusuf, Mecmûatü’l-fetâvâ, 
İstanbul Müftülüğü Kütüphanesi, 178, vr. 224a; Ye-
şil sarık takmanın imtiyaz mı yoksa efdaliyetten mi 
kaynaklandığı ile ilgili Ebussûd’un şu fetvası vardır: 
“Sâdâtın başlarına yeşil sarınmak imtiyaz içün mü-
dür, yoksa yeşil akdan vesayir renklerden efdal ol-
duğu için midir? El-Cevab: Şer’an yeşil sarınmak bazı 
Hulefâ-i Abbasiye zamanında âdet olmuştur. İmtiyaz 
içündir, efdaliyyetten ötürü değildir. Ebussuud” bkz., 
Veli b. Yusuf, Mecmûatü’l-fetâvâ, nr. 178, vr. 186a.

136 Meşihat Arşivi, Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, Genel 
nr. 71, özel nr. 4.



2014 / Yıl: 4 Sayı: 8

237

olan Allah ahiret gününde onu korusun. Bu 

vesikanın sahibi İslâm yollarından en güzel 

yol üzeredir. Hesap günü büyük mükâfat 

onun olsun, Allah onun ömrünü uzun eyle-

sin. İyiliklerle dolu bir yaşam nasip eylesin. 

Bu defter-i ma‘mur’un içerisindeki bütün 

muhtevada doğruluk kuralları ve her bir 

konuda akıl sahiplerinin usulü uygulanmış-

tır. Bunda hiçbir şüphe ve kuşku yoktur. Bu 

tesbit, bu davaları dinleme ve davalar hak-

kında hüküm verme işi kendisine havale 

edilen kişiler nezdinde sâdır olmuştur. Bu 

hüccetin muhtevası Mehmed Usta bin Ab-

dullah ve Ömer bin Abdullah’ın şahidliğiyle 

sabit olunca kabul ettim ve tasdikledim. Ben 

bu davayı dinlemekle -mükâfata layık ma-

kamın emriyle- vazifeli bulunan Fakir Şeyhî 

Mehmed.”

5. defter,137 Osmanlı Devleti’nin V. 

Nakîbü’l-eşrâfı Seyyid Mirzâ Mahdum 

Efendi olarak bilinen Mir Muinüddin Eşref 

Efendi’ye (ö. 995/1587) ait olup 993/(1585)-

994/(1586) tarihlerini kapsamaktadır. Def-

terde Farsça ve Arapça siyâdet hüccetlerinin 

yanısıra Türkçe kayıtlar da mevcuttur. Mir-

za Mahdum Efendi İstanbul Kadılığı görevi 

ile birlikte Nakîbü’l-eşrâflık görevini de icra 

etmiştir.138 Defterin 36a varağında, seyyid ve 

şeriflerin toplum içerisindeki davranışların-

dan sorumlu Sâdât Çavuşlarından bahseden 

şu kayıt bulunmaktadır:139 

137 Meşihat Arşivi, Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, Genel 
nr. 72, özel nr. 5.

138 Meşihat Arşivi, Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, nr. 5, vr. 
41b. 

139 Meşihat Arşivi, Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, nr. 5, vr. 
36a.

“Vech-i tahrîr-i hurûf-i hayr-encâm bu-

dur ki

Hasan bin Seyyid Mustafa bin Seyyid 

Ahmed bin Seyyid Mahmud el- Edirnevî 

Meclis-i Nikabetü’l-uzmâ’ya hâzır olub 

iddâ-yı siyâdet etmeğin yevmî kırk akçe ile 

Plevne’de Gazi Ali Bey Medresesi müder-

risi olan Mevlânâ Tâcüddîn bin Mehmed 

el- Edirnevî ve Abdülaziz bin Mehmed el- 

Edirnevî el-Hatîb ve Pir Mehmed bin Veli 

el- Edirnevî ve bazı kimesneler hâzırun 

olub mezbûr Seyyid Hasan içün baba tara-

fından min gayri tavassut-i ünsâ Hazret-i 

Fâtımatü’z-Zehra Radiyallahu anhâ ve ker-

reme vechehâ’ya nesebi muttasıl olur deyû 

ihbâr ettikleri sebepten bu tezkire verildi ki, 

sâdât çavuşları mezbûrun başlığına mâni’ 

ve mütearrız olmayalar. 

Tahrîren fî evâili şehr-i Şa’ban li-sene 

erba’a ve tis’în ve tis’a mi’e [10 Şaban 994]/

[27 Temmuz 1506]

İşbu sâlifü’z-zikr tezkire sâbıkan 

Nakîbü’l-eşrâf olan merhûm ve mağfûrun 

leh Seyyid Mirza Mahdum Efendi 

Hazretleri’nin imzasıyla mahallinde mümza 

ve hatemiyle mahtûme olub ihdâ ve hamsîn 

ve elf [1051] senesi Rebîü’l-evvelinde imzâ 

içün bu fakire arz olundukta kaydı bulun-

mayub lâkin merhûm hazretlerinin hat ve 

hatemi malûmumuz olub ihtimâl-i şüp-

heden ârî olmağıyla mahalline kayd olun-

maması gaflet-i nisyana haml olunub yine 

merhûm-i mûmâileyh hazretlerinin kendi 

defterlerine kayd olundu. 
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İnâyet ez-Hudâ 

 Muhammed Zâhid”

Yine aynı defterin 41b varağında 

Nakîbü’l-eşrâf Seyyid Şerif Mirza Mahdûm 

Efendi’nin, bir kimsenin nesebi Ali Murta-

za ve Fatımatü’z-zehra’ya baba tarafından 

ulaşmıyor sadece anne tarafından ulaşıyor 

ise, sâdât çavuşlarının bu kimselerin sarık-

larının üzerine sadece yeşil bir parça koy-

malarına müsade ederek bütün yeşil sarık 

giymelerine engel olması gerektiği; ayrıca 

seyyidliği anne tarafından olan kimselere 

seyyid veya emir denmesinin câiz olma-

yacağı ile ilgili ikazı yer almaktadır.140 44a 

varağında ise Nakîbü’l-eşrâflardan hüccet 

almanın çok zor olmadığı ile ilgili bir kayıt 

düşülmüştür.141

6. defter,142 V. Nakîbü’l-eşrâf Seyyid 

Mirzâ Mahdum Efendi (ö. 995/1587)’nin 

993/(1585)-994/(1586) tarihli ikinci defteri-

dir. Defterde seyyid isimleri alfabetik olarak 

sıralanmış ve seyyidlerin ellerindeki siyâdet 

hüccetlerinin hangi Nakîbü’l-eşrâf tarafın-

dan verildiği de belirtilmiştir. Defterin 1a va-

rağında Nakîbü’l-eşrâf, defteri hangi usule 

göre tuttuğunu açıklamış ve isimlerin kolay 

bulunması için bir indeks oluşturmuştur. 

140 Meşihat Arşivi, Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, nr. 5, vr. 
41b-42b.

141 Meşihat Arşivi, Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, nr. 5, vr. 
44a.

142 Meşihat Arşivi, Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, Genel 
nr. 73, özel nr. 6.

7. defter,143 Kiçi Mirzâ diye bili-

nen Nakîbü’l-eşrâf Yahya Efendi’ye (Ö. 

1008/1599) ait olup 995/(1586-87)-996/

(1587-88) senelerini kapsamaktadır. Fakat 

defterde hicri 1002,1004 tarihli kayıtlara da 

rastlamak mümkündür. Seyyidler için dü-

zenlenmiş Arapça siyâdet hüccetlerini ve 

önceki Nakîbü’l-eşrâf Defterleri’ndeki kayıt-

ları ihtiva eden bu defterde, hüccet içerisin-

de üzeri kırmızıyla çizilerek belirtilen sey-

yid isimleri varağın kenarına kırmızı renkle 

not edilmiştir. Nakîbü’l-eşrâf tarafından ya-

pılan teftişler neticesinde seyyid isimlerinin 

yanına “görülmüştür” ifadesi yazılmıştır. 

Bundan da anlıyoruz ki, siyadet hüccetleri 

düzenlendikten sonra belli zamanlarda sey-

yidler teftiş edilerek hüccetleri kontrol edil-

miştir. 

8. defter,144 Nakîbü’l-eşrâf Abdülkâdir 

Efendi’ye (Ö. 1013/1604) ait olan bu defter 

1008/(1599-1600)-1013/(1604-05) tarihlerini 

kapsamaktadır. Defterdeki siyâdet hüccet-

leri Arapça tutulmuş olup kronolojik sıraya 

göre kayıtlıdır. 1’den 115’e kadar düzenle-

nen her hüccete müteselsil bir numara ve-

rilmiştir. 36. varaktan sonra bu hüccetler 

içerisinde geçen seyyid ve şeriflerin silsi-

leleri alfabetik sıraya göre düzenlenmiş ve 

isimlerinin üzerleri kırmızıyla çizilmiştir. 

Ayrıca hüccetlerin kenarına teftişten sonra 

“görülmüştür” ifadesi yazılmıştır. Defterde 

toplam 149 siyadet hücceti kayıtlıdır.

143 Meşihat Arşivi, Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, Genel 
nr. 74, özel nr. 7.

144 Meşihat Arşivi, Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, Genel 
nr. 75, özel nr. 8.
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9. defter,145 Abdülkâdir Efendi ve Ya-

vuz Efendi adıyla meşhur Seyyid Mehmed 

Nakîb Efendi (Ö.1013/1604)’nin müşterek 

defterleridir. 1008/(1599-1600)-1013/(1604-

05) tarihlerini kapsamaktadır. Bu defter de 

seyyidler için düzenlenmiş Arapça siyâdet 

hüccetlerini ihtiva etmektedir. Abdülkâdir 

Efendi’nin düzenlediği siyadet hüccetleri 

89 adet olup, her bir hüccet kaydına kırmı-

zı mürekkeple müteselsil sıra numarası ve-

rilmiştir. 33. varaktan sonra Nakîbü’l-eşrâf 

Seyyid Mehmed Nakîb Efendi’nin verdiği 

siyadet hüccetleri kaydedilmiş olup, bunlar 

toplam 19 adettir. Hüccetlerin kenarına tef-

tişten sonra “görülmüştür” ifadesi yazılmış-

tır. Siyâdet hüccetlerini ihtiva eden bu def-

terlerin bir diğer özelliği de Nakîbü’l-eşrâfın 

hangi tarz ve özelliklerde siyadet hücceti 

düzenlediğini gösteren hamdele ve salvele-

nin (davet rüknü) de bulunduğu orijinal si-

yadet hüccetinin tamamının ilk varakta yer 

almasıdır.

10. defter,146 Nakîbü’l-eşrâf Emir Ali 

Efendi’nin (Ö. 1025/1616) olup 1013/(1604-

05)-1025(1616-17) tarihlerini kapsamaktadır. 

Defterde Arapça siyâdet hüccetlerinin yanı 

sıra alfabetik şekilde düzenlenmiş seyyid 

silsileleri de kayıtlıdır. İstifadeyi kolaylaş-

tırmak için her siyâdet hüccetine müteselsil 

bir numara verilmiş, sonunda da her seyyi-

din adının geçtiği hüccetin numarası sey-

yid isimleriyle irtibatlandırılmıştır. Hüccet 

145 Meşihat Arşivi, Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, Genel 
nr. 76, özel nr. 9.

146 Meşihat Arşivi, Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, Genel 
nr. 77, özel nr. 10.

içersinde geçen seyyid isminin üzeri kırmızı 

mürekkeple çizilmiştir. Siyâdet hüccetlerini 

ihtiva eden bu defterde de Nakîbü’l-eşrâfın 

hangi tarz ve özelliklerde siyadet hücceti 

düzenlediğini gösteren hamdele ve salve-

lenin (davet rüknü) de bulunduğu orijinal 

siyadet hüccetinin tamamı ilk varakta yer 

almaktadır. Defterdeki her bir siyadet hüc-

cetinin kenarına kırmızı mürekkeple müte-

selsil sıra numarası, seyyid veya şerifin ismi 

ve doğum yeri kaydedilmiştir. Teftişten 

sonra seyyid isminin yanına “görülmüştür” 

ifadesi yazılmıştır. Defterde dikkatimizi 

çeken bir diğer husus da ilk siyadet hüc-

cetinde şuhûdü’l-hal kısmında, şahidlerin 

isimleri yazılmış, daha sonraki hüccetlerin 

tamamında “el-mezkûrûn sâbıkan” ifadesi 

yazılarak aynı şahidlere atıf yapılmış olma-

sıdır. Nakîbü’l-eşrâfın 13 yıllık görev süre-

since şuhûdü’l-hal değişmemiştir. Defterin 

55-64. varakları arasında h. 1013 yılına ait 

14 adet Arapça siyadet hücceti kayıtlı olup, 

kâğıt cinsi, ebatı ve yazı çeşidinin farklı ol-

ması sebebiyle bu bölüm ayrı bir defter par-

çası görünümündedir. 

11. defter,147 Nakîbü’l-eşrâf Şerif Efen-

di ismiyle meşhur Seyyid Mehmed el-

Hüseynî’ye (Ö. 1040/1631) ait olup 1034/

(1624-25)-1038/(1630-31) tarihlerini kapsa-

maktadır. Seyyidler için düzenlenmiş Arapça 

siyâdet hüccetlerini ihtiva etmektedir. Hüc-

cet içerisinde geçen seyyid isimleri her vara-

ğın kenarına kırmızıyla yazılmıştır. Defterin 

ilk varağında, İstanbul’daki yetim seyyid ve 

147 Meşihat Arşivi, Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, Genel 
nr. 78, özel nr. 11.



240

ALEVİLİK  ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

seyyidelerin mahallelerine göre isim ve baba 

adları, Mustafa Efendi’nin her yıl yetimlere 

ayırdığı para ve miktarı kayıtlıdır. Ayrıca 

Şerif Efendi 54. ve 56. varaklarda kendi ha-

yatını, şeceresini ve Nakîbü’l-eşrâf seçilme-

sini anlatmıştır. Şuhûdü’l-halde “huddâm-ı 

Meclisi’n-nikâbe” ifadesi yer almaktadır. Bu 

ifade bize Nakîbü’l-eşrâflıkta siyâdet hüccet-

lerinin düzenlendiği ve seyyidliğin onaylan-

dığı ayrı bir mahkeme meclisinin olduğunu 

göstermektedir. Siyâdet hüccetlerini ihtiva 

eden bu defterde de Nakîbü’l-eşrâfın hangi 

tarz ve özelliklerde siyadet hücceti düzenle-

diğini gösteren hamdele ve salvelenin (da-

vet rüknü) de bulunduğu orijinal siyadet 

hüccetinin tamamı ilk varakta yer almakta-

dır. İlk kayıtta şuhûdü’l-hal olarak yer almış 

olan kişilerin tamamı seyyid veya şerif olup, 

1034-1038 yılları arasında değişmeden görev 

yaptıkları görülmektedir. Defterin 49b-50a 

varaklarında toplam 6 adet Türkçe siyadet 

hücceti kayıtlıdır. 

12. defter,148 isim listesi şeklinde hazır-

lanan defterlerin sonuncusu olup; Nakîbü’l-

eşrâf Şerif Efendi, Allâme Efendi, Ankaravî 

Efendi, Mehmed Efendi ve Yunus Efendi’nin 

müşterek icmâl defteridir. 1034/(1624-25)-

1058/(1648-49) tarihlerini kapsayan defter-

de her Nakîbü’l-eşrâf’ın tuttuğu kayıtlar için 

ayrı bir bölüm bulunmaktadır. Seyyidlerin 

isimleri, bir sayfa 16 kareye bölünerek her 

kareye bir silsile gelecek şekilde yazılmıştır. 

Kimi seyyid isimlerinin altına hüccetin dü-

zenlendiği tarih yazılmış, silsilelerin üzerin-

148 Meşihat Arşivi, Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, Genel 
nr. 79, özel nr. 12.

deki ismin hangi hüccette geçtiğini bulabil-

mek için de hüccete bir numara verilmiştir. 

13. defter,149 Nakîbü’l-eşrâf Şeyh Meh-

med b. Seyyid Mahmud Allâme Efendi’nin 

1039/(1629-30)-1041(1631-32) tarihleri ara-

sında düzenlediği siyadet hüccetlerini ihtiva 

etmektedir. Defterde seyyid isimleri kırmı-

zıyla yazılmış Arapça siyâdet hüccetleri yer 

almaktadır. Siyâdet hüccetlerini ihtiva eden 

bu defterde de Nakîbü’l-eşrâfın hangi tarz 

ve özelliklerde siyadet hücceti düzenledi-

ğini gösteren hamdele ve salvelenin (davet 

rüknü) de bulunduğu orijinal siyadet hücce-

tinin tamamı ilk varakta yer almaktadır.

14. defter,150 aynı şekilde Şeyh Mehmed 

b. Seyyid Mahmud Allâme Efendi’nin 1039/

(1629-30)-1043/(1633-34) tarihlerini kapsa-

yan icmal ve teftiş defteridir. Defterde sey-

yidlerin silsileleri kayıtlı olup hangi hücce-

te göre siyâdetine karar verildiği ve nerede 

ikâmet ettiği de kaydedilmiştir. Nakîbü’l-

eşrâf tarafından yapılan teftişler neticesinde 

seyyid isimlerinin yanına “görülmüştür” 

ifadesi yazılmıştır. Arapça siyâdet hüccet-

lerini ihtiva eden bu defterde de Nakîbü’l-

eşrâfın hangi tarz ve özelliklerde siyadet 

hücceti düzenlediğini gösteren hamdele ve 

salvelenin (davet rüknü) de bulunduğu ori-

jinal siyadet hüccetinin tamamı ilk varakta 

yer almaktadır. Defterin 50. varağında Şam 

Nakîbü’l-eşrâf Kaymakamı Seyyid Hamza 

b. Mehmed el-Hasenî’nin Nakîbü’l-eşrâf’a 

149 Meşihat Arşivi, Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, Genel 
nr. 80, özel nr. 13.

150 Meşihat Arşivi, Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, Genel 
nr. 81, özel nr. 14.
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arz etti tezkiresi ve Şam’da düzenlenmiş 

hüccet sureti yer almaktadır.

15. defter,151 Nakîbü’l-eşrâf Seyyid Meh-

med b. Seyyid Mehmed el-Hasenî’nin 1057/

(1647-48)-1058/(1648-49) tarihleri arasın-

da düzenlediği siyadet hüccetlerini ihti-

va etmektedir. Defterde toplam 55 Arapça 

siyâdet hücceti kayıtlıdır. Nakîbü’l-eşrâf 

tarafından yapılan teftişler neticesinde sey-

yid isimlerinin yanına “görülmüştür” ifa-

desi yazılmıştır. Arapça siyâdet hüccetleri-

ni ihtiva eden bu defterin de ilk varağında 

Nakîbü’l-eşrâfın hangi tarz ve özelliklerde 

siyadet hücceti düzenlediğini gösteren ori-

jinal siyadet hüccetinin tamamı bulunmak-

tadır. Defterdeki her hüccete müteselsil bir 

numara verilmiş ve seyyid isimleri de kırmı-

zıyla yazılmıştır.

16. defter,152 Ankaravî Koca Nakîb Sey-

yid Mehmed b. Seyyid Mahmud Efendi’nin 

ve oğlu Nakîb-zâde Seyyid Mehmed 

Efendi’nin müşterek hüccet defteridir. Def-

terde 1043/(1633-34)-1058/(1648-49) tarih-

lerini kapsayan siyâdet hüccetleri kayıtlı 

olup, hüccet içerisindeki isimler kırmızıyla 

yazılmış ve her birine müteselsil bir numara 

verilmiştir. Defterde, Ankaravî Koca Nakîb 

Mehmed Efendi’nin toplam 409 siyadet 

hücceti kayıtlıdır. Koca Nakîb’in oğlu Sey-

yid Mehmed’in düzenlediği hüccet sayısı 

ise 56’dır. Defterin 80b varağında Nakîbü’l-

eşrâf kaymakamlarının merkeze arz ettiği 5 

151 Meşihat Arşivi, Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, Genel 
nr. 82, özel nr. 15.

152 Meşihat Arşivi, Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, Genel 
nr. 83, özel nr. 16.

adet tezkire kayıtlıdır. Nakîbü’l-eşrâf tara-

fından yapılan teftişler neticesinde seyyid 

isimlerinin yanına “görülmüştür” ifadesi ya-

zılmıştır. Arapça siyâdet hüccetlerini ihtiva 

eden bu defterde de Nakîbü’l-eşrâfın hangi 

tarz ve özelliklerde siyadet hücceti düzen-

lediğini gösteren orijinal siyadet hüccetinin 

tamamı ilk varakta yer almaktadır. 

17. defter,153 Nakîbü’l-eşrâf Zeyrek-zâde 

Seyyid Yunus Efendi’nin 1057/(1647-1648) 

tarihli hüccet defteri olup içerisinde sade-

ce 5 adet siyâdet hücceti kayıtlıdır. Arapça 

siyâdet hüccetlerini ihtiva eden bu defterde 

de Nakîbü’l-eşrâfın hangi tarz ve özellikler-

de siyadet hücceti düzenlediğini gösteren 

hamdele ve salvelenin (davet rüknü) de bu-

lunduğu orijinal siyadet hüccetinin tamamı 

ilk varakta yer almaktadır. 

18. defter,154 Nakîbü’l-eşrâf Zeyrek-zâde 

Seyyid Abdurrahman Efendi’nin 1058/

(1648-49)-1065/(1654-55) tarihlerinde dü-

zenlediği siyâdet hüccetlerini ihtiva etmek-

tedir. Arapça siyâdet hüccetlerini ihtiva 

eden bu defterde de Nakîbü’l-eşrâfın hangi 

tarz ve özelliklerde siyadet hücceti düzen-

lediğini gösteren orijinal siyadet hüccetinin 

tamamı ilk varakta yer almaktadır. Hüccet 

içerisindeki seyyid isimleri hüccetin yan 

tarafına kırmızı mürekkeple yazılmış ve 

ayrıca her hüccete müteselsil bir numara 

verilmiştir. Toplam 20 adet siyadet hücceti 

kayıtlıdır. Nakîbü’l-eşrâf tarafından yapı-

153 Meşihat Arşivi, Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, Genel 
nr. 84, özel nr. 17.

154 Meşihat Arşivi, Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, Genel 
nr. 85, özel nr. 18.
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lan teftişler neticesinde seyyid isimlerinin 
yanına “görülmüştür” ifadesi yazılmıştır. 
Şuhûdü’l-hal’deki isimler de aynı şekilde 
seyyid ve şeriflerden oluşmaktadır. 

19. defter,155 Nakîbü’l-eşrâf Şeyh Meh-
med b. Mehmed Kudsî-zâde b. Ahmed 
Efendi’nin (Ö. 1085/1674), 1070/(1659-60) 
tarihli teftiş defteridir. Rumeli bölgesin-
deki seyyidler, Nakîbü’l-eşrâf tarafından 
Edirne’ye davet edilerek ellerindeki hüc-
cetleri tetkik edilmiştir. Bu defterin 2a vara-
ğında teftiş esasları şu şekilde sıralanmıştır: 
“Defter oldur ki, taraf-ı saltanat-ı aliyye-
den Silistre ve Niğbolu sancaklarında olan 
sâdât-ı kiram-ı zevilihtiramın teftişi babında 
bu fakire fermânı âli sadır olup ber-mûceb-i 
fermân-ı âli divân-ı humâyûn tarafından 
ve tarafımızdan çavuşlar tayin ve mezkûr 
sancakların sâdâtı mahmiye-i Edirne’ye da-
vet olunup ellerinde olan siyâdet hüccetleri 
ve siyâdetleri teftiş ve tefahhus olundukta 
suret-i hüccetleri ve ol hüccete intisapları 
bu deftere kaydolunup, lakin yedlerine mü-
ceddeden temessük ve tezkire verilmeyip, 
ancak isbât ile iktifa olundu”. Bu ifadeler-
den de anlaşılacağı üzere defterin tama-
mına yakını Rumeli Bölgesindeki Hasköy, 
Dimetoka, Karinabâd, Çermen, Sultan yeri, 
Silistre, Rusçuk, Hazergrad, Çadtak, Hacı-
oğlu Pazarı, Umurfakih, Balçık, Eskicuma, 
Karasu, Pirevadi, Babadağı, Yenipazar, İs-
mail, Tırnova, Hırsova, Minkaliye, Varna, 
Rûsi Kasrı, Ahyolu ve Niğbolu kazaları ile 
Anadolu bölgesinde Ankara, Antep, Kasta-
monu, Geyve, Niğde, Hoşab ve Menemen 

155 Meşihat Arşivi, Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, Genel 
nr. 86, özel nr. 19.

kazalarındaki seyyidlerin teftişini içermek-
tedir. Teftiş edilen seyyidlerin isimlerinin 
kenarına siyah mürekkeple “görülmüştür” 
ifadesi yazılmıştır. 

20. defter,156 Şeyh Mehmed b. Meh-
med Kudsî-zâde Efendi (Ö. 1085/1674) ve 
Hoca-zâde es-Seyyid Osman Efendi’nin 
1071/(1660-61)-1110/(1698-99) tarihli hüc-
cet defteridir. Defterin sonunda Hoca-zâde 
es-Seyyid Ömer Efendi’nin 1150/1737-38 ta-
rihli bir tezkiresi kayıtlıdır. Arapça siyâdet 
hüccetlerini ihtiva eden defterin ilk varağın-
da, Nakîbü’l-eşrâfın hangi tarz ve özellikler-
de siyadet hücceti düzenlediğini gösteren 
hamdele ve salvelenin (davet rüknü) de bu-
lunduğu orijinal siyâdet hüccetinin tamamı 
kayıtlıdır. Hüccet içerisindeki seyyid isimle-
ri teftişlerde kolaylık sağlanması için, hüc-
cetin yan tarafına kırmızı mürekkeple ya-
zılmıştır. Şuhûdü’l-hal’deki isimler de aynı 
şekilde seyyid ve şeriflerden oluşmaktadır. 

21. defter,157 Esad-zâde Seyyid Meh-
med Esad Efendi’ye (Ö.1098/1687) ait olup, 
1086/(1675-76)-1098/(1686-87) tarihlerini 
kapsayan siyâdet hüccetlerini ihtiva etmek-
tedir. Hüccet içerisinde geçen isimlerin ko-
lay bulunabilmesi için her bir kaydın kenarı-
na isimler kırmızıyla tekrar yazılmıştır. Ay-
rıca defterin son dört varağında Nakîbü’l-
eşrâf Ak Mahmud-zâde Seyyid Mehmed                  
Zeynelabidin Efendi’nin (Ö. 1156-1157/1751) 

verdiği tezkireler kayıtlıdır. 

156 Meşihat Arşivi, Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, Genel 
nr. 87, özel nr. 20.

157 Meşihat Arşivi, Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, Genel 
nr. 88, özel nr. 21.



2014 / Yıl: 4 Sayı: 8

243

Arapça siyâdet hüccetlerini ihtiva eden 

defterin ilk varağında, Nakîbü’l-eşrâfın han-

gi tarz ve özelliklerde siyadet hücceti düzen-

lediğini gösteren orijinal siyâdet hüccetinin 

tamamı kayıtlıdır. Hüccet içerisindeki sey-

yid isimleri teftişlerde kolaylık sağlanması 

için, hüccetin yan tarafına kırmızı mürek-

keple yazılmıştır. Şuhûdü’l-hal’deki isimler 

seyyid ve şeriflerden oluşmaktadır. 

22. defter,158 Nefes-zâde Seyyid Abdur-

rahman Efendi’nin (Ö. 1107/1696), 1099/

(1687-88)-1101/(1689-90) tarihli hüccet def-

teridir. Defterin 3a varağında, seyyid olma-

dığı hâlde başına yeşil sarık sararak halk 

arasında dolaşıp seyyidlikten istifade etmek 

isteyen kimseye ne tür bir ceza verileceği 

ile ilgili şu fetva kayıtlıdır: “Resul-i Ekrem 

sallallahü Teâlâ aleyhi ve sellem evladından 

olmayan Zeyd, başına yeşil sarınıp sâdâttan 

geçinmekle Zeyd’e ne lazım olur? El-Cevap: 

Darb-ı şedîd ve haps-i medîd ve teşhîr lazım 

olur.”159 Hüccet içerisinde geçen isimlerin 

kolay bulunabilmesi ve teftişte kolaylık sağ-

laması için her bir kaydın kenarına isimler 

kırmızıyla tekrar yazılmış ve her hüccete 

müteselsil bir numara verilmiştir. Arapça 

siyâdet hüccetlerini ihtiva eden defterin ilk 

158 Meşihat Arşivi, Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, Genel 
nr. 89, özel nr. 22.

159 Muteber fetva kitaplarında da şu şekilde geçmek-
tedir: “Siyâdette alakası olmayan Zeyd, başına yeşil 
sarık sarub Âl-i Resûl’denim deyu hilâf-ı vaki nesl-i 
tâhire intisab iddia eylese Zeyd’e şerʻan ne lazım 
olur? El-Cevab: Tazir-i şedid ve tevbe ve salahi zahir 
olunca habs ve alâmet-i hadrâdan menʻolunur.” Bkz., 
Şeyhülislâm Yenişehirli Abdullah Efendi, Behcetü’l-
fetâvâ, İstanbul, 1289, s. 150.

varağında, Nakîbü’l-eşrâfın hangi tarz ve 

özelliklerde siyadet hücceti düzenlediğini 

gösteren hamdele ve salvelenin de bulun-

duğu orijinal siyâdet hüccetinin tamamı 

kayıtlıdır. Şuhûdü’l-hal’deki isimler seyyid 

ve şeriflerden oluşmaktadır. 55b-58b va-

raklarında Nakıbülerşaf Nefes-zâde Seyyid 

Abdurrahman Efendi’nin verdiği tezkireler 

kayıtlı olup, bu tezkirelerdeki Şuhûdü’l-hal 

kısmında “Hüddâm-ı Meclisi’n-Nikâbe” ifa-

desi yer almaktadır. Bu ifade bize Nakîbü’l-

Eşrâfın meclisinde siyâdet hüccetlerinin dü-

zenlemesine nezaret eden ve bilirkişi heyeti 

konumundaki görevlilerin bulunduğunu 

göstermektedir. 

23. defter,160 Emir Cafer Efendi’nin (ö. 

1108 /1697), 1092/(1681-82)-1097/(1685-86) 

tarihli hüccet defteridir. Arapça siyâdet hüc-

cetlerini ihtiva eden defterin ilk varağında, 

Nakîbü’l-eşrâfın hangi tarz ve özellikler-

de siyadet hücceti düzenlediğini gösteren 

hamdele ve salvelenin de bulunduğu oriji-

nal siyâdet hüccetinin tamamı kayıtlıdır. 8b-

9a varaklarında Nakîbü’l-eşrâf Emir Cafer 

Efendi’nin düzenlediği 7 adet tezkire kayıt-

lıdır. Bu tezkireler, İstanbul dışından gerek 

bölge kadıları tarafından verilen hüccete ve 

gerekse Nakîbü’l-eşrâf Kaymakamları ta-

rafından düzenlenen tezkirelere istinaden 

Nakîbü’l-eşrâfın başkanlığında nikâbet mec-

lisinde görüşülerek sıhhat-i nesebi sabit olan 

seyyidler için düzenlenmiştir. Şuhûdü’l-

hal’deki isimler seyyid ve şeriflerden oluş-

maktadır.

160 Meşihat Arşivi, Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, Genel 
nr. 90, özel nr. 23.
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24. defter,161 Esad-zâde Seyyid Mehmed 

Esad Efendi’nin (Ö. 1098/1687), 1085/1674-

75 tarihli Rumeli bölgesinde Hasköy, Dime-

toka, Karinabâd, Çermen, Sultan yeri, Silist-

re, Rusçuk, Hazergrad, Çadtak, Hacıoğlu 

Pazarı, Umurfakih, Balçık, Eskicuma, Ka-

rasu, Pirevadi, Babadağı, Yenipazar, İsmail, 

Tırnova, Hırsova, Minkaliye, Varna, Rûsi 

Kasrı, Ahyolu ve Niğbolu kazalarındaki sey-

yidlerin teftiş defteridir. Defterde teftiş edi-

len seyyidlerin isimleri, hücceti düzenleyen 

Nakîbü’l-eşrâfın ismi ve siyâdet hüccetiyle 

bağlantılı seyyid sayısı belirtilmiştir. 

25. defter,162 Hoca-zâde Seyyid Osman 

Efendi’nin (Ö. 1112/1700), 1106/1694-95 ta-

rihli teftiş defteridir. Defter içerisinde Rumeli 

bölgesindeki Filibe, Hazergrad, Aydos, Ka-

rasu, Osman Pazarı, Varna, Silistre, Çardak, 

Hacıoğlu pazarı, Sultanyeri, Ahyolu, İpsala, 

Tırnova, Dimetoka, Balçık, Prevadi, Gümül-

cine, Rus Kasrı, Rusçuk, Çermen, Yenipazar, 

Minkaliye, Babadağı, Karinâbâd, Manastır, 

Çorlu, Eskicuma, Şumnu, Umurfakih, Sof-

ya ve Hasköy kazaları ile Konya, Kayseri, 

Kastamonu, Uşak, Karaman, Karahisar-ı 

Sâhip, Karahisar-ı Şarki, Ürgüb, İçel, Silifke, 

Ereğli-i Karaman, Andoğu, Bor, Larende, 

Adana, Tarsus, Seferi hisar, Çeşme, Antal-

ya, Ilgın, Giresun, Ankara, Kayseri, Manisa, 

Kars, Bolu, Akşehir, Mihaliç, Tokat, Uşak, 

Kütahya, Çankırı, Aksaray, Sivas, Alanya, 

Erzurum gibi Anadolu vilayet ve kazaların-

161 Meşihat Arşivi, Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, Genel 
nr. 91, özel nr. 24.

162 Meşihat Arşivi, Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, Genel 
nr. 92, özel nr. 25.

daki seyyidlerin teftiş kayıtları yer almakta-

dır. Alfabetik yer isimlerine göre seyyidlerin 

teftiş bilgisinin yer aldığı bu defterin başın-

da İstanbul ve Bilâd-ı selâse seyyid ve şerif-

lerine ait kayıtlar da mevcuttur. 

26. defter,163 Nakîbü’l-eşrâf Fethul-

lah Efendi b. Feyzullah Efendi’nin (Ö. 

1115/1703), 1110/(1698-99)-1114/(1702-03) 

tarihli hüccet ve tezkire defteridir. Defterin 

2b-3a varağında Nakîbü’l-eşrâf Feyzullah 

Efendi’nin düzenlediği 1099 tarihli bir hüc-

cet ve kendi silsilesi kayıtlıdır.

Arapça siyâdet hüccetlerini ihtiva eden 

defterin ilk varağında, Nakîbü’l-eşrâfın han-

gi tarz ve özelliklerde siyadet hücceti düzen-

lediğini gösteren orijinal siyâdet hüccetinin 

tamamı kayıtlıdır. Hüccet içerisindeki sey-

yid isimleri teftişlerde kolaylık sağlanması 

için, hüccetin yan tarafına tekrar yazılmıştır. 

Defterin 21b-26b varaklarında taşradan ge-

len tezkireler kayıtlıdır. Şuhûdü’l-hal’deki 

isimler de aynı şekilde seyyid ve şeriflerden 

oluşmaktadır. 

Defterin ilk varağı ser-levhalı altın 

yaldızlı ve tezhiplidir. Defterin üzerinde 

“İşbu sene aşere ve mie ve elf Şabanü’l-

muazzamının onuncu gününden [10 Şaban 

1110/11 Şubat 1699] memalik-i mahrûsede 

olan sâdât-ı kirâm-ı zevi’l-ihtirâm üzerele-

rine şevketlü, azametlü, rafetlü şehinşâh-ı 

enâm ve padişah-ı dîn-i İslâm halledallahü 

devletehu ila yevmilkıyam taraf-ı aliyyele-

rinden çûn bu fakir miʻterif-i bi’t-taksîrleri 

163 Meşihat Arşivi, Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, Genel 
nr. 93, özel nr. 26.
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Nakîbü’l-eşrâf nasb ve tayin buyurulmağ-

la imdi mezburûn sâdât-ı kirâm-ı zevi’l-

ihtiramın ispat-ı neseplerine müteallik olan 

hücec ve tezâkiri kayd için saadetli, âtıfetli, 

inayetli vâlid-i mâcidimizin hazretlerinin 

ittihat buyurdukları defteri bu fakir dahi 

ittihaz ve istimal etmişizdir.” ifadesi yer al-

maktadır. 

27. Defter,164 Esadzâde lakablı, Sey-

yid Mehmed Said b. Seyyid Mehmed 

Esad Efendi (Ö.1098/1687) ve Emir Câfer 

Efendi’nin (ö. 1108 /1697) Sivas, Amasya, 

Çorum Sancakları’na ait teftiş defteridir. 

Defterlerin tutulduğu tarih mevcut değilse 

de 1085/1675-1108/1697 yılları arasında ol-

ması muhtemeldir. Defterin başında teftişte 

uyulacak esaslar belirlenmiş, Sivas, Amasya 

ve Çorum Sancakları’nda sakin olan seyyid-

lerin umûmen teftişinin ardından Sivas’ta 

yirmi, Amasya ve Çorum’da kırk yıldan 

beri seyyidlik alâmeti taşıyanlar dışında bu 

müddete ulaşamayanların alâmetten men 

edilecekleri şu ifadelerle kayıtlıdır:

“Elhamdü lillâhi Rabbi’l-âlemin ve’s-

salâtü alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî 

ve sahbihî ecmâîn. Saltanat-ı aliyye lâ zâlet 

müebbedeten ilâ yevmi’l-kıyâmeti taraf-ı 

pür-şereflerinden Sivas ve Amasya ve Ço-

rum sancaklarında sâkin olan sâdât-ı kirâm 

umûmen teftîş olunup livâ-i Sivas’ta yir-

mi seneden mukaddem isti‘mâl-i alâmet 

edenlere ta‘arruz olunmayup Amasya ve 

Çorum sancaklarında kırk seneden mu-

164 Meşihat Arşivi, Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, Genel 
nr. 94, özel nr. 27.

kaddem isti‘mâl-i alâmet edenlere mü-

dahale olunmayup müddet-i isti‘malleri 

haddeyn-i mu‘ayyeneyne bâliğ olmayanlar 

men‘ olunması bâbında iki defâda vâride 

olan evâmir-i ekîde-i şer‘iyyeye imtisâlen 

teşmîr-i sâk-ı ikdâm edüp her kazâya varup 

ve kasabât, mahallât ve kurâsıyla beyne’l-

ahâliyi’l-esâfil ve’l-eâlî teftîş ve tahrîr olun-

du. Onlar ki, ehl-i memleket beyninde 

siyâdetle meşhûr olan bir asl-ı asîle cihet-i 

intisâbları anane ile sâbite ola tasdîr olu-

nup tahdında tekrar zincir olundu. Ancak 

asl-ı asîlin evlâdından oldukları meşhûr 

ve mütevâtir olup ve lâkin kesret-i vesâit 

hasebiyle tarîk-i intisâbları mütebeyyin ol-

mayanlar mahallinde min-evlâdı filan el-

meşhûr deyü iktifâ birle tastîr olundu. Kat‘a 

bir asl-ı asîle bâliğ olmayup lâkin diyarın-

da ebâ an ceddin siyâdetle ma‘rûf olanlara 

el-ma‘rûf bi’s-siyâde deyü tevkīr olundu. 

Onlar ki sonradan iddi‘a edüp siyâdetle 

ma‘rûf olmaya ve lâkin müddet-i isti‘malleri 

haddeyn-i mu‘ayyeneynden mütecâviz ola 

el-kadîmu’s-siyâde deyü tesmiye olundu. 

Onlar ki haddeyn-i mu‘ayyeneyne bâliğ ol-

mayalar men‘-i birle tağyîr olundu.”165 

Defterlerde seyyidler için düzenlenmiş 

siyâdet zincirleri mevcut olup aynı zaman-

da müteseyyidlere ait kayıtlar da bulun-

maktadır.

Defterin 2b-4b arası Sivas; 5a-5b Sivas’ın 

kazaları; 5b-8a Tokat; 8a-17b Tokat’ın ka-

zaları, 18b-19a Amasya; 19a-19b Lâdik ve 

165 Meşihat Arşivi, Nakîbü’l-eşrâf Defteri, nr. 27, vr. 
2b. 
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Havza; 20a Merzifon, 20b-23a Amasya; 23b-

24a Çorum; 30b-31b Bozok/Yozgat liva ve 

kazalarındaki teftiş edilen seyyidlerin siya-

det zincirleri yer almaktadır. 

Defterin 27b-29b varağında Sivas; 33a-

34a Tokat; 34b Amasya; 35a Çorum illerin-

deki müteseyyidlerin kayıtları bulunmak-

tadır. 32b varağındaki kayıtlar ise Amasya, 

Zile, Tokat, Kavak, Niksar, Kazâbâd kaza-

rındaki seyyidlere aittir.

Defterin üzerinde: “Birbirini müteakib 

nakîb olan 22 numaralı defter sahibi Esad-

zâde efendinin ve 24.cü numaralı defter 

sahibi Emir Cafer Efendi’nin Anadolu’da 

Sivas ve Amasya ve Çorum sancaklarında 

vaki sâdât-ı kirâm teftişi defteridir.” ifadesi 

yer almaktadır. 

28. Defter,166 Esadzâde lakablı, Sey-

yid Mehmed Said b. Seyyid Mehmed 

Esad Efendi (Ö.1098/1687) ve Emir Câfer 

Efendi’nin (ö. 1108/1697) Sivas, Amasya, 

Çorum Sancakları’na ait teftiş defteridir. 

Defterlerin tutulduğu tarih mevcut değilse 

de 1085/1675-1108/1697 yılları arasında ol-

ması muhtemeldir. Defterin başında teftişte 

uyulacak esaslar belirlenmiş, Sivas, Amasya 

ve Çorum Sancakları’nda sakin olan seyyid-

lerin umûmen teftişinin ardından Sivas’ta 

yirmi, Amasya ve Çorum’da kırk yıldan 

beri seyyidlik alâmeti taşıyanlar dışında bu 

müddete ulaşamayanların alâmetten men 

edileceklerine dair şu ifadelerle kayıtlıdır:

166 Meşihat Arşivi, Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, Genel 
nr. 95, özel nr. 28.

“Bismihi sübhânühü Teâlâ

El-hamdülillâhi rabbi’l-âlemîn ve 

sallallâhü alâ seyyyidinâ Muhammedin ve 

âlihi ve sahbihi ecma‘în.

Saltanât-ı aliyye-i hulidet hilâfetühû ilâ 

yevmi’l-kıyâme taraf-ı pür-şereflerinden 

Amasya ve Çorum ve Bozok sancakların-

da sâkin olan sâdât-ı kirâm dahi umûmen 

teftîş ve tefahhus olunup siyâdetle ma‘rûf 

ve meşhûr olmayup kırk seneden sonra 

iddi‘â-i siyâdet edenler men‘ olunup kırk se-

neden mukaddem isti‘mâl-i alâmet edenlere 

ta‘arruz olunmaya deyü bu fakīre hitâben 

evâmîr-i ekîde-i şer‘iyye vâride olmağın 

imtisâlen li’l-emri’l-âli ve ibtihâlen bi’l-

melîki’l-müte‘âli teşmîr-i ikdâm edip be-her 

kazâya varıp ve kasabât, mahallât kurâsıyla 

beyne’l-ahâli ve’l-esâfil ve’l-e‘âli teftîş ve 

tastîr olundu. Onların ki, ehl-i memleket 

beyninde siyâdetle meşhûr olan bir asl-ı asîle 

cihet-i intisâpları anane ile sâbite ola tasdîr 

olunup ve mahall-i âherde zincir olundu. 

Ancak asl-ı asîlin evlâdından oldukları şöh-

ret ve tevâtürde olup ve lâkin kesret-i vesâyet 

hasebiyle tarîk-i intisâpları mütebeyyin ol-

mayanlar mahallinde min evlâd-ı filân el-

meşhûr deyü iktifâ ve teysîr olundu. Kat‘a 

bir aslâ bâliğ olmayup diyârında siyâdetle 

ma‘rûfiyet haddîni tecâvüz etmeyenler el-

ma‘rûf bi’s-siyâde deyü tevkīr olundu. Ola 

ki sonradan iddi‘a edüp müddet-i isti‘mâli 

hadd-i mu‘ayyeni mütecâviz ve bir asla 

intisâbı zâhir ola el-kadîmü’s-siyâde deyü 

tesmîr olundu. Zâhir olmayup intisâbında 

iştibâh olanlar el-kadîmü’l-alâme ve’l-

mechûlü’s-siyâde deyü tevfîr olundu. Kat‘a 
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bir asl-ı asîle intisâbı olmadığı hadd-i şöh-

ret ve tevâtürde olanlara el-kadîmü’l-alâme 

ve’l-adîmü’s-siyâde ile teşhîr olundu. Ol ki 

hadd-i ma‘hûde bâliğ olmaya men‘-i temyîz 

olundu.”167

Defterin 1b-6b varaklarında Amasya, 

Lâdik, Merzifon, Havza; 7a-8a varakları 

Çorum; 8b-11b varaklarında Tokat liva ve 

kazalarındaki seyyidlerin siyadet zincirleri 

yer almaktadır. Ayrıca 13b-14b Lâdik, Mer-

zifon, Amasya; 15b-18a varakları Sivas; 19b-

20b Tokat liva ve kazalarındaki müteseyyid 

kayıtlarını ihtiva etmektedir. 

29. defter,168 Seyyid Mehmed Faiz 

Efendi’nin (Ö.1208/1794) 1205/1790-91 ta-

rihli Arapça hüccetini ve Seyfi-zâde Seyyid 

Şeyh İbrahim Efendi’nin 1115/1703-04 ta-

rihli 7 adet tezkirelerini içermektedir.

Arapça siyâdet hüccetini ihtiva eden 

defterin ilk varağında, Nakîbü’l-eşrâfın 

hangi tarz ve özelliklerde siyadet hücceti 

düzenlediğini gösteren orijinal siyâdet hüc-

cetinin tamamı kayıtlıdır. 4b-5a varakların-

da Nakîbü’l-eşrâf Seyfi-zâde Seyyid Şeyh 

İbrahim Efendi’nin (Ö. 1122/1711) düzenle-

diği 7 adet tezkire kayıtlıdır. Bu tezkireler, 

taşradan (İstanbul dışından) gerek bölge 

kadıları tarafından verilen hüccete ve gerek-

se Nakîbü’l-eşrâf Kaymakamları tarafından 

düzenlenen tezkirelere istinaden Nakîbü’l-

eşrâfın başkanlığındaki nikâbet meclisinde 

167 Meşihat Arşivi, Nakîbü’l-eşraf Defteri, Genel nr. 
95, nr. 28, vr. 1a.

168 Meşihat Arşivi, Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, Genel 
nr. 96, özel nr. 29.

görüşülerek sıhhat-i nesebi sabit olan sey-

yidler için düzenlenmiştir. 

30. defter,169 İsmail Paşa’nın 1110/1698-

99 tarihli Kütahya, Akşehir, Eskiil, Ereğli, De-

veli karahisar, Antakya, Adana, Halep, An-

teb liva ve kazalarına ait Anadolu teftiş def-

teridir. Defterde (33b-36b) Anteb Nakîbü’l-

eşrâf kaymakamı Seyyid Usulüddin’in 1110 

tarihinde kendi bölgesindeki seyyidlerin 

teftiş kayıtları yer alır. 

31. defter,170 Nakîbü’l-eşrâflardan Mu-

hammed Muhterem Efendi, Mâlûl-zâde 

Seyyid Mehmed Efendi, Mirzâ Mahdum 

Efendi, Yahya Efendi, Abdülkâdir Efendi, 

Yavuz-zâde Ali Efendi, Gubârî Efendi ve Şe-

rif Efendi defterlerinden nakledilen kayıtla-

rı ihtiva etmektedir. İlk Nakîbü’l-eşraf Mu-

hammed Muhterem Efendi’nin görev tarihi 

olan 942’den, Nakıbü’l-eşrâf Şerif Efendi’nin 

görevden feragat tarihine kadarki (1040) za-

man diliminde kendilerine siyâdet hücceti 

düzenlenmiş seyyidlerin alfabetik isim liste-

lerini içermektedir.

32. defter,171 942/(1535-36)-1149/(1736-

37) tarihli kayıtları içeren bir icmal defteri 

şeklinde düzenlenmiştir. Defterde, Nakîbü’l-

eşrâf Muhammed Muhterem Efendi zama-

nından, Nakîbü’l-eşrâf Cafer Efendi zamanı-

na kadarki dönemlerde, Nakîbü’l-eşrâflar ta-

169 Meşihat Arşivi, Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, Genel 
nr. 97, özel nr. 30. 

170 Meşihat Arşivi, Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, Genel 
nr. 98, özel nr. 31.

171 Meşihat Arşivi, Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, Genel 
nr. 99, özel nr. 32.
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rafından kendilerine siyâdet hücceti düzen-

lenen seyyidlerin alfabetik isim listeleri mev-

cuttur. Defterin sonunda Nakîbü’l-eşrâflar’a 

ait mühür tatbikleri de mevcut olup,172 181a 

varağında, Nakîbü’l-eşrâf defterlerinin sa-

yısı ve muhafaza edildiği yer hakkında şu 

bilgiler kayıtlıdır: “Sanduka-i şecere-i muh-

tereme de mevcûde olan defâtir işbu bin yüz 

altmış beş Şevvâlü’l-mükerreminin on üçün-

cü günü ta’dâd olundukta tatbik defteri olan 

defter ile yalnız otuz altı defter olmağla yine 

mahalline vaz’ ve temhîr olundu. Fî târihi’l-

mezbûr [13 Şevvâl 1165/24 Ağustos 1752] 

el-fakir es-Seyyid Mehmed Rıza el-Huseynî 

en-nakîb alâ eşrâf-i memâliki’l-Osmaniye 

gafera lehû ve li-vâlideyhi. Aslında bu bil-

gi bize Nakîbü’l-eşrâf defterlerinin sayısının 

36 olduğunu net olarak göstermektedir. Bu 

tarihten sonra da defter tutulmuş olmasına 

rağmen sonraki tarihlerde tutulan defter-

ler daha farklı mahiyettedir. Son defterler 

Nakîbü’l-eşrâf Kaymakamlarının atamaları 

ile seyyidlere tahsis edilen maaşlarla ilgidir. 

Yani siyadet hüccetlerini içeren defterlerin 

sayısı bundan ibarettir. 

Defterin 189a varağında Allame 

Efendi’nin Rodoscuk kazasına Nakîbü’l-

eşrâf kaymakamı atandığına dair 1042 tarih-

li menşur sureti kaylıdır.

Defterin dış kapağında “Birinci Nakîbü’l-

eşrâf Muhterem Efendi Hazretleri’nden 

Nakîbü’l-eşrâf Cafer Efendi Hazretleri’ne 

gelince 18 Nakîbü’l-eşrâf defterinden 

172 Meşihat Arşivi, Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, nr. 32, 
vr. 175b-180b. 

menkûl defterdir.”, “gafera lehüm” ve “Tat-

bik mühürleri bu defterdedir.” ifadesi yer 

almaktadır.

33.defter,173 müsvedde görünümünde 

olup tarihsizdir ve dokuz varaktan oluş-

maktadır. Defterde Sivas, Larende, Milas, 

Karahisar-ı Teke, Hân-ı Cedid, Ankara, 

Antep, Maraş, Musul, Çermen, Konya böl-

gelerinden isbât-ı neseb-i siyâdet edenlerin 

şahitleriyle birlikte isimleri kayıtlıdır. 

34. defter,174 1294/(1877-78)-1322/(1904-

05) tarihleri arasında Nakîbü’l-eşrâf Kayma-

kamlıklarına tayin veya ibkâ edilen kişilerin 

isimleri, tayin mahalleri ve tarihlerini göster-

mektedir. Defterin ilk sayfasında “Nakîbü’l-

eşrâf merhum Mustafa Tevfik Efendi 

müddet-i zaman-ı nikabetleri tarih [13]25/

[1907-08]”,“Gurre-i Zilkâde sene 1294 tari-

hinden itibaren memâlik-i mahrûse-i şaha-

ne Nakîbü’l-eşrâf kaymakamlıklarına tayin 

ve menşur tasdîr edilen zevatın mahal ve 

tarih-i tayinleriyle esâmisini hâvi defterdir.”, 

“Gurre-i Safer sene 1319 tarihinden itibaren 

memâlik-i mahrûse-i şahane Nakîbü’l-eşrâf 

kaymakamlıklarına tayin ve menşûrları 

tasdîr edilen zevatın mahal ve tarih-i tayinle-

riyle esâmisini hâvi defterdir.” kayıtları yer 

almaktadır. Defterde toplam 336 atama ve 

ibka kaydı bulunmaktadır. Ayrıca Necef ve 

Kazımiye Nakîbü’l-eşraf kaymakamlarının 

173 Meşihat Arşivi, Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, Genel 
nr. 100, özel nr. 33.

174 Meşihat Arşivi, Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, Genel 
nr. 101, özel nr. 34.



2014 / Yıl: 4 Sayı: 8

249

tayinleri iptal edildiğinden isimlerinin üzer-

leri çizilmiştir.175

35. defter,176 Nakîbü’l-eşrâf Seyyid Mu-

hammed Ali Rıza bin Emin el-Hasenî’ye ait 

olup, vilayet ve sancaklara göre Nakîbü’l-

eşrâf Kaymakamlarının tayin ve taltif-

lerini ayrıntılı şekilde gösterir defterdir. 

1291/1874-5-1319/1901-2 tarihli olan def-

terin her sayfasının baş kısmında, vilayet 

ve sancak isimleri alfabetik olarak yazılmış 

ve o bölgede Nakîbü’l-eşrâf Kaymakamlığı 

yapanların atamalarıyla ilgili ayrıntılı bilgi-

ler verilmiştir. Defterin arka iç kapağında 

Nakîbü’l-eşraf Kaymakamlarının eski ve 

yeni atama menşûr suretleri kayıtlıdır.

“Eski Nikâbet Menşûru Sureti:177

Kıdvetü’s-sâdâti’l-kirâm ………….efen-

di dâme şerefu siyâdetihî.

Gıbbe’t-tahiyyeti’l-vâfiye inhâ olunur 

………..gününden itibaren uhde-i behiyye-

lerine ihâle ve tefvîz olunmağla gerekdir ki, 

Hazret-i Seyyidü’l-Enbiya ve senedü’l-asfiyâ 

sallallahü Teâla aleyhi ve alâ âlihi ve eshâbihi 

ve sellim ve bârik ve ekrem Efendimiz’in 

rûz-i cezâda inâyet-i şefaatlerine neyl-i 

azm feyz-i cezm ile sâdât-ı kirâma tevkîr ve 

ihtirâm edup kuzât ve kaimmakam sened-

leriyle teseyyüd ve ızhâr-ı alâmet-i hadrâ 

175 Meşihat Arşivi, Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, nr. 34, s. 
22. Bu iki şahsın şia’ya mensup oldukları anlaşıldığın-
dan atama menşurları iptal edilmiştir. 

176 Meşihat Arşivi, Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, Genel 
nr. 102, özel nr. 35.

177 Meşihat Arşivi, Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, Genel 
nr. 102, Özel nr. 35, vr. 189b.

edenleri men‘ u def‘e ikdâm ve siz dahi 

kimseye alâmet-i şerife-i mezkûre vaz‘ından 

haşyet ve iddia-i neseb-i siyâdet edenle-

ri tarafımıza havaleye mübâderet ile işbu 

emânet-i kübrâda iffet ve istikamet edüp 

sâdât-ı kirâmdan tevcihiyye ve arûsiyye ve 

muhdesât-ı sâire-i nâ-merziyye nâmıyla bir 

akçelerin almayup ve aldırmayup siyânet-i 

ırz ve mallarına sa‘y ve mevfûr ve dikkat ey-

leyüp sâdât-ı bâhirü’s-saâdâttan Padişah-ı 

İslâm-penâh ve şehinşâh-ı re’fet-destgâh 

ede. Er-Rabbu’l-Muîn ve ibkâhu bi’n-nasri’l-

mübîn hazretlerine isticlâb-ı da‘avât-ı hay-

riyyeye ihtimâm ve her bir emirde şer‘-i 

şerîfe imtisâl-i tâm eyleyesiz.” 

“Nikâbet Menşûru Sureti:178

Kıdvetü’s-sâdâti’l-kirâm ………….dâme 

şerefu siyâdetihî.

Gıbbe’t-tahiyyeti’l-vâfiye inhâ olunur 

ki……….. gününden itibaren uhde-i behiy-

yelerine ihâle ve tefvîz olunmağla gerekdir 

ki, Hazret-i Seyyidü’l-Enbiya ve senedü’l-

asfiyâ sallallahü Teâla aleyhi ve alâ âlihi 

ve eshâbihî ve sellim ve bârik ve ekrem 

Efendimiz’in rûz-i cezâda inâyet-i şefaatle-

rine ve füyûzât-ı celilelerine nâiliyyet azm 

ve cezm ile sâdât-ı kirâma tevkîr ve ihtirâm 

ve ızhâr-ı alâmet-i hadrâ edenleri men‘ u 

def‘e ikdâm ve siz dahi kimseye alâmet-i 

şerife-i mezkûre vaz‘ından haşyet ve iddia-i 

neseb-i siyâdet edenleri tarafımıza havâleye 

mübâderet ile işbu emânet-i kübrada iffet ve 

istikamet eyleyüp sâdât-ı bahirü’s-saadâttan 

178 Meşihat Arşivi, Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, Genel 
nr. 102, Özel nr. 35, vr. 189a.
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Padişah-ı İslâm-penâh ve şehinşâh-ı re’fet-

destgâh ede. Er-Rabbu’l-Mu‘în ve ibkâhu 

bi’n-nasri’l-mübîn hazretlerine isticlâb-ı 

da‘avât-ı hayriyyeye ihtimâm ve her bir 

emirde şer‘-i şerîfe imtisâl-i tâm eyleyesiz.” 

36. defter,179 Nakîbü’l-eşrâf Seyyid Mu-

hammed Ali Rıza bin Emin el-Hasenî’ye ait 

olup, vilayet ve sancaklara göre Nakîbü’l-

eşrâf Kaymakamlarının tayin ve taltif-

lerini ayrıntılı şekilde gösterir defterdir. 

1291/1874-5-1319/1901-2 tarihli olan defte-

rin her sayfasının baş kısmında, vilayet ve 

sancak isimleri alfabetik olarak yazılmış ve 

o bölgede Nakîbü’l-eşrâf Kaymakamlığı ya-

179 Meşihat Arşivi, Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, Genel 
nr. 103, özel nr. 36.

panların atamalarıyla ilgili ayrıntılı bilgiler 

verilmiştir. Bu defter bir önceki defterle aynı 

mahiyette olmakla birlikte, önceki deftere 

nazaran daha ayrıntılı bilgiler içermekte-

dir. 13. sayfada “Nakîbü’l-eşrâf ve Reîsü’l-

ulemâ Es-Seyyid Muhammed Ali Rıza Efen-

di, 1319” yazılı antet yer almaktadır.180

37. defter,181 İstanbul’daki Sâdât-ı kirâma 

verilen maaşa mahsus olup 1319/1901-02-

1324/1906-7 tarihlidir. Defter, aşağıda örne-

ği görüldüğü gibi182 dört kareye bölünerek 

maaş verilen her bir seyyidin isim ve şöhreti, 

babası veya annesinin ismi, mahal-i ikameti 

ve senede beşer kuruş verilen maaşın yılları 

gösterilmiştir.

180 Meşihat Arşivi, Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, Genel 
nr. 103, özel nr. 36, s. 13. 

181 Meşihat Arşivi, Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, Genel 
nr. 104, özel nr. 37. 

182 Meşihat Arşivi, Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, Genel 
nr. 104, özel nr. 37, vr. 14b.

Sahib-i vazifenin isim 

ve şöhreti

Sahib-i vazifenin 

pederi veya validesinin 

isim ve şöhreti

Sahib-i vazifenin 

mahall-i ikâmeti

İta olunan senevî 

beşer kuruş vazifenin 

senelerinin beyânı

Meclis-i Tekîkât-ı 

Şerʻiyye Azasından 

Rumeli Kazaskerliği 

Muavini İstanbul 

payelilerinden Ahmed 

Râmiz Efendi hazretleri

Sudûrdan Mehmed 

Tevfîk Efendi

Şeyh Resmi 1319

1320
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Defterdeki bilgilerden bu maaşın hic-
ri 1311’den 1324 yılına kadar ödendiği gö-
rülmektedir. Ayrıca dikkatimizi çeken bir 
husus da bu maaşın yıllık beşer kuruş gibi 
az bir miktar olmasıdır. Maaş alanların da 
daha ziyade üst düzey görevlilerin yakınları 
olduğu dikkat çekmektedir.

38. defter,183 1319-1320/1901-1903 tarih-
lerinde Şeyhülislamlıktan Nakîbü’l-eşrâflığa 
hâvale edilen evrakın kayıt defteridir. Def-
terin 1b varağında “Nakîbü’l-eşrâf Musta-
fa Tevfîk Efendi’nin fî 29 Muharrem 1319 
ve fî 4 Mayıs 1317 tarihinde vefat etmeğin, 
hizmet-i celile-i nikâbetin fî Safer 1319 ve fî 
Mayıs 1317 tarihinde Reisü’l-ulemâ Sema-
hatlü es-Seyyid Mehmed Ali Rıza Efendi 
hazretleri uhdesine tevcih ve ihsan buyu-
rulmuştur. Hizmet-i şerife-i nikâbetin fî 17 
Receb 1328 tarihinde Musul naib-i sâbıkı fa-
ziletli es-Seyyid Mehmed Nureddin Efendi 
hazretleri uhdesine tevcih ve ihsan buyu-
rulmuştur.” ifadeleri kayıtlıdır. Evrak kayıt 
defterinde Necef, Kerbela ve Kazımiye böl-
geleriyle ilgili yazışmaların yapıldığı ve 13b. 
varağında bu üç bölgenin Nakîbü’l-eşraf 
kaymakamlarının şiʻiyyü’l-mezheb olduk-
larından azilleri ve kaymakamlığın kaldırıl-
masıyla ilgili yazışmalar yapılmıştır.184 

39. defter,185 1334/(1915-16)-1342/
(1923-24) tarihlerindeki Nakîbü’l-eşrâflıktan 

Sadâret, Meşîhat, nezaret ve vilayetlere ya-

183 Meşihat Arşivi, Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, Genel 
nr. 105, özel nr. 38.

184 Meşihat Arşivi, Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, Genel 
nr. 105, özel nr. 38, vr. 13b, 2 Mart 1321 tarihli.

185 Meşihat Arşivi, Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, Genel 
nr. 106, özel nr. 39.

zılan tahrirât ve tezkirelerin suretlerini içer-

mektedir.

40. defter,186 Kazasker Mehmed Ata-

ullah Efendi’nin 1209-1222 tarihlerini kap-

sayan Nakîbü’l-eşrâf Kaymakamı Tevcih 

defteridir. Alfabetik sıraya göre vilayet ve 

sancaklara atanan Nakîbü’l-eşrâf Kayma-

kamlarının tevcih ve ibkaları gösterilmiştir. 

Defterin her sayfasının baş kısmında, vilayet 

ve sancak isimleri alfabetik olarak yazılmış 

ve o bölgede Nakîbü’l-eşrâf Kaymakamlığı 

yapanların atama ve azilleriyle ilgili ayrıntı-

lı bilgiler verilmiştir.

Defterin 1a varağında “Devletlü, inayet-

lü, mekremetlü es-Seyyid Mehmed Ataullah 

Efendimiz hazretlerinin zamân-ı devletlerin-

de olan tevcihât-ı kaymakamûn defteridir 

ki, beyân olunur.” ifadesi yer almaktadır.

41. defter, 187 1171-1180 tarihlerini kap-

sayan Nakîbü’l-eşrâf Kaymakamı Tevcih ve 

ibkâ defteridir. Alfabetik sıraya göre vilayet 

ve sancaklara atanan Nakîbü’l-eşrâf Kayma-

kamlarının tevcih ve ibkaları gösterilmiştir. 

Defterin her sayfasının baş kısmında, vilayet 

ve sancak isimleri alfabetik olarak yazılmış 

ve o bölgede Nakîbü’l-eşrâf Kaymakamlığı 

yapanların atama ve azilleriyle ilgili ayrıntı-

lı bilgiler verilmiştir.

186 Bu defterler 2013 yılındaki tasnifte tespit edilmiş 
ve kataloglara eklenmiştir. Numara sırası 39’dan son-
raki defterler yeni tasnif edilmiş olup listenin de so-
nuna eklenmiştir. Bu nedenle kronolojik sıraya uyma-
maktadır. Meşihat Arşivi, Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, I. 
Bölüm, Genel nr. 142, özel nr. 40.

187 Meşihat Arşivi, Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, I. Bö-
lüm, Genel nr. 169, özel nr. 41.
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42. defter,188 1184-1186 tarihlerini kap-

sayan Nakîbü’l-eşrâf Kaymakamı Tevcih ve 

ibkâ defteridir. Alfabetik sıraya göre vilayet 

ve sancaklara atanan Nakîbü’l-eşrâf Kayma-

kamlarının tevcih ve ibkaları gösterilmiştir. 

Defterin her sayfasının baş kısmında, vilayet 

ve sancak isimleri alfabetik olarak yazılmış 

ve o bölgede Nakîbü’l-eşrâf Kaymakamlığı 

yapanların atama ve azilleriyle ilgili ayrıntı-

lı bilgiler verilmiştir.

188 Meşihat Arşivi, Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, I. Bö-
lüm, Genel nr. 170, özel nr. 42.

43. defter,189 1296-1341 tarihli Kösem 

Valide Sultan vakfından İstanbul’daki sey-

yidlere verilen maaşa mahsus defterdir. 

Defterin her sayfasının başında; “Dersaa-

dette mevcut 500 sâdât-ı kirâma, merhûme 

ve mağfûrun-lehâ Kösem Valide Sultan 

-tâbe-serâhâ- efkâf-ı şerîfesinden muhassas, 

(1-500) numaralı vazifeye muhassas sahife-

dir.” ifadesi yer alır.190 Defterde, aşağıdaki 

örnekte görüldüğü gibi191 maaş verilen her 

bir seyyidin isim ve şöhreti, babası veya an-

nesinin ismi, mahal-i ikameti ve senelik ma-

aşı yer almaktadır.

189 Meşihat Arşivi, Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, II. bö-
lüm, Genel nr. 1692, özel nr. 43.

190 Numaralı kısmından önce 1’den 502’ye kadar her 
bir sayfaya müteselsil bir numara verilmiştir.

191 Meşihat Arşivi, Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, II. bö-
lüm, Genel nr. 1692, özel nr. 43, s. 385.

Sahib-i vazifenin isim 

ve şöhreti

Sahib-i vazifenin 

pederi veya validesinin 

isim ve şöhreti

Sahib-i vazifenin 

mahall-i ikâmeti

İta olunan senevî 

beşer kuruş vazifenin 

senelerinin beyânı

Mehmed Selahaddin 

Bey

Nakıbüleşraf-ı sabık 

Merhum Tahsin Bey 

Efendizade Mehmed 

Said Bey

Kabataş civarında 1309-1315

1319-1331
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Bir yıl içerisinde, Kösem Valide Sultan 

Vakfı’ndan İstanbul’da ikâmet eden toplam 

500 seyyide maaş verilmiştir. Vakıftan ya-

pılan tahsisat, İstanbul’daki toplam seyyid 

sayısı hakkında da bize ipucu vermektedir. 

Seyyid sayısının tahsisat ayrılan seyyid sa-

yısına yakın bir rakam olduğunu tahmin et-

mekteyiz. Özellikle İstanbul’daki Mütesey-

yidlerin diğer vilayet ve şehirlere göre daha 

az sayıda olduğunu göz önünde bulundur-

duğumuzda bu rakamın makul olduğu gö-

rülebilir.

44. defter,192 hicri 1215-1226 tarihli sey-

yid isimlerinin alfabetik sıraya göre düzen-

lendiği seyyidlerin maaş defteridir. Defterde 

her bir seyyidin isim ve şöhreti, babasının 

ismi, mahal-i ikameti ve aldığı maaşın yıl-

ları gösterilmiştir. Seyyidlerden vefat etmiş 

olan var ise şerh düşülerek maaşı ailesinden 

birisine tahsis edilmiştir. 

45. defter,193 1265-1314 tarihli seyyid 

isimlerinin alfabetik sıraya göre düzenlen-

diği seyyidlerin maaş defteridir. Defterde 

her bir seyyidin isim ve şöreti, babasının 

ismi, mahal-i ikameti ve aldığı maaşın yılla-

rı gösterilmiştir. 140b varağındaki “vazâif-i 

sâdâttan verilemeyen müterâkim akçe 

olup, Nakîb-i sâbık merhûm Mehmed İlmi 

Efendi zimmetinde kalmış olan bâ-defter-i 

müfredât mebâliğ-i yekûn 19.255 kuruş, fî 

192 Meşihat Arşivi, Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, III. bö-
lüm, Genel nr. 540, özel nr. 44.

193 Meşihat Arşivi, Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, III. bö-
lüm, Genel nr. 550, özel nr. 45.

27 cemaziyelahir sene 1289 fî 19 Ağustos 

1288” bilgiden seyyidlere dağıtılmak üzere 

Nakîbü’l-eşrâflara tahsisat ayrıldığı anlaşıl-

maktadır. Bu tahsisatın nereden ayrıldığı 

belirtilmemekle birlikte muhtemelen “Kö-

sem Valide Sultan Vakfında” olduğu gibi 

vakıflardan ayrılmıştır. 

46. defter,194 1270-1271 tarihli Nakı-

büleşraf Mehmed Said Bey b.Tahsin Bey 

Efendi’nin Ruscuk kazası ve köylerindeki 

seyyidlerin teftiş defteridir. Defterde teftiş 

edilen seyyidlerin isimleri, ikameti, hüccetin 

tarihi, hücceti düzenleyen Nakîbü’l-eşrâfın 

ismi ve siyadet hüccetiyle bağlantılı seyyid 

sayısı yazılmıştır. Her bir sayfanın altın-

da ve iki sayfanın ortasında Mehmed Said 

Efendi’nin tasdik mührü vardır.

47. defter,195 1214-1243 tarihli Nakîbü’l-

eşrâf Kaymakamı Tevcih defteridir. Alfabe-

tik sıraya göre vilayet, kaza ve sancaklara 

atanan Nakîbü’l-eşrâf Kaymakamlarının 

tevcih ve ibkaları gösterilmiştir. Defterin her 

sayfasının baş kısmında, vilayet ve sancak 

isimleri alfabetik olarak yazılmış ve o bölge-

de Nakîbü’l-eşrâf Kaymakamlığı yapanların 

atama ve azilleriyle ilgili bilgiler verilmiştir.

194 Meşihat Arşivi, Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, III. bö-
lüm, Genel nr. 617, özel nr. 46.

195 Meşihat Arşivi, Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, V. bö-
lüm, Genel nr.129, özel nr. 47.
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4. SİYÂDET HÜCCETLERİ

“Delil, burhan, sened” manalarına gelen 

hüccet,196 şerʻî mahkemeler tarafından veri-

len, ilamdan farklı olan ve kadı huzurunda 

iki tarafın anlaşmaya vardıklarına dair ka-

dının tasdikini ihtiva eden belgedir.197 Hz. 

Peygamber’in soyundan geldiğini, nesebi-

nin sıhhatini şahidler huzurunda ispatlayan 

kişiye ise siyâdet hücceti dediğimiz ve kişi-

nin seyyidliğine delil olan hüccetler düzen-

leniyordu. 

Hz. Peygamber’in soyundan geldiği-

ni şahitler huzurunda ispatlayan kişilere, 

Nakîbü’l-eşrâflar tarafından o nesebe men-

subiyetini gösteren siyâdet hücceti düzen-

leniyordu. Bir kimsenin seyyidlere tanınan 

imtiyazlardan yararlanabilmesinin şartı da 

kendisinde veya ailesinde siyâdet hücce-

tinin bulunmasıydı. Seyyidlerin şecereleri 

aynı zamanda bir imtiyaz belgesi mahiye-

tindeydi. Siyâdetinden dolayı maaş bağla-

nan ihtiyaç sahibi seyyidler olduğu gibi ver-

gi muafiyetleri de söz konusuydu. Aslında 

hüccetlerde geçen “ihtiyaç zamanında delil 

olması” ifadesi de vergi muafiyetiyle ilgili-

dir.

Seyyidlik iddiası davasının sade-

ce Nakîbü’l-eşrâf’ın huzunda olacağı ve 

siyâdet hücceti verme yetkisinin de sadece 

ona ait olduğu Meşihat belgelerinde açıkca 

196 Mustafa Oğuz, Ahmet Akgündüz, “Hüccet”, DİA, 
C. 1, s.446.

197 Mübahat S. Kütükoğlu, Osmanlı Belgelerinin Dili 
(Diplomatik), Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat 
Vakfı, İstanbul, 1998, s.350. 

ifade edilmiştir. Eskişehir, Karacaşehir ve 

Seyyid Gazi Kazaları Nakîbü’l-eşrâf Kay-

makamı Abdullah Efendi, sadârete sülâle-i 

sâdât-ı kirâmdan olduğunu gösterir resmi 

vesikalar sunarak kendisine bir kıta ferman 

verilmesini talep etmiştir. Sadarette incele-

nen dilekçesi neticesinde, sâdât-ı kirâmdan 

oldukları usûlen sâbit olan kişiler hakkın-

da sahihü’n-neseb olduklarına dâir Divan-ı 

Hümâyûn’dan berât-ı âli tasdîr ve itâ olun-

duğunun emsâli olmadığından, 23 Safer 

1267 tarihli padişah iradesi gereği bu gibi 

kişilerin sâdât-ı kirâmdan olduklarını ispat 

etmek üzere Nakîbü’l-eşrâf’a müracaat et-

meleri ve oradan siyâdet hücceti almaları 

gerektiği belirtilmiştir:198 

“Sülâle-i sâdât-ı kirâmdan bulundu-

ğunu musaddak yedinde bulunan evrâk-ı 

resmiye münderecâtına tevfîkan bir kıt‘a 

fermân-ı âli isdâr ve i‘tâsı istid‘âsına dâir Es-

kişehir Karacaşehir ve Seyyidgazi Kazaları 

Nakîbü’l-eşrâf Kaymakamı Abdullah hâtem 

ve imzasıyla takdîm olunan arzuhâl Divân-ı 

Hümâyûna havâle buyurulmağla mutâla‘a 

ve kuyûda mürâcaat olundu. 

Sâdât-ı kirâmdan oldukları usûlen sâbit 

olan zevât hakkında sahîhü’n-neseb olduk-

larına dâir Divan-ı Hümâyûn’dan berât-ı 

âli tasdîr ve i‘tâ olunduğunun emsâli ol-

mayıp ancak bu gibi istid‘âda bulunan 

198 BOA, EO, Dosya nr. 1572, Gömlek nr. 117850, 
04/B/1318; Nakîbü’l-eşrâflıktan, Eskişehir kaza-
sı Nakîbü’l-eşrâf kaymakamı Seyyid Abdullah 
Efendi’nin sahihü’n-neseb sâdât-ı kiramdan olduğuna 
dair tezkire-i cevabiyyesi Divan-ı Hümayuna gönde-
rilmiştir. Bkz., MŞH, THR, Dosya nr. 80, Gömlek nr. 
52, 20 Receb 1318.
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zevâtın evrâk-ı istid‘âiyyesinin evvel emir-

de kendilerinin sâdât-ı kirâmdan olup 

isbât-ı neseb eyledikleri i‘lâm olunmak üzre 

Nakîbü’l-eşrâf semâhatlü efendi hazretle-

rine havâlesiyle ba‘dehû olunacak i‘lâma 

göre iktizâsına bakılması bâ-irâde-i seniyye 

ittihâz edilen usûl-ı icâbından bulunduğu 

divâna tebliğ olunan fî 23 Safer sene [1]267 

tarihli buyruldu-i âlide münderic bulunmağ-

la usûl-i müttehizeye ve meâl-i istid‘âya na-

zaran ifâ-yı muktezâsı menût irâde-i aliyye-i 

cenâb-ı Sadaret-penâhileri olarak mezkûr 

arzuhâl leffen takdîm ve iâde kılınmağın 

emr u fermân hazret-i men lehü’l-emrindir.

Fî 29 Cemâziye’l-âhir sene 1318 ve fî 11 

Teşrîn-i evvel sene 1316

Konuyla ilgili diğer belge de şöyledir:

Sadâret Mektûbi Kalemi

Taraf-ı vâlâ-yı Hazret-i Meşîhat-

penâhi’ye

Sülâle-i sâdât-ı kirâmdan bulundu-

ğu musaddak yedindeki evrâk-ı resmiye 

münderecâtına tevfîkan bir kıt‘a fermân-ı 

âli isdâr ve i‘tâ istid‘âsını hâvî Eskişehir, Ka-

racaşehir ve Seyyidgazi Kazaları Nakîbü’l-

eşrâf Kaymakamı Abdullah Efendi tarafın-

dan vârid olan arzuhâl bu gibi istid‘âda bu-

lunan zevâtın evvel emirde sâdât-ı kirâmdan 

olup isbât-ı neseb eyledikleri i‘lâm olunmak 

üzre evrâk-ı istid’âiyelerinin Nakîbü’l-eşrâf 

semâhatlü efendi hazretlerine havâle ile 

baʻdehû olunacak i‘lâma göre iktizâsına 

bakılması bâ-irâde-i seniyye-i mülûkâne 

müttehiz-i usûl icâbından bulunduğuna 

dair bi’l-havâle Divân-ı Hümâyûn kalemin-

den verilen müzekkire ile beraber matviy-

yen savb-ı âli-i Şeyhülislâmilerine tisyâr kı-

lınmış olmağla olbâbda 

Bâ-işâret-i aliyye-i cânib-i müsteşâri

Fî 2 Receb sene [1]318, fî 14 Teşrîn-i ev-

vel sene [1]316.”

Bu belgelerden de anlaşıldığı üzere 

seyyidlik iddiası ile ilgili davalar sadece 

Nakîbü’l-eşrâf huzurunda ve onun başkan-

lığında görülebilmektedir. 

Nakîbü’l-eşrâf Defterlerinde, seyyid-

lik iddiasını ispatlamaya çalışan şahıslar; 

baba, dede, amca, kardeş, dayı, dayıoğlu, 

amcaoğlu, babanın amcasının oğlu, baba-

nın dayısı gibi birinci ve ikinci dereceden 

akrabalarına ait belgeleri, kendi iddiaları 

için delil gösterdikleri gibi, kimileri de tapu 

tahrir defterlerindeki kayıtları delil olarak 

kullanmışlardır.199 

4.1. Arapça Siyâdet Hücceti Sureti 

Örneği

İstanbul Sarı Musa Mahallesi’nde sâkin 

Zâtî bin Seyyid Abdülganî’nin siyâdetini 

mübeyyin Nakîbü’l-eşrâf Hüseyin bin Yusuf 

el-Hüseynî tarafından verilen Arabiyyü’l-

ibâre siyâdet hücceti:

“Hüve’l-Ğaniyyü’l-Muğnî’l-Mu‘în.

Bismillâhi teyemmünen bi-zikrihi’l-

Celîl.

199 Meşîhat Arşivi, Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, nr. 11, 
vr. 49b, 50a; nr. 16, vr. 80b; nr. 18, vr. 17a; nr. 22, vr. 
55b.
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Vazuha ‘indî sübûtü sıhhati mazmûni hâzihî’l-

vesîkati’l-münîfe.

Hakemtü bi-enne sâhibehâ seyyidün mine’s-

sâdâti’l-‘aliyyeti’ş-şerîfe.

Ve ene efkaru ibâdillâhi’l-Ganî, Hasan b. Yûsuf 

el-Hüseynî.
en-Nakîbü li’l-eşrâf, fi’l-emsâri ve’l-etrâf.

Bi-emri’s-Sultan İbnü’s-Sultan Sultan Murad 

Hân.

Yesserallâhu cemî‘a murâdâtihi fî külli hînin ve 

ân.

[Mühür]: el-Vâsik bi’l-Meliki’l-Ganî, Hasan b. Yûsuf el-Hüseynî

El-Hamdü lillâhi’l-‘Alîm, ellezî enbete 

şecerate’s-siyâdeti min arzı’s-sa‘âdeti bi’n-

nadrati ve’l-behâ’, muhdarraten min eseri 

feyezâni’l-mâ’, el-Hakîm, ellezî esbete bihî 

neseben ve sıhrâ, fe-sârat ke-şeceratin tay-

yibetin aslühâ sâbitün ve fer‘uhâ fi’s-semâ’. 

Ve’s-salâtü ve’s-selâmü ‘alâ men istafâhü 

bi’n-nesebi’l-a‘lâ ve’l-hasebi’l-esnâ ve ‘alâ 

sâiri’r-rusüli ve’l-enbiyâ’ ve ‘alâ âlihî ve 

ashâbihi’l-berarati’l-etkıyâ.

Emmâ ba‘dü: fe-hâzihî hüccetün 

sahîhatün şer‘iyyetün, yu‘ribu mazmûnuhâ 

ve yüşribu meknûnühâ, ‘an zikri mâ şehide 

fî meclisi’ş-şer‘i’ş-şerîf ve mahfili’d-dîni’l-

münîf, er-racülâni’l-âdlâni’l-med‘uvvân, 

bi’s-Seyyid Mehmed b. es-Seyyid Musta-

fa ve İsa b. Mustafa, bi-mahzarin mine’l-

hasmi’ş-şer‘î, gıbbe’d-da‘vâ ve’l-istişhâdi’s-

sahihayni’ş-şer‘iyyeyn, es-sâdıreyni an 

hâmili hâze’l-kitâb, es-Seyyid Zâtî b. es-

Seyyid Abdülganî b. es-Seyyid Yûsuf, es-sâkin 

el-ân fî mahalleti Sarı Musa min mahallâti 

Kostantîniyyeti’l-Mahmiyye ve ceddühû es-

Seyyid Yusuf, lâ şübhete fî siyâdetihim ve 

ittisâlihim ile’l-ırki’t-tâhir ve siyâdetühüm 

şâyi‘un ve ma‘rûfun beyne’n-nâs, ilâ’ş-

şâyi‘ hâza’l-kitâb şehâdeten sahîhaten 

makbûleten mer‘iyyeten gıbbe riâyeti cemî‘i 

şerâiti’l-kabûl, ani’t-tezkiyeti ve’t-ta‘dili’l-

makbûl, fe-hakeme’l-hâkim, es-Seyyid en-

Nakîb, el-âlimü’l-fâdıl el-muvakkı‘a‘lâhu, 

dâme fazluhû ve a‘lâhu, bi-sıhhati siyâdeti 

es-Seyyid Zâti el-mefsûr, bi-avni’l-Meliki’l-

Gafûr, bi-mûcebi şehâdetihimâ hükmen 

şer‘iyyen, sümme cevveze’l-hâkimü’l-mûmâ 

ileyh, en‘amellâhu Teâlâ aleyh ve ahsene ilâ 

ebeveyh, vaz‘a’l-alâmeti alâ ra’sih.

Cerâ zâlike ve hurrire fi’l-yevmi’l-hâmis 

ve’l-işrîn, Cemâziye’l-âhir min şühûri sene  

selâse ve semânîn ve tis‘a mie.

Şühûdü’l-hâl: 

Es-Seyyid Ferruh b. es-Seyyid Mehmed

es-Seyyid Ali b. es-Seyyid Mehmed

es-Seyyid Hasan b. es-Seyyid Pîr Gâib

es-Seyyid Cemal b. es-Seyyid Mahmud

es-Seyyid Hasan b. es-Seyyid Cemal

Ve gayruhum mine’l-hâzırîn.”
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4.2. Siyâdet Hüccetinin Tercümesi200

Ganî, Muğnî ve Muîn O’dur.

Yüce zikriyle bereketlenmek için Allâh’ın adıyla.

Benim yanımda bu yüce vesîkanın sahîh olduğu 
açıkça ortaya çıkmıştır.

Bu vesîkanın sahibinin yüce, şerefli seyyidlerden 
bir seyyid olduğuna hükmettim.

Ve ben Ganî olan Allâh’ın en fakîr kulu Hasan b. 
Yûsuf el-Hüseynî’yim.

Şehirlerde ve etrafta Nakîbü’l-eşrâf.

es-Sultan İbnü’s-Sultan Sultan Murad Hân’ın 
emriyle.

Allah her zaman ve ânda onun murâdlarını 
kolaylaştırsın.

[Mühür: Melik ve Ganî olana güvenen Hasan b. Yûsuf el-Hüseynî]

Hamd; Allah’a mahsustur. O, Alîm’dir ki 

seyyidlik ağacını, parlak ve zarif bir şekilde, 

suyun taşması sonucunda yeşil olarak, saa-

det toprağından bitirmiştir; ve Hakîm’dir ki 

onunla nesep ve akrabalık bağlarını sabit kıl-

mıştır da; kökü sâbit, dalları gökte olan güzel 

bir ağaç gibi olmuştur. Salât ve selâm, en yüce 

nesep ve en üstün soyla seçtiği peygamberi-

nin, diğer rasûl ve nebîlerin, onun hayır ve 

takva sahibi âl ve ashâbının üzerine olsun.200

İmdi: Bu, şer‘î ve sahîh bir hüccettir. 

Onun mazmûnu açıkça ve meknûnu dolaylı 

olarak şunun zikrini ifade eder ki, şerefli şeri-

at meclisinde ve yüce din mahfilinde, bu bel-

geyi taşıyan, kendisi ve dedesi Seyyid Yusuf 

şu anda Kostantiniyye-i Mahmiyye’nin ma-

hallelerinden Sarı Musa Mahallesi’nde otu-

ran Seyyid Zâtî b. Seyyid Abdülganî b. Seyyid 

Yûsuf’un açtığı sahih ve şer‘î dava ve şahid 

talebinden sonra, şer‘î hasmın huzurunda, 

Seyyid Mehmed b. Seyyid Mustafa ve İsa b. 

Mustafa diye çağrılan iki âdil erkek, tezkiye 

ve makbul tadîlden ibaret olan bütün kabul 

200 BOA, İbnü’l-Emin, Ensâb, Dosya nr. 1, Gömlek nr. 20.

şartlarına riâyet edildikten sonra:“Onların 

seyyidliklerinde ve temiz soya bitişik olduk-

larında hiçbir şüphe yoktur. Onların seyyid-

likleri insanlar arasında yaygındır ve bilinir.” 

diye sahih, makbul ve mer‘î bir şehadette bu-

lunmuşlardır. Onların şehadetleri mucebin-

ce, seyyid, nakîb, âlim, fâzıl, yukarıda imzası 

bulunan hâkim -fazîleti ve yüceliği dâim ol-

sun- adı geçen Seyyid Zâtî’nin seyyidliğinin 

sahih olduğuna şer‘an hükmetmiş ve sonra 

da adı geçen hâkim -Allah Teâlâ ona inâmda 

bulunsun ve anne babasına ihsân eylesin- 

onun başına (seyyidlik) alâmeti koymasına 

izin vermiştir.

Bu (dava) 25 Cemâziyelâhir 983 günü 

meydana gelmiş ve yazılmıştır.

Şuhûdü’l-hâl: 

Es-Seyyid Ferruh b. es-Seyyid Mehmed

es-Seyyid Ali b. es-Seyyid Mehmed

es-Seyyid Hasan b. es-Seyyid Pîr Gâib

es-Seyyid Cemal b. es-Seyyid Mahmud

es-Seyyid Hasan b. es-Seyyid Cemal

Ve gayruhum mine’l-hâzırîn.”
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4.3. Nakîbü’l-eşrâfların Görev Süreleri ve Düzenledikleri Hüccet Sayıları 

Sıra 
No

Nakîbü’l-eşrâf Görev Süresi
Düzenlediği 
Hüccet Sayısı

1 Seyyid Mahmud Efendi (ö. 943/1535-36) Defteri yoktur

2
Seyyid Muhammed Muhterem Efendi (ö. 22 
Safer 980/1572)

5 Cemâziye’l-evvel 942-8 
Şevval 958

552

3
Bağdadîzâde Seyyid Hasan Efendi
(ö. Muharrem 986/1578)

Defteri yoktur

4
Malûlzâde Seyyid Mehmed Efendi
(ö. 12 Muharrem 992/1585)

Receb 984-Şevval 992 560

5
Mirza Mahdûm Efendi 

 (ö. 995/1587)
Cemaziye’l-âhir 993- 
Şaban 994

145

6
Kiçi Mirzâzâde Yahya Efendi
(ö. Rebî‘ü’l-âhir 1008/1599)

Muharrem 996-Zilhicce 
1007

517

7
Seyyid Abdülkadir Efendi
(ö. Cemâziye’l-evvel 1013/1604)

Receb 1008-Evahir-i 
Rebî‘ü’l-âhir 1013

150

8
Yavuz Çelebi Seyyid Mehmed Nakîb Efendi (ö. 
Şevval 1013/1604)

Receb 1013- Evâhir-i 
Şevval 1013

20

9
Yavuz Emir Ali Efendi
(ö. Cemâziye’l-evvel 1025/1616)

Receb 1013- Rebî‘ü’l-âhir 
1025

395

10
Kâsım Gubârî Efendi
(ö. 1034/1625)

Zilkâde 1025- 1034 418

11
Seyyid Şerif Mehmed Efendi 
(ö. 1040/1631)

Zilkâde 1034-Ramazan 
1038

242

12
Seyyid Mehmed bin Seyyid Mahmud Efendi 
(Allâme Şeyhî Efendi)
(ö. Ramazan 1044/1635)

Evâsıt-ı Rebî‘ü’l-evvel 
1039- Evahir-i Şevval 1043

889

13
Mehmed Esad Emir Efendi
(Ankaravî Emir Efendi-Koca Nakibzâde Efendi)
ö. 10 Muharrem 1057/1647

Rebî‘ü’l-evvel 1045-1 
Muharrem 1057 

408

14
Zeyrekzâde Yunus Efendi
ö. Safer 1062/1652

1 Muharrem 1057-Zilhicce 
1057

5

15
Seyyid Mehmed b. Seyyid Mehmed [Koca 
Efendizâde]
(ö. Zilkâde 1078/1668) 

Muharrem 1058-Receb 
1058 

110
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16
Zeyrekzade Abdurrahman b. Ahmed b. 
Emrullah (ö. 15 Şaban 1085/1674)

25 Receb 1058-30 
Cemâziye’l-âhir 1066

24

17
Şeyh Mehmed b. Mehmed Kudsizâde b. Ahmed 
Efendi (ö. Cemâziye’l-âhir 1085/1674)

1 Rebî‘ü’l-evvel 1078-20 
Muharrem 1084

19

18
Seyyid Mehmed Said b. Seyyid Mehmed Esad 
Efendi
(ö. 12 Zilhicce 1098/1687)

Zilkade 1085-Cemâziye’l-
evvel 1091, ikinci kez 
gelişi: 26 Cemâziye’l-
evvel 1098- 1 Receb 1098

64

19
Seyyid Cafer Efendi
(ö. Zilhicce 1108 /1697)

Receb 1092- Rebî‘ü’l-evvel 
1097

13

20
Seyyid Feyzullah Efendi
(20 Rebî‘ü’l-evvel 1115/1703)

Rebî‘ü’l-âhir 1099 2

21
Seyyid Abdurrahman Efendi
(Nefeszâde)
(ö. Ramazan 1107/1696)

Receb 1099-Ramazan 1101 160

22
Başmakçızâde Seyyid Ali Efendi
(ö. Muharrem 1124/1712)

Defteri yoktur

23
Seyyid Mehmed Efendi 

(ö. Rebî‘ü’l-evvel 1108/1696)
Defteri yoktur

24
Hocazâde Seyyid Osman Efendi
(ö. Cemâziye’l-evvel 1112/1700)

1106-1110
231 siyâdet 
hücceti, 76 
tezkire

25
Seyyid Fethullah Efendi
(ö. 16 Cemâziye’l-evvel 1115/1703)

10 Şaban 1110-1114
11 siyâdet 
hücceti, 24 
tezkire

26
Seyfizâde İbrahim Efendi
(ö. 9 Zilhicce 1122/1711)

Receb 1115- Muharrem 
1116

7 tezkire

27
Hocazâde Seyyid Ömer Efendi
(ö. 1158/1745-46)

1149-1150
3 siyâdet 
hücceti, 1 
tezkire

 Toplam Hüccet Sayısı 5.046
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Seyyid Mahmud Efendi, Bağdadîzâde 

Seyyid Hasan Efendi, Başmakçızâde Seyyid 

Ali Efendi ve Seyyid Mehmed Efendi’nin 

kendi dönemlerine ait Nakîbü’l-eşrâf def-

terleri bulunmamaktadır. II. Nakîbü’l-eşrâf 

Seyyid Muhammed Muhterem Efendi’den 

Hocazade Seyyid Ömer Efendi’ye kadarki 

23 Nakîbü’l-eşrâfın defterlerindeki toplam 

siyâdet hücceti sayısı 5.046’dır. Bu dönem, 

5 Cemâziyelevvel 942’den, 1158/1745-46 

tarihine kadar 216 yılı kapsamaktadır. Yani 

yaklaşık iki buçuk asırlık bir dönemi kapsa-

yan bu zaman diliminde Osmanlı Nakîbü’l-

eşrâfları 5.046 tane siyâdet hücceti düzenle-

miştir. Bu hücceti alanların bir kısmının da 

daha sonraki dönemlerde yapılan teftişlerde 

gerçekte seyyid olmadıkları anlaşılmış ve 

siyâdet hüccetleri iptal edilmiştir. Seyyidle-

re tanınan imtiyazlardan yararlanmak için 

ortaya çıkan müteseyyidlerin engenlenme-

sinde Nakîbü’l-eşrâflık Müessesesinin ne 

kadar önemli bir konumu olduğu açıkça gö-

rülmektedir. 

4.4. Günümüzdeki Şecerelerin 

Nakîbü’l-eşrâf Defterlerindeki 

Hüccetlerle Mukayese Edilmesi

Günümüzde Seyyidlikle ilgili şecerelere 

sahip olan ve seyyidlik iddiasında bulunan-

lar, Nakîbü’l-eşrâf defterlerindeki kayıtlar 

üzerinden yapacakları ayrıntılı araştırma ve 

mukayeseler neticesinde şecerelerinin sa-

hihliği ile ilgili bir neticeye varabilirler. Bu 

araştırma için şu şekilde bir yol takip edil-

mesinin faydalı olacağını düşünmekteyiz:

1- İlk önce kişinin kendisine ait olduğu-

nu iddia ettiği şecereyle irtibatının bulunup 

bulunmadığının kontrol edilmesi gerekir. 

Çünkü bu şecere Osmanlı döneminde dü-

zenlenmiş sahih bir şecere olabilir. Fakat 

kişiyle irtibatı olmayabilir. Bu yüzden özel-

likle nüfus defterleri ve Osmanlı dönemine 

ait başta Şer‘iyye Sicilleri olmak üzere tapu 

tahrir defterlerinden, vakfiye, ferman ve be-

rat gibi tarihî vesikalardan bahse konu irti-

batın araştırılması gerekmektedir. Gerçek-

ten sahîhü’n-neseb olan kimselerin bu tarihî 

vesikalardan en az birisinde kaydının olma 

ihtimali vardır. 

2- Siyâdet hücceti, arşiv kaynaklarıyla 

doğrulandıktan sonra şecerenin üzerinde-

ki mühürlerin, belgenin düzenlendiği tarih 

esas alınmak suretiyle Nakîbü’l-eşrâf defter-

leri serisindeki Mühür Tatbik Defteri’nden 

tatbikleri yapılmalıdır. Zira sahih siyâdet 

hüccetinde Nakîbü’l-eşrâfın mührünün bu-

lunması gerekir.

3- Şeceredeki mühür tatbik edilip siyâdet 

hüccetini düzenleyen Nakîbü’l-eşrâf tespit 

edildikten sonra bahse konu Nakîbü’l-eşrâfa 

ait isim fihrist ve siyâdet hücceti defterleri 

incelenerek şeceredeki isimler mukayese 

edilmelidir. Daha önce de bahsettiğimiz 

gibi her Nakîbü’l-eşrâf, kendi dönemindeki 

seyyidlerin kayıtlarını tutmuş ve onlar için 

siyâdet hücceti düzenlemiştir. Düzenlediği 

bu siyâdet hüccetlerinin birer suretini de 

Nakîbü’l-eşrâf defterine kaydetmiştir. 

4- Seyyidler ile ilgili yapılacak olan araş-

tırmada istifade edilebilecek diğer bir kay-
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nak ise Meşîhat Arşivi’ndeki Sicill-i ahvâl 

dosyaları ve defterleridir. Araştırılan seyyid 

ailesi, Osmanlı döneminde ilmiye sınıfına 

mensup ve devlette resmî bir görev yapmış 

ise tercüme-i hâl varakasında seyyidliği ile 

ilgili bir ifade geçecektir. Tercüme-i hâl va-

rakalarının ilk satırında şahsın ismi ve şöreti 

yazılıdır. Seyyid olan kişiler nesep bilgile-

rini bu pragrafta açıklamaktadırlar. Hatta 

seyyid değilse “maruf bir sülaleye mensup 

değilim” diyerek bu hususu da belirtmek-

tedirler. Tercüme-i hâl varakalarında böyle 

bir ifadenin matbu olarak yer alması bize bu 

seyyid ailelerinin ilmiye teşkilâtında görev 

almaları durumunda kendilerine bir takım 

imtiyazlar tanındığını da göstermektedir. 

Örneğin 2743 numralı sicill-i ahvâl dosya-

sında201 Kerkük Nakîbü’l-eşrâf Kaymakamı 

Seyyid Hasan Efendi kendisini şu şekilde 

tanıtmaktadır: 

“İsmim Hasan, mahlasım Sâmih, pe-

derimin adı Abdülgani’dir. Kendim hem 

ismim hem mahlasımla, pederim ise yalnız 

ismiyle ve siyâdetle yâd olunuruz. Okurya-

zar olduğumuzdan unvanımız efendi’dir. 

Müteveffâ pederim sâdâttan olup bir gûne 

memuriyette bulunmamıştır. Tebaʻa-i 

Devlet-i Osmaniye’nin İslâm milletinden ve 

sülale-i tâhiredeniz.”

Sonuç olarak, yukarıda sıralanan araş-

tırmalar neticesinde kişinin sahîhü’n-neseb 

seyyid olup olmadığı hususunda bir karara 

varılabilir.

201 Tercüme-i hâl dosyası için bkz., İstanbul Müftülü-
ğü, Meşîhat Arşivi, Sicill-i Ahvâl Dosyaları, nr. 2743.

SONUÇ

Hz. Peygamber soyuna gösterilen say-

gıya atfen seyyidlerin kayıtlarının tutulma-

sı; seyyid ve şeriflere bir takım muafiyet ve 

imtiyazların tanınması; tanınan bu imtiyaz-

ları istismar etmek isteyen müteseyyidlerin 

ortaya çıkması üzerine gerekli teftişlerin ya-

pılması ve bu teftişler için hususi defterlerin 

tutulması; devletin bazı siyasi ve mezhebî 

mücadelelerde seyyid ve şeriflerden yar-

dım alması vb. hususlar açısından Nakîbü’l-

eşrâflık Müessesesi’nin Osmanlı Devletinin 

kurumları arasında önemli bir yeri vardır. 

Terim olarak seyyid kelimesi, Hz. 

Peygamber’in kızı Hz. Fatıma’nın Hz. Ali ile 

evliliğinden dünyaya gelen evlatları Hz. Ha-

san ve Hz. Hüseyin’in soyundan gelenler için 

kullanılan bir unvandır. Ancak XX. yüzyılın 

ortalarından itibaren Hasenî soydan gelen 

Mekke emirleri için “şerif” unvanının yay-

gınlaşması sebebiyle bu ünvan Hasenîlere, 

seyyid ünvanının ise Hüseynîlere tahsis edil-

diği yönünde bir anlayış yaygınlaşmış olsa 

da özellikle Nakîbü’l-Eşrâflar tarafından 

düzenlenen ve o soya mensubiyeti gösteren 

siyâdet hüccetleri incelendiğinde anne tara-

fından Hz. Hasan’ın veya Hz. Hüseyin’in 

soyundan gelenlere şerif denildiği açıkça 

görülmektedir. 

Meşîhat Arşivi’ndeki son tasnifle Siyâdet 

Hüccet defterleri, İcmâl ve İsim Fihrist Def-

terleri, Teftiş Defterleri, Nakîbü’l-eşrâf Kay-

makamları Atama Defterleri ve Maaş defter-

leriyle sayısı 47 olan Nakîbü’l-eşrâf Defterle-
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rinin ayrıntılı tanıtımı bu konuda araştırma 

yapmak isteyenlere önemli bir rehber ola-

caktır. Hemen hemen her Nakîbü’l-eşrâfın 

defterinin ilk varağında siyâdet hüccetinin 

baştan sona kısaltılmadan tamamının yazılı 

olması şecerelerin mukayesesi açısından ol-

dukça önemlidir. Ayrıca mühür tatbik def-

terlerindeki mühürler sayesinde şecerenin 

sahte olup olmadığı ispatlanabilmektedir. 

Nakîbü’l-eşrâfların seyyidlerle ve kurumla 

ilgili yaptıkları yazışmaları incelememiz açı-

sından da Meşîhat Arşivi defter ve belgeleri 

birinci el kaynak olmaktadır.

Makalemizde Nakîbü’l-eşrâflık Mües-

sesesinin kurulmasından ilgasına kadar-

ki dönemde görev yapmış tüm Nakîbü’l-

eşrâfların listeleri, Nakîbü’l-eşrâfların isim, 

görev, maaş ve ilmi kariyerleri ile ilgili ay-

rıntılı bilgi vermiştir. Ayrıca müteseyyidle-

re engel olan, yalan yere nesep iddiasında 

bulunanları ve seyyidler arasına sızmak 

isteyenleri araştırıp benzerlerini bu tür te-

şebbüsten vazgeçirmek için cezalandıran, 

bir nevi kadı görevi üstlenen ve asıl görevi 

Hz. Peygamber’in nesebini korumak olan 

Nakîbü’l-eşrâfların ilmiye sınıfına mensup 

ailelerden geldiği görülmüştür. 

Nakîbü’l-eşrâflar tarafından düzenle-

nen siyâdet hüccetlerinde, hüccetin veril-

diği tarihin gün, ay, yıl olarak yazılması; 

şühûdülhâlde “seyyidlik davasına” şahitlik 

eden ve aynı zamanda seyyidlerle ilgili bilir-

kişi vazifesi gören seyyid ve şeriflerin isim-

leri, baba adları ve ikamet mahallerinin be-

lirtilmesi ve bu belgelerin biri Nakîbü’l-eşrâf 

Defteri’nde diğeri de seyyidin kendisinde 

bulunacak şekilde iki nüsha olarak kayde-

dilmesi teftişlerde büyük kolaylık sağlamış-

tır. Ayrıca bu belgeler bize o dönemde sey-

yidlik hücceti verilen kimseleri bugün için 

de tespit etme imkânı tanımıştır.

Son olarak günümüzde seyyidlik iddia-

sında bulunanların şecerelerindeki mührün 

Nakîbü’l-eşrâf defterlerinden tatbiki yapıla-

rak, bahse konu Nakîbü’l-eşrâfa ait isim fih-

rist ve siyâdet hücceti defterleri de incelene-

rek nesebleriyle ilgili sağlıklı bilgilere ulaşa-

bilmeleri mümkün olmaktadır. Ancak belli 

tarihlere ait defterlerin bulunmamasının 

yapılacak araştırmayı güçleştirdiğini de göz 

ardı etmemek gerekir. Bu yüzden özellikle 

nüfus defterleri veya Osmanlı dönemine ait 

başta Şer‘iyye Sicilleri olmak üzere tapu tah-

rir defterlerinden, vakfiye, ferman ve berat 

gibi tarihî vesikalardan da istifade edilmesi 

gerekmektedir.

Günümüzde Nakîbü’l-eşrâf Defter ve 

belgeleri sadece soyunu araştıran ve sey-

yidlik iddiasında bulunan kişiler için değil 

özelde İslam Mezhepleri Tarihi ve genelde 

Osmanlı Tarihi araştırmaları noktasında bü-

yük önem arz etmektedir.
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M/1171. 

BOA, C..EV., 637/ 32133, 29/S/1176.

BOA, C..EV., 63/3134, 07/Ca/1211.

BOA, C..EV., 586/ 29579, 29/M/1184; 

BOA, C..EV., 77/ 3821, 19/C/1207.

BOA, C..EV., 275/ 14028, 15/Za/1230.

BOA, C..EV., 42/ 2099, 26/L/1184; 

BOA, C..EV., 114/ 5655, 07/Ş/1192. 

BOA, DH.SAİD. d, 71/ 21, 29/Z/1297. 

BOA, EO., 284/ 21258, 18/Ra/1311.

BOA, EO., 1054/79045, 23/B/1315.

BOA, EO., 1065/79843, 6/Ş/1315.

BOA, EO, 460/ 34461, 19/S/1312. 

BOA, EO, 1572/117850, 04/B/1318.

BOA, EO., 3774/283006, 25/C/1328.

BOA, HAT., 6846.

BOA, HAT., 17477.

BOA, HAT., 17477.

BOA, HAT., 24086.  

BOA, İ..DH., 1225/ 95914.

BOA, İ.HUS, Dosya nr. 58, 1315 C. 27, 11/
C/1315.

BOA, İ..HUS., 22/1311/N-052, 25/N/1311.

BOA, İ..HUS., 28/ 1312/S-089, 16/S/1312

BOA, İrade nr. 212, 27/N/1255. 

BOA, İbnü’l-Emin, Ensâb, 1/20.

BOA, İ..DH., 713/49895. 

BOA, İ.TAL, 1313. N. 118, 27/N/1313.

BOA, MVL., 315/29, 15/R/1274.

BOA, Y..PRK.ML., Dosya nr. 14, Gömlek nr. 
29, 28/Ca/1310.

Meşihat Arşivi (MŞH), THR, Dosya nr. 72, 
Gömlek nr. 90, 15 Zilhicce 1310

MŞH, THR, Dosya nr. 72, Gömlek nr. 90, 15 
Zilhicce 1310

MŞH, THR, Dosya nr. 80, Gömlek nr. 52, 20 
Receb 1318.

MŞH, Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, I. Bölüm, 
Genel nr. 68-106, özel nr. 1-39. 

MŞH, Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, I. Bölüm, 
Genel nr. 142, özel nr. 40.

MŞH, Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, I. Bölüm, 
Genel nr. 169, özel nr. 41.

MŞH, Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, I. Bölüm, 
Genel nr. 170, özel nr. 42.

 MŞH, Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, II. bölüm, 
Genel nr. 1692, özel nr. 43.

MŞH, Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, II. bölüm, 
Genel nr. 1692, özel nr. 43.

MŞH, Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, III. bölüm, 
Genel nr. 540, özel nr. 44.

MŞH, Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, III. bölüm, 
Genel nr. 550, özel nr. 45.

 MŞH, Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, III. bölüm, 
Genel nr. 617, özel nr. 46.

MŞH, Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, V. bölüm, 
Genel nr.129, özel nr. 47.

B. YAZILI KAYNAKLAR
Ahmed Nazif Efendi. Riyâzu’n-Nükabâ. 

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, 
Esad Efendi Böl, nr. 2275.

Ahmed Rıfat Efendi. (1283). Devhatü’n-
Nükabâ. Karahisari Esad Efendi 
Matbaası, İstanbul.

Asım Efendi. Kâmus Tercümesi (I-IV). 
İstanbul. t.y. C. I.

ATÂYÎ, Nevîzâde. (1989). Hadâiku’l-
Hakâyık fî Tekmileti’ş-Şakâyık 
(Şakayık-ı Numaniye ve Zeyilleri). (Nrş. 
Abdülkadir Özcan), İstanbul.



264

ALEVİLİK  ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

BUZPINAR, Şit Tufan. (2006). “Nakîbü’l-
eşrâf”, DİA, XXXII/322-324.

ÇELEBİ, Kâtip. (1146). Takvîmü’t-Tevârih. 
İstanbul.

DEVELLİOĞLU, Ferid. (1986). Osmanlıca-
Türkçe Ansiklopedik Lügat. Ankara.

D’OHSSON, Mouredgea. (1791). Tableau 
General de L’Empire Ottoman, I-VII, 
Paris. 

HALAÇOĞLU, Yusuf. (1991). XIV-XVII. 
Yüzyıllarda Osmanlılarda Devlet 
Teşkilatı ve Sosyal Yapı. Ankara.

HAMMER, Josef Won. (1329). Devlet-i 
Osmaniye Tarihi. (Trc. Muhammed Atâ). 
I-XI. İstanbul.

IŞIK, Ayhan. (2013). Meşihat Arşivi Belgeleri 
Işığında Seyyidler ve Nakîbü’l-eşrâflık 
Müessesesi. Yayımlanmamış Doktora 
Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü. İstanbul.

IŞIK, Ayhan. (2007). “Osmanlı’da Nakîbü’l-
Eşrâflık Müessesesi ve Nakîbü’l-Eşrâf 
Defterleri,” İnsanlığın Tükenmeyen 
Ümidi Peygamberimize, İstanbul. ss. 85-
91

İLYAS, Hafız Hızır. (1276). Tarih-i Enderûn. 
Darü’t-Tıbâti’l-Âmire. İstanbul.

İPŞİRLİ, Mehmet. (1991). “Bâb-ı Meşîhat”, 
DİA, İstanbul.

KÜTÜKOĞLU, Mübahat. (1998). Osmanlı 
Belgelerinin Dili (Diplomatik). Kubbealtı 
Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı, 
İstanbul. 

Lütfi Paşa. (1290). Tarih-i Lütfi. Dersaadet.

Mehmed Mecdî Efendi. (1989). Hadâiku’ş-
Şakâyık. Nşr. Abdülkadir Özcan. 
İstanbul.

Mehmed Süreyya Bey. (1308-1311). Sicill-i 
Osmânî/Tezkire-i Meşâhir-i Osmâniyye. 
Matbaa-i Amire. İstanbul. 

Mustafa Nuri Paşa. (1294). Netâicü’l-Vukuʻât. 
İstanbul. 

OĞUZ, Mustafa; AKGÜNDÜZ, Ahmet. 
(1998). “Hüccet”, DİA, C. 1.

PAKALIN, Mehmet Zeki. (2004). Osmanlı 
Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü. 
İstanbul. 

SAMİ, Şemseddin. (1306-1316). Kâmûsu’l-
Aʻlâm. İstanbul.

SAMİ, Şemseddin (1318). Kâmûs-ı Türkî. 
İstanbul.

SARICIK, Murat. (2003). Osmanlı 
İmparatorluğu’nda Nakîbü’l-eşrâflık 
Müessesesi. Ankara. 

SARICIK, Murat Sarıcık; KATGI, İsmail. 
(2012). “Osmanlı Devleti’nde Nakîbü’l-
eşrâflık Müessesesi”, Uludağ Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. 21, S. 1 (175-
184).

SERTOĞLU, Midhat. (1986).Osmanlı Tarih 
Lügati. İstanbul.

ŞEREF, Abdurrahman. (1318). Tarih-i Devlet-i 
Osmaniye. İstanbul.

Şeyhülislâm Yenişehirli Abdullah Efendi. 
(1289). Behcetü’l-fetâvâ. İstanbul.

UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı. (1988) 
.Osmanlı Devletinde İlmiye Teşkilâtı. 
Ankara.

Veli b. Yusuf. Mecmûatü’l-fetâvâ. İstanbul 
Müftülüğü Kütüphanesi, nr. 178.

YURDAKUL, İlhami. (2004). Osmanlı İlmiye 
Merkez Teşkilâtı Yenileşme Süreci. (1826-
1878) Yayımlanmamış Doktora Tezi. 
İstanbul.



2014 / Yıl: 4 Sayı: 8

265

EKLER 

BOA İbnü’l-Emin, Ensâb, Dosya nr. 1, Gömlek nr. 20



266

ALEVİLİK  ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Meşihat Arşivi Defter no 86, sayfa 4



2014 / Yıl: 4 Sayı: 8

267

Meşihat Arşivi Defter no 86, sayfa 5



268

ALEVİLİK  ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Meşihat Arşivi Defter no 86, sayfa 6



2014 / Yıl: 4 Sayı: 8

269

Meşihat Arşivi Defter no 87, sayfa 2



270

ALEVİLİK  ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Meşihat Arşivi Defter no 90, sayfa 3



2014 / Yıl: 4 Sayı: 8

271

Meşihat Arşivi Defter no 92, sayfa 49



272

ALEVİLİK  ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Meşihat Arşivi Defter no 93, sayfa 3



2014 / Yıl: 4 Sayı: 8

273

Meşihat Arşivi Defter no 94, sayfa 3



274

ALEVİLİK  ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Meşihat Arşivi Defter no 96, sayfa 3



2014 / Yıl: 4 Sayı: 8

275

Meşihat Arşivi Defter no 98, sayfa 3



276

ALEVİLİK  ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Meşihat Arşivi Defter no 98, sayfa 4



2014 / Yıl: 4 Sayı: 8

277

Meşihat Arşivi Defter no 99, sayfa 3



278

ALEVİLİK  ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Meşihat Arşivi Defter no 99, sayfa 4



2014 / Yıl: 4 Sayı: 8

279

Meşihat Arşivi Defter no 99, sayfa 9



280

ALEVİLİK  ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Meşihat Arşivi Defter no 99, sayfa 179



2014 / Yıl: 4 Sayı: 8

281

Meşihat Arşivi Defter no 103, sayfa 2



282

ALEVİLİK  ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Meşihat Arşivi Defter no 103, sayfa 10



2014 / Yıl: 4 Sayı: 8

283

Meşihat Arşivi Defter no 103, sayfa 11



284

ALEVİLİK  ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Meşihat Arşivi, 3. bölüm Defter no 540, sayfa 3



2014 / Yıl: 4 Sayı: 8

285

Meşihat Arşivi, 3. bölüm Defter no 540, sayfa 4



286

ALEVİLİK  ARAŞTIRMALARI DERGİSİ



287

İKİ YENİ ŞİİRİ ÜZERİNDEN TESLİM ABDÂL’IN 

DÜŞÜNCE DÜNYASI

TESLİM ABDAL’S WORLD OF THOUGHT ON THE BASIS 
OF SECOND NEW POETRY

Mehmet Furkan ÇELİK1

ÖZET

Teslîm Abdâl, 17. yüzyılda yaşamış 

Alevi-Bektaşi şairler içerisinde yer alan 

önemli ozanlardan biridir. Yeniçeri ocağı-

na mensup olduğuna dair birtakım bilgiler 

bulunan Teslîm Abdâl’ın pek çok cönk ve 

mecmuada nefesleri bulunmaktadır. Şiirleri 

üç yüz yıllık sürede dilden dile dolaşarak, 

sözlü ve yazılı kültür aracılığıyla günümü-

ze kadar ulaşmıştır. Teslîm Abdâl, nefesle-

rinde insan sevgisini her zaman ön planda 

tutmuş, duru ve anlaşılır bir dille nefes söy-

lemiştir. Samimiyetini nefeslerine yansıtma-

yı başarmış ve içinde bulunduğu meşrebin 

zevkini ve doktrinini yansıtacak olgunluğu 

hissettirmiştir. Bu çalışmada, Milli Kütüp-

hane Yazma Eserler Kataloğu’ndan tespit 

edilen bir mecmua içerisinde, Teslîm Abdâl’ 

a ait üç nefes tespit edilmiştir. Daha önce ya-

yımlanan nefesleri arasında bulunmayan iki 

nefes, metin yayını ve inceleme yöntemiy-

le ele alınmış ve bu şiirler ışığında Teslîm 

1 Arş. Gör., Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakül-
tesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. 

Abdâl’ın insanlığa mesajı ve düşünce dün-

yası öne çıkarılmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Alevi-Bektaşi, 

Teslîm Abdâl, Nefes, Düşünce Yapısı.

ABSTRACT

Teslîm Abdâl who lived in the 17th cen-

tury is one of the most important poets of 

Alawi-Bektashi poets in Turkish culture. 

Teslîm Abdâl about whom there is some in-

formation that he belonged to the janissaries, 

has poetry in many conk and magazines. His 

poems, passing around in many languages 

for three hundred years, have survived up 

to modern times through oral and written 

culture. Teslîm Abdâl always highlighted 

human love in his poetry and told breath 

using a pure and comprehensible language. 

He achieved to reflect his sincerity to his 

breaths and proved his ability to reflect the 

taste and doctrine of the spirit that he is in. 

In this study, three poems of Teslîm Abdâl 

have been detected in the national library 

written texts catalogue. Two poems, which 

are not among the ones published before, 
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are treated with text edition and examin-

ing technique and through these poems it 

is aimed to put forward his message to hu-

manity and his world of thoughts.

Keywords: Alawi-Bektashi, Teslîm Ab-

dâl, Nefes, Frame of Mind.

GİRİŞ 

Alevi-Bektaşi şairler içerisinde önemli 

bir yere sahip olan Teslîm Abdâl’ın hayatı 

ve kişiliğiyle ilgili yapılan çalışmalara göre 

birden fazla Teslîm Abdâl’ın varlığı dik-

kat çekmektedir. Ancak bunların içerisinde 

araştırmalara esas olan Teslîm Abdâl’ın 17. 

yüzyılda, IV. Murad döneminde yaşamış, 

Bektaşiliğe mensup biri olduğu sanılmak-

tadır. Abdülbaki Gölpınarlı, Teslîm Abdâl 

ile ilgili olarak Denizli’de ona ait bir kabir 

olduğunu ve şiirlerinden yola çıkarak 17. 

yüzyıldaki Osmanlı-Safevî savaşlarının ya-

pıldığı zamanlarda yaşadığını belirtmekte-

dir. (Gölpınarlı, 1963: 19) Gölpınarlı dışın-

da, Vasfi Mahir Kocatürk, Sadettin Nüzhet 

Ergun gibi araştırmacılar tarafından da 

birtakım çalışmalar yapılmış ancak yapılan 

çalışmaların hiçbirinde Teslîm Abdâl’ın ya-

şamına dair kesin ve net ifadeler yer alma-

mıştır. Teslîm Abdâl’la ilgili olarak yapılan 

çalışmalardan biri de İsmail Özmen’ e aittir. 

Teslîm Abdâl’ın hayatı hakkında bilgi ve 150 

kadar şiirin yer aldığı çalışmada farklı araş-

tırmacılara ait görüşler toplanmış ve Teslîm 

Abdâl’dan bahseden ozanlardan Teslîm 

Abdâl’ın edebi kişiliğe dair çeşitli bilgiler 

sunulmuştur. (Özmen, 2002: 45)

Çalışmamıza konu olan Teslîm Abdâl’a 

ait şiirlerin bulunduğu mecmua, Türkiye 

Yazmaları Kataloğu taranarak bulunmuştur. 

Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu içe-

risinde, “06 Mil Yz B 170” arşiv numarasıy-

la ve Mecmû‘a-i Eş‘âr adıyla kayıtlı olarak 

bulunmaktadır. 275x195 mm boyutlarında 

(dış-iç) olan mecmua, 177 yaprak olup rik’a 

hattıyla yazılmıştır. Sırtı bez kaplı mukavva 

ve ebru ciltli olan mecmuanın kağıt türü ise 

ay yıldız damgalıdır. Dizin ve içindekilere 

sahip olmasıyla dikkat çeken mecmuada alt-

mış beş şairin şiirlerine yer verilmiştir. Mec-

muada yer alan şairler şunlardır:

Âgehî, Ezkârî, Eşrefoğlu Rûmî, İbrahim, 

Öksüz Dede, Büryanî, Pir Sultan Abdâl, 

Türâbî, Teslîm Abdâl, Cemâlî, Hilmî, Hasan 

Dede, Hasretî, Hamdullâh, Hayâtî, Hakkî, 

Harâbî, Hatâyî, Hulûsî, Hâkî, Hüzmî, Der-

viş Mehmed, Derviş İsmail, Derviş Ali, Der-

viş Mûsâ, Dedemoğlu, Deli Şükrü Baba, 

Dümânî, Refik, Ruhsâtî, Sefil Abdî, Ser-

sem Abdâl, Sûzî, Seyid Nizamoğlu, Şehit 

Feyzullâh Efendi, Şâh Adil, Sâdık Abdâl, 

Sıdkî Baba, İğdecikli Aşık Velî, Aşık Ahmed, 

Aşık Hüseyin, Gaybî/Gariboğlu, Fuzûlî, 

Feyzî, Fakir Abdâl/Fakirî, Kaygusuz Sul-

tan, Kul Himmet, Kul Mustafa, Kazım Paşa, 

Gündeşlioğlu, Kemterî, Katîbî, Gedâ Muslu, 

Gevherî, Mirâtî, Muhiddin Abdâl, Noksanî, 

Kul Nesimî, Nurî, Naîlî, Nihânî, Nakşî, 

Virânî, Yahya Kemâl ve Yümnî’dir.
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Mecmuada yer alan şairler ve şiirler 

incelendiğinde, mecmuanın bir cönkten 

derlenmiş olması kuvvetle muhtemeldir. 

Mecmuayı telif eden kişinin, derleme yap-

tığı kaynağın düzenini esas alarak aktardığı 

düşünülmektedir. İçindekiler, dizin ve hatta 

sayfa numaralarına kadar olması mecmua-

nın son derece tertipli bir şekilde hazırlan-

dığını göstermektedir. Osmanlı İmparator-

luğu son dönemine ait rik‘a hatlı bir mec-

mua olan bu eserde yer alan şairler arasında 

Yahya Kemal’in de olması, mecmuanın XX. 

yüzyılın ilk yarısında istinsah edildiği ihti-

malini kuvvetlendirmektedir. 

Mevzu bahis mecmuada, Teslîm Abdâl 

ait üç şiir bulunmaktadır. Bu üç şiirin daha 

önce yayımlanıp yayımlanmadığıyla ilgili 

olarak yapılan araştırmada, şiirlerden iki-

sinin yayımlanmadığı, birisinin ise İsmail 

Özmen’in “Teslim Abdal Hayatı ve Şiirleri” 

adlı kitabında on ikinci şiir olarak yer aldı-

ğı tespit edilmiştir. Aslında yayımlanmış 

olarak kabul ettiğimiz bu şiir, Özmen’in 

kitabındaki şiir ile birebir aynı olmamakla 

birlikte; Özmen’in yayımladığı şiirin daha 

sağlam bir yapı arz etmesi sebebiyle çalış-

mamız kapsamına alınmamıştır. 

Ele alınan şiirler 4+4+3=11’li hece ölçü-

süyle yazılmış olmasına rağmen, mecmua 

yazarından kaynaklandığını düşündüğü-

müz bazı hece problemleri tespit edilmiş-

tir. Bu problemlerin halledilmesi için anlam 

bütünlüğü dikkate alınarak bazı tamirler 

yapılmış ve bu tamirler dipnotlarda göste-

rilmiştir. 

ŞİİRLERİNDEN HAREKETLE 

DÜŞÜNCE DÜNYASI 

1. Şiir 

Yaratılış teorisi, insanın kendini, çevresi-

ni ve maddeyi sorgulamaya başlamasından 

itibaren cevap bekleyen sorulardan birisi ol-

muştur. Toplumların, milletlerin ve belli bir 

süre bir arada yaşayarak ortak kültüre sahip 

olan grupların, kendi varlıklarıyla ilgili çe-

şitli inanç sistemleri, efsaneleri, mitoloji-

leri veya dinî dayanakları bulunmaktadır. 

Bu noktadan hareketle Bektaşi gelenekten 

beslenen Teslîm Abdâl’ın, kendi inancı ve 

Bektaşiliğin bazı usûl, edep ve erkânı kapsa-

mında yaptığı varlık sorgulamasının, daha 

önce yayımlanmadığı tespit edilen şiirinde 

yer aldığı söylenebilir.

Şiirde yer alan “Yine gelmiş yine gitmiş 

bedende” ifadesi, Bektaşi düşüncesinde ör-

nekleri görülen tenâsüh inanışını ifade et-

mektedir. Sözlükte “gidermek, bir şeyi silip 

yok etmek” anlamındaki “neseha” kökün-

den türeyen tenâsüh “bir şeyi olduğu gibi 

başka bir yere nakletmek veya kopyalamak, 

bir şeyi iptal ederek başka bir şeyi onun ye-

rine koymak” gibi anlamlara gelmektedir. 

Terim olarak “insan şahsiyetinin bir bölü-

münü oluşturduğu kabul edilen ve gözle 

görülmeyen manevî unsurun (ruh, can, ne-

fes, jiva, atman, purusa, pudgala) ölümden 

sonra bu âlemde başka bir bedene geçmesi” 

şeklinde tanımlanmaktadır. Türkçede ruh 

göçü, yeniden doğuş ve batı dillerinden ge-

çen reenkarnasyon terimleriyle birlikte ifade 

edilmektedir (Yitik, 2011: 441). Bu bağlamda 
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şair, aslının sorulması durumunda belli bir 

kimliğinin olmadığını ve tenasüh inancı ge-

reği olarak bedenler arasında yolculuk etti-

ğini belirtmektedir. 

Aşık/derviş kimliği üzerinden söze baş-

layan şair, karşısına bugün zahit dediğimiz, 

kendisinin arif diye tabir ettiği dindar tipi 

alarak, irfan (marifet) konusunda bir çatış-

maya zemin hazırlar. Teslîm Abdâl bu tipe, 

sûfî diyerek hitap etmektedir. 

Yine “Aslımı ararsan” ibaresi Alevi-

Bektaşi kültüründe egemen olan bir ötekilik 

duygusunun savunusu anlamını taşımakta-

dır. Savunma konumundaki ozan, marifet 

konumundaki bu tipe “itham” üzerinden 

cevap vermektedir. 

Ozanın savunma alanı âlem-i sıfattır. 

Tutunduğu değer ise kurduğu “ikrar” mü-

essesesidir. Alevi-Bektaşi geleneğinde çok 

önemli bir yeri olan ikrar kavramı, sûretler 

âleminden, mana alemine doğru bir yolcu-

luğu ifade eder. Kişinin kâmilliğe erme yo-

lunda sadık bir talip olması demektir. İkrar 

aynı zamanda, Hakk’a giden yolda talibin 

kendi benliğinden vazgeçip dört kapı kırk 

makam yolundaki Teslîmiyetidir.

Şiirde geçen “Muhammed Ali’nin haklı-

ğın gördüm” ifadesiyle Teslîm Abdâl, haki-

kat anlayışını ifade etmekle birlikte verilen 

ikrardaki referansın kaynağının Hz. Mu-

hammet ve Hz. Ali olduğunu söyler. İkrar 

ayini sırasında belirli bir silsile takip edilir. 

Bu silsile, Hz. Muhammet’ten Hz. Ali’ye ve 

sonra on iki imama dayandırılan bir aşk yo-

ludur. 

Alevi-Bektaşi inancında Hızır kültü, 

önemli bir yere sahiptir. Manevi kanaat ön-

deri vazifesi gören Hızır’ın bu silsile içinde 

ilim bağlamında yer alması, onun vehbî bir 

bilgiyle donatıldığını ifade edilir. Hızır’ın 

maddi dünyada yer almayan varlığı, onun 

gaip erenler gizemi taşıdığı ifade eder. 

Şiirin ilk dörtlüğünde insanın yaratılı-

şıyla ilgili inancı aktaran Teslîm Abdâl, İs-

lam kültüründeki topraktan yaratılış düşün-

cesini de “türâb ile yoğ(rulduğunu)” söyle-

yerek dile getirir.

Şiirdeki “Altı şey” ibaresiyle ilgili ola-

rak Alevi-Bektaşi kültür alanında yapılan 

çalışmalarda, bu inanç sisteminin altı şartı-

na ilişkin ifadelerde karşımıza çıkan tevhit, 

adalet, nübüvvet, velayet, imamet ve mead 

ilkeleri; fütüvvetnamelerde ve daha sonra 

Alevi-Bektaşi sözlü kültüründe “elin, alnın, 

sofran açık; dilin, gözün, belin kapalı” olma-

sını öğütleyen altılı ahlak öğretisi karşımıza 

çıkmaktadır. Teslîm Abdâl, yaygın Alevi-

Bektaşi inanış düzeninin altı şartına uygun 

bir hayat sürdüğünü belirterek dünya görü-

şünü de tanımlamış olur. 

Hızır’dan sonra Müslümanlar tarafın-

dan salih bir kimse veya nebi olarak, Hıris-

tiyanlara göre ise St. George olarak tanınan 

Circis’e yapılan atıf, yine ricâlü’l-gayb (eren-

ler) kültürünün Teslîm Abdâl’daki bir yan-

sımasını ifade eder. 

“Hasretim Hüseyin ile Hasan’a” ifade-

siyle belli bir silsile dahilinde ehl-i beyt vur-

gusu yapılır ve hasret duygusu ifade edilir. 

“Hak gözüyle bakar idim mihmâna” ifade-
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siyle ise bu kültürde yer alan misafirperver-

liğin, inanışın bir parçası olarak görüldüğü 

ve misafire ilahi emanet gözüyle bakıldığı 

anlaşılmaktadır. Yine bu inanç noktasında 

Hızır’ın, insan kılığına bürünerek misafir 

olarak gelebileceğine inanılmaktadır. 

On iki imamdan biri olarak bilinen Zey-

nel Abidin’in bir zaman zindanda kaldığıyla 

ilgili birtakım rivayetlerin olduğu bilinmek-

tedir. Bu rivayeti Teslîm Abdâl, “İmâm Zey-

nel ile girdim zindâna” sözleriyle Zeynel 

Abidin’in acılarını ruhunda hissettiğini ifa-

de etmek istemiştir.

“Muhammet Bakır’la zuhura geldim” 

diyen şair, aslında kendi ruhu ile on iki 

imamdan beşincisi olan ve 676/677-733 yıl-

ları arasında yaşadığı bilinen (Özcan, 2005: 

506) Muhammet Bakır’ın ruhunu özdeşleş-

tirmektedir. 

Teslîm Abdâl, şiirinde Alevi-Bektaşi ge-

leneğin beslendiği kaynaklardan birisi olan 

Vefailiğin kurucusu Ebû’l-Vefâ ile de mane-

vi bir yoldaşlık etmiştir. Yine Alevi-Bektaşi 

inancında, bilhassa bu inanca mensup yeni-

çeriler arasında önemli bir yere sahip olan 

“kazan” sembolü karşımıza çıkmaktadır. 

Yeniçerilerin yemeklerinin pişirildiği ka-

zanın, Hacı Bektaş-ı Veli tarafından hediye 

edildiği/kutsandığı inancı vardır.

“Ebâ Müslüm ile çok teber çaldım” 

ifadesi, yanında teber taşıdığı rivayet olu-

nan VIII. yüzyılda yaşamış Ebû Müslim-i 

Horasanî’yi karşımıza çıkarmaktadır. 

Kalenderîlikteki balta taşıma erkanının, Ebû 

Müslim-i Horasanî’ye dayandığı bilgisi ve 

Kalenderîlik aracılığıyla, Rifaîlere ve daha 

sonra Bektaşîliğe geçtiği, teberin Rifaî ve 

Bektaşî dervişlerinin kullandığı aksesuarlar-

dan biri olduğu kaynaklarda yer almaktadır 

(Ocak, 1999: 161). Aynı zamanda bir savaş 

aleti olarak teber, Osmanlı İmparatorluğu 

kurulduğunda düzenli ordu olmadığı için 

gezginci abdallar tarafından kullanılmıştır. 

Daha sonra yeniçeri ocağında kullanılan bir 

silah olmuştur.

Şiirde geçen on iki imamdan bir diğe-

ri İmâm Câfer, İsnâaşeriyye’ye göre bütün 

gizli, felsefî, tasavvufî, fıkhî, kimyevî ve ta-

bii ilimlere, ayrıca Zebur, Tevrat, İncil’e ve 

İbrâhim’in suhufuna, Hz. Fâtıma’nın mus-

hafına, her türlü helâl ve harama, geçmiş 

ve gelecekteki bilgi ve haberleri ihtiva eden 

cefr ilmine vâkıftır; ilâhî ilimlerin taşıyıcısı 

ve Şîa’nın altıncı imamıdır. Ayrıca Kur’ân-ı 

Kerîm’de yer alan Mûsâ ve Hızır kıssasın-

daki ihtilâfta her ikisinin de haberdar ol-

madığı hususları bilen, başlangıçtan kıya-

mete kadar olmuş ve olacak her şeyi Hz. 

Peygamber’den veraset yoluyla öğrenmiş 

olan kimsedir. (Öz, 1993: 1) Teslîm Abdâl 

da İmâm Câfer’in ilminden mecazi/manevi 

olarak feyizlendiğini söylemektedir. Ayrıca 

mürşit sözünün, rehberliğinin esas olması 

gerektiğini vurgulamaktadır. 

Nefeste yer alan “geyik” kelimesi, 

rastgele seçilmiş bir kelime değildir. Hacı 

Bektaş-ı Veli’ye ait heykellerde aslanla bir-

likte yer alan geyik, sulak yerlerde yaşayıp 

kirli yerlerden atlayarak geçtiği ve pisliğe, 

yani mecazen kötülüklere bulaşmadığı, 

suyla arındığı ve arıttığı için günahlardan 
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arınmanın simgesi olur. Genel anlamda da 

yenileşmenin, uzun yaşamanın, yumuşak-

lığın, barışın, masumiyetin de simgesi olan 

geyik, kötülüğün ve günahkârlığın simgesi 

olan zehirli yılanların düşmanıdır. Alevîlik-

Bektaşîlik’te, Abdâl Musa Sultan’ın yedi ulu 

şairden biri olan Kaygusuz Abdâl’a “geyik 

donu”nda göründüğüne inanılması da, bu 

cümledendir. Hacı Bektaş-ı Velî heykelle-

rinde Hünkâr’ın bir kolunda aslanın, diğer 

kolunda da geyiğin yer alması da, birbirinin 

zıddı ve düşmanı olan iki hayvanı barıştırıp 

bir araya getirmek suretiyle, insanlara sevgi, 

hoşgörü ve barışın telkin edilmek istendiği-

ne yorulur (Günşen, 2007:348).

Teslîm Abdâl’ın kendini özdeşleştirdiği 

kişilerden bir diğeri Musa Kazım’dır. Musa 

Kazım’ın ölümüyle ilgili çeşitli rivayetler 

olmakla beraber bu rivayetlerden biri de 

Teslîm Abdâl’ın bu dörtlükte dile getirdiği 

boğazına kurşun döktürülerek öldürülme-

sidir. Tasavvufta kemale ermek yani kamil 

insan olabilmek için belli mertebelerden 

geçmek gerektiğini bilen şair, kendisini 

daha sonra Yunus peygamberle aynı payda-

da buluşturmuştur. “Balık ile bile yüzdüm 

‘ummânda” diyerek de Yunus peygambe-

rin bir balık tarafından yutulması ve balığın 

kendisini karaya çıkartması olayına telmihte 

bulunmuştur. Bu dörtlükte dikkat çekilmesi 

gereken kavramlardan biri de “kırk yıl” ifa-

desidir. Sayılar içerisinde “kırk”ın ayrı bir 

yeri vardır. Tasavvuf geleneğinde de kırk 

sayısı sıkça kullanılmıştır. Tarikata intisap 

edenlerin kırk günlük ön perhizini simgele-

yen çile, Hz. Ali’nin kırklar meclisinin sâkisi 

kabul edilmesi, dünyayı tedvîr eden ermişle-

rin sayısının kırk oluşu ve buradan türeyen 

“kırklara karışmak” deyimi, Bektaşîlik’teki 

kırklar meydanı, kırklar şerbeti, kırk budak 

ve kırk makam, insan hamurunun kırk gün 

boyunca rahmet yağmurlarınca yıkandı-

ğı vb. hususlar bunlar arasında sayılabilir 

(Pala, 2002: 466). 

On iki imamı sırasıyla zikreden Teslîm 

Abdâl, Musa Kazım’dan sonra, on iki imam-

dan sekizincisi olan Ali er-Rızâ’yı zikretmiş 

ve özünü, onun ruhunda birleştirmiştir. 

“Binde idim beş yüzlere katıldım” sözü ile 

Teslîm Abdâl, kırk, beş yüz ve bin gibi sayı-

larla ifade edilen abdal kültü bağlamındaki 

evliyalar topluluğunu kastetmiştir. Üçler, 

yediler ve kırklar gibi derecelendirmelerle 

de ifade edilen bu zatlara, görünmezlik, kısa 

zamanda çok mesafe kat etme, kendisine 

benzerler gösterme ve bir anda birden çok 

yerde görünme gibi meziyetler yüklenmiştir 

(Harmancı, 2006: 82). Binler içindeyken beş 

yüzlere katıldığını hatta daha sonra kırklar 

ile de buluştuğunu söyleyen şair, silsile-i 

meratip içerisindeki yükselişine işaret et-

miştir. Ayrıca, “Halil ile nâr içine atıldım” 

diyerek; Hz. İbrahim’in Nemrut tarafından 

ateşe atılması hadisesine atıfta bulunmuş ve 

aynı zamanda tasavvuf yolunda ilerlemenin 

ateşten bir yolda yürümek kadar zor oldu-

ğunu ifade etmek istemiştir.

Daha sonra şair, on iki imamdan do-

kuzuncusu olan Muhammet Takî ile oğlu 

ve aynı zamanda onuncu imam olan Ali 

el-Nakî’nin isimlerini aynı dörtlükte birlik-

te anmış ve imamların silsilesini zikretme-
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ye devam etmiştir. “Öküz ile şu cihânı gö-

türdüm” sözleriyle ise dünyanın bir öküz 

üzerinde, öküzün ise bir balık üzerinde yer 

aldığına dair var olan bir inanışa atıfta bu-

lunmuştur.

Sırasıyla imamların benliklerinde ruhu-

nu dirilten Teslîm Abdâl, “Hasan Askerî’ ye 

ervâhum kattum” diyerek on birinci imam 

olan Hasan el-Askerî’nin de özünde var ol-

duğunu söylemektedir. Ayrıca; Allah emret-

tiği için vahiy meleği olarak bilinen Cebrail 

ile de görüştüğünü söyleyen Teslîm Abdâl, 

tufan hadisesine dikkat çekerek Hz. Nuh ile 

de beraber olduğunu söylemektedir.

Şiirde geçen “Mehdî ile yatar idim bir 

handa” ifadesiyle şair, on iki imam içeri-

sinde sonuncu olan ve dünyanın sonunda 

kurtarıcı olarak geleceğine inanılan İmam 

Mehdî’nin aslında nerede olduğunun bilin-

mezliğine ve manevi/mecazi olarak onun-

la olan yoldaşlığına vurgu yapmaktadır. 

İfadenin devamında Şirin’e ulaşmak için 

Ferhat ile birlikte olduğunu söyleyen şair, 

sevgiliye ulaşma yolunda aşığın tarafında 

olduğunu vurgulamaktadır. Tenasüh inan-

cı doğrultusunda farklı bedenlerde var olan 

Teslîm Abdâl, kâh Hz. Eyüp’ün vücudunda 

bir kurt/parazit, kâh kovanda bal yapan bir 

arı olmuştur. 

Şiirin son dörtlüğünde, çeşitli bedenler-

de tezahür eden Teslîm Abdâl, hülasa her 

zaman ve her yerde var olabildiğini söyle-

mektedir. Bu ifade de bizi abdâl kavramına 

götürmektedir. Birinin yerine geçmek, biri-

ni, bir şeyi başka birinin, başka bir şeyin ye-

rine koymak, değiştirmek anlamlarına gelen 

“bedel” ve “bedîl” kelimelerinin çoğulu olan 

(Gölpınarlı, 2004:5) abdal, aynı anda farklı 

yerlerde görülebilmesi nedeniyle zaman ve 

mekan kavramlarından uzaktır. Henüz dün-

yaya gelmeden bile mütekamilliğe erişmiş 

olmasına rağmen, yaşadığı müddetçe in-

sanlar bu sırrı bil(e)medikleri için kendisine 

halk dilinde “çocuk” anlamına gelen “çağa” 

gözüyle bakmışlardır. “Hakkuŋ cemâlinde 

gizli nûr idim” ifadesiyle, cemal-i mutlakta 

nur olduğunu söyleyen şairin, Allah’ın var-

lığında sonsuz olarak yaşadığını ve tasav-

vufun en üst mertebesinde olduğunu anla-

maktayız.

2. Şiir

Teslîm Abdâl’ın ikinci nefesinden ha-

reketle bir değerlendirme yapacak olursak; 

bu nefesin taliplere ve yol erlerine içeriden 

yapılan bir öz eleştiri formunda olduğunu 

söyleyebiliriz. Nefesin genelinde değişen 

koşullardaki algı üzerinde duran Teslîm 

Abdâl, söze “Meded meded” formuyla bir 

ağıt ve bir teessüf vurgusuyla ve şah-ı mer-

dandan himmet isteyerek söze başlar. 

İçinde bulunduğu zamanın kendi pers-

pektifinden kötüye gittiğini, insanların de-

dikodu yaptığını ve artık kendisi hakkında 

da tezahür eden itham üzerine yaşadığı 

coğrafyayı terk etme düşüncesinin hasıl ol-

duğunu görmekteyiz. Bu durum, gezginci 

dervişliğin gereği olarak Teslîm Abdâl’ın 

meşrebine uygun bir seyahat hazırlığı içeri-

sinde olduğunu göstermektedir. 
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İnsan denen mahlukun şeriat ve tarikat 

erkanıyla yola getirilmesinin zorluğunu vur-

gulayan ozan, insanların nefis denen şeytan 

atına binip benliklerinden başka bir şey gö-

remediklerini düşünmektedir. İnsan, bir yol 

gösterici, rehber ya da kılavuz tarafından 

günahları kendisine söylendiği vakit buna 

tahammül edemeyip dedelerinin sitemine 

karşı kaçmayı yeğlemektedir. Artık sırrın 

Muhammedî bir sır olmadığını, insanların 

pirlerini unuttuğu, artık Ali’nin yolunun 

terk edildiğini söylemektedir. Bu durum-

lardan dolayı ıstırap duyan Teslîm Abdâl, 

samimiyetini ifade etmektedir. Düne kadar 

hakikat davasının cemlerinde bulunanların 

artık bu erkanı unuttuklarını söyleyerek ser-

zenişlerini bildirmektedir.

1

Eğer śūfį benim aślım ararsaŋ

Yine gelmiş yine gitmiş bedende

Gel de śaŋa bir ħaberden śorayım

Eğer ‘ārif iseŋ dįnüŋde sen de

‘Ālem-i śıfatda bir iķrār kurdum

Muĥammed ‘Alį’ nin ĥaķlıġın gördüm

On iki imāmlar ‘ilmin oķudum

Oķurdu kim Ĥıżır ‘ilim emrānda

Vücūdumu türāb ile yoġurdum

Altı şeyle cihān bile bulundum 

Circįs ile bile öldüm dirildim

Śafā ile yattım bile al ķanda

Ĥasretim Ĥasan ile Ĥüseyin’ e

Ĥaķ gözüyle baķar idim mihmāna

İmām Zeynel ile girdim zindāna

Bir zaman (da) yanar idim külĥānda

Muĥammed Bāķırla žuhūra geldim

Ebū’l-Vefā ile bir ķazan ķurdum

Ebā Müslüm ile çoķ teber çaldım

Bir zamān da ceng eyledim meydānda

İmām Cāfer ‘ilmin aldım śaķladım

Kāmil mürşit sözü ĥaķtır ĥaķladım

Ķırķ yıl geyiklerle bile otladım

Bir zamānda gezer idim seyrānda

Mūsā Kāżım ile ķurşunlar yuttum

Kāmil eteğiyle kemāle yettim

Ķırķ yıl Yūnus ile ibādet ettim

Balıķ ile bile yüzdüm ‘ummānda

İmām Rıżā’ya özümi yitürdüm

Binde idim beş yüzlere ķatıldum

Ħalįl ile nār içine atıldum

Ķırķlar ile bileyidüm ‘irfānda

Muĥammed Taķį’ ye özüm yitirdüm 

‘Alį el-Naķį’ ye įmān getirdüm

Öküz ile şu cihānı götürdüm

Vücūdum bile olmuşam ol demde 
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Ĥasan ‘Askerį’ ye ervāĥum ķatdum

Ĥaķ emretdi Cebrā’ile ulaşdum

Nuh’ınan gemiyi ‘ummāna atdum

Ŧufan oldum eser idüm yelkende

Mehdį ile yatar idim bir ħānda

Ferĥād’ınan oldum Şįrįn yolında 

Bir kurd oldum ol Eyyūb‘uŋ teninde

Arı oldum bāl eylerdüm ķovanda

Yūsuf ile bile zindāna düşdüm

Ĥaķ emretdi Cebrā’ile ulaşdum

Ya‘ķūb ile bile yatdum alışdum

Gözlerümden ķanlar aķdı ol demde

Teslįm Abdāl ol zamānda var idim

Ĥakkuŋ cemālinde gizli nūr idim

Anadan ŧoġmadan kāmil pįr idim

Şimdi bize çaġa dirler insanda

2

Meded meded şāħ-ı merdān gel yetiş

Bozuldu şu ‘ālem düzilmez oldu

Kimi ileri söyler kimi geri

Daha bu illerde gezilmez oldu

Şu maĥluķa öğüt virmesi çetin

Ne ŧarįķat bilir ne şeri‘ātın

Egerlemiş binmiş iblisüŋ atın

Cıdāsı elinden alınmaz oldu

Şurdan beri bir pįr oġlu gelince

Darılırlar günāhları śorınca

Dedesi özine sitem virince

Ķaçdı birķaçları görinmez oldu

Muĥammedin śırrı aradan gitdi

Şimdiki maĥlūķlar pįrin unutdu 

Ŧālib şeytānınuŋ elini ŧutdu

‘Alį’nin yolları sürülmez oldu

Teslįm Abdāl yandı yüreğim başı

Ĥaķ yolına aķar gözümüŋ yaşı

Evvel ĥaķ cem‘inden ķalķmayan kişi

Şimdi buralarda görinmez oldu

Tıpkıbasım

SONUÇ

Bu çalışma kapsamında Milli Kütüpha-

ne Yazma Eserler Kataloğu’nun taranmasıy-

la bulunan bir mecmuadaki, Teslîm Abdâl’a 

ait daha önce yayınlanmadığı tespit edilen 

iki nefes gün yüzüne çıkarılmıştır. Nefeslerin 

içeriklerinden hareketle ve Teslîm Abdâl’ın 

kullandığı terim ve imgelerden yola çıkarak 

onun dünya görüşü ve düşünce yapısı hak-

kında bazı değerlendirmelerde bulunulmuş-

tur. Özellikle on üç dörtlükten oluşan birinci 

nefes, ifade gücü yönüyle sağlam bir yapı 

arz etmektedir. Tenasüh inancı bağlamın-

da farklı bedenlerde var olan ozan, nefesin 

geneline bakıldığında ulûhiyet-nübüvvet-

velâyet doğrultusunda Allah, Muhammet, 

Ali üçlemesini ön plana çıkarmış ve on iki 
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imama olan bağlılığını silsile düzeni içerisin-

de ifade etmiştir. İkrar sonrasındaki yolun 

ne kadar çetin olduğunu ifade etmek için de 

Hz. Yakup, Hz. Yusuf, Hz. Eyüp, Hz. İbra-

him, Hz. Yunus gibi hayatlarının belirli bir 

bölümde çeşitli sıkıntılar yaşayan peygam-

berlerin kıssalarına telmihte bulunmuştur. 

Yayımı yapılan ikinci nefeste ise ozanın, yol 

erlerine karşı birtakım eleştiriler yöneltmesi 

dikkat çekmektedir. Ozan, içinde bulunduğu 

zamanda insanların, iblise uyup nefislerinin 

boyunduruğu altına kolayca girebilmesi yü-

zünden şeriat, tarikat, marifet ve hakikat ka-

pılarını açmanın zorluğunu belirtmektedir. 

Ozana göre bundaki en büyük etkenlerden 

biri de insanların bir rehberden, taliplerin 

de bir dededen uzaklaşması ve artık nasihat 

almak istememesidir. Alevi-Bektaşi ozanlar 

içerisinden geçen yüz yıllara rağmen nefes-

leri dilden dile dolaşan Teslîm Abdâl, her iki 

nefesinde de duygu ve düşüncelerini içten 

ve samimi bir şekilde aktarmasıyla ve aynı 

zamanda zihinlerde yer edici kurgusuyla 

bundan sonraki yüzyıllarda da hem dillerde 

hem gönüllerde anılmaya devam edecektir.
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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-
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